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Wetenschapper binnenmilieu Frans Rasenberg gaat zich concentreren op het binnenmilieu in 

medische laboratoria, onderzoekscentra en ziekenhuizen. De processen die daar plaats 

vinden zijn uitermate gevoelig voor verontreinigingen in de lucht. Conventionele 

klimaatsystemen zijn niet in staat om de juiste omstandigheden te creëren. “De medische 

wereld weet hoe belangrijk de omgeving is. Men erkent dat mijn expertise een positieve 

bijdrage kan leveren aan de kwaliteit.”

Een gezond binnenmilieu in een medische omgeving 
versnelt het genezingsproces. Mensen hoeven minder 
lang in het ziekenhuis te liggen, laboratoriumonder-
zoeken zijn betrouwbaarder en het foutpercentage bij 
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het op kweek zetten van weefsels is lager. “Ik heb 
meegewerkt aan het optimaliseren van het binnenmilieu 
van een IVF-lab. Dat leidde tot een verdubbeling van 
het aantal succesvolle bevruchtingen. Dat is geweldig.”
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Luchtkwaliteit wordt zichtbaar
Rasenberg behoort tot een select groepje van specialisten op het gebied van binnenmilieu in de wereld. Hij doet 
in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en van internationale opdrachtgevers onderzoek naar 
het binnenmilieu, vaak op plaatsen waar schone lucht van levensbelang is, zoals ziekenhuizen en in de hightech 
industrie.

In 2003 heeft hij in opdracht van het ministerie van Defensie een sensor (de Canairy) ontwikkeld, waarmee de 
werkelijke kwaliteit van lucht kan worden gemeten. Het bijzondere aan deze sensor is, dat deze elk gas in de lucht 
meet en alle vormen van luchtverontreiniging tot op moleculair niveau kan detecteren. De sensor wordt beschouwd 
als de best werkende gasdetector ter wereld. Bij de ontwikkeling is samengewerkt met NASA en het Nederlandse 
bedrijf Linde Gas Benelux BV. De sensor wordt onder anderen gebruikt door het Ministerie van Defensie.

Wetenschappelijk inzicht
Tijdens de vele onderzoeken met de Canairy leverde Rasenberg het bewijs, dat het CO2-gehalte in de lucht ten 
onrechte als indicator van de luchtkwaliteit wordt gebruikt. Een schokkende constatering, want doordat CO2 
maatgevend is voor de luchtkwaliteit ,zal geen enkel ventilatiesysteem of -principe adequaat kunnen functioneren. 
Dat blijkt ook telkens uit allerlei onderzoeken: de meeste comfortklachten in woningen, kantoren en vooral scholen 
zijn gerelateerd aan het binnenmilieu.

In de afgelopen 12 jaar heeft Rasenberg bij herhaling aangetoond dat de luchtkwaliteit, met name in scholen, van 
een zeer slechte kwaliteit is, terwijl het CO2-niveau binnen de gestelde normen bleef. Ondertussen ontwikkelde hij 
een innovatief ventilatieconcept. Dat zorgt wel voor een goed binnenmilieu en is bovendien zeer zuinig. Maar veel 
enthousiasme is er niet voor zijn ideeën. Op een enkele uitzondering na zijn schoolbestuurders niet geïnteresseerd. Zij 
volgen blindelings de richtlijnen en de CO2-klassificering van het Frisse Scholen programma, ondanks dat daarvan 
inmiddels openlijk wordt gezegd dat het is mislukt.

Medische wereld
Uitgerekend op het moment dat de overheid met de Green Deal een duurzaamheidsoffensief richting de scholen 
is gestart, besluit Rasenberg zich meer te gaan richten op de medische wereld. “Die Green Deal is wat mij betreft 
vooral een strijd om subsidies. Ik heb geen zin om mij daar in te mengen. Alleen als een schoolbestuur echt gaat 
voor kwaliteit en efficiency vind ik het interessant en kunnen ze een beroep op mij doen. Dan wil ik ze helpen en 
dan geef ik ook de garantie dat ze een goed en comfortabel binnenmilieu krijgen.”

Vanuit de medische wereld is er wel veel belangstelling voor de expertise van het binnenmilieu. Ziekenhuizen 
worden in toenemende mate beoordeeld op hun prestaties. Dat heeft gevolgen voor de contracten die ze met de 
zorgverzekeraars sluiten. Zij hebben dus veel belang bij een gezond binnenmilieu “Mijn sensoren detecteren het 
als restanten van desinfectiemiddelen in de lucht terecht komen doordat een afvalemmer niet goed sluit. Met een 
goed ventilatiesysteem heeft dat geen invloed op laboratoriumonderzoek en patiënten. In de medische wereld is 
men tegenwoordig serieus geïnteresseerd in dergelijke oplossingen.”


