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Situering deze module in de opleiding
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• Module 1: Context GRO Zorg Addendum

• Module 2: Hoe VIPA aanvraag indienen?

• Module 3: Algemeen overzicht van het Zorg Addendum 

• Modules 4 – 7: Diepere inhoudelijke toelichting criteria



Onderzoeksrapport
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https://www.departementwvg.be/vipa-duurzaam-bouwen-met-gro#-strong-fase-2-addendum-zorg-voor-gro-strong-

https://www.departementwvg.be/vipa-duurzaam-bouwen-met-gro#-strong-fase-2-addendum-zorg-voor-gro-strong-


Doel Module 6
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• Detail bespreking van de verschillende criteria en eisen

• Toelichting gevraagde bewijslast voor de eisen

o BIN  4 

o ENE 1-3

o SOC 2-3

o WAT 1-3



GRO
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Overzicht People criteria

GRO Zorg Addendum
PEOPLE

BIN 1 Akoestiek BIN 1* Akoestiek
BIN 2 Thermisch comfort BIN 2* Thermisch comfort
BIN 3 Binnenluchtkwaliteit BIN 3* Binnenluchtkwaliteit
BIN 4 Visueel comfort BIN 4* Visueel comfort

BIN 5* Straling
SOC 1 Erfgoed
SOC 2 Sociaal veilig ontwerpen
SOC 3 Integrale toegankelijkheid SOC 3* Integrale toegankelijkheid
GEB 1 Invloed van de gebruiker GEB 1* Invloed van de gebruiker

GEB 2* Gebruikers beleving
GEB 3* Welzijnsgroen
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Overzicht criteria – planet + profit
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GRO - Overzicht Zorg Addendum
PLANET

ENE 1 Energieprestatie
ENE 2 Hernieuwbare energieën ENE 2* Hernieuwbare energieën
ENE 3 Energiezuinige installaties en toestellen ENE 3* Energiezuinige installaties en toestellen
MAT 1 Behoud van grondstoffen MAT 1* Behoud van grondstoffen
MAT 2 Materiaalkeuze MAT 2* Materiaalkeuze
MAT 3 Materialenpaspoort MAT 3* Materialenpaspoort

MAT 4* Koelmiddelen met een lage impact
WAT 1 Waterverbruik beperken WAT 1* Waterverbruik beperken
WAT 2 Waterhergebruik WAT2* Hergebruik van water
WAT 3 Afvoer van water WAT 3* Afvoer van water
OMG 1 Biodiversiteit OMG 1* Biodiversiteit
OMG 2 Impact op de omgeving
OMG 3 Duurzaam werfbeheer

PROFIT
LCC 1 Onderhoudsvriendelijk ontwerpen
LCC 2 Schoonmaakbewust ontwerpen
LCC 3 Energieverbruik

LCC4* Gebouwkosten 
TOE 1 Circulair en toekomstgericht ontwerpen TOE 1* Circulair en toekomstgericht ontwerpen
TOE 2 Gebruik door derden TOE 2* Gebruik door derden
BEH 1 Energiemonitoring BEH 1* Energiemonitoring

BEH 2* Kwaliteit opvolging



Overzicht BIN criteria

GRO Zorg Addendum

PEOPLE

BIN 1 Akoestiek BIN 1* Akoestiek

BIN 2 Thermisch comfort BIN 2* Thermisch comfort

BIN 3 Binnenluchtkwaliteit BIN 3* Binnenluchtkwaliteit

BIN 4 Visueel comfort BIN 4* Visueel comfort

BIN 5* Straling

Aanbevelingen Hoge Gezondheidsraad 
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Overzicht People criteria

Zorg Addendum

BIN1* Akoestiek
BIN 2* Thermisch comfort
BIN 3* Binnenluchtkwaliteit
BIN 4* Visueel comfort
BIN 5* Straling

SOC3* Integrale toegankelijkheid
GEB 1* Invloed van de gebruiker
GEB 2* Gebruikers beleving
GEB 3* Welzijnsgroen
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BIN CRITERIA
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GRO Zorg Addendum
PEOPLE

BIN 1 Akoestiek BIN 1* Akoestiek
BIN 2 Thermisch comfort BIN 2* Thermisch comfort
BIN 3 Binnenluchtkwaliteit BIN 3* Binnenluchtkwaliteit
BIN 4 Visueel comfort BIN 4* Visueel comfort

BIN 5* Straling
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of

altijd toepasbaar soms toepasbaar

BIN 1 - 5

Meeste GRO criteria: eisen op projectniveau
BIN 1-4: eisen op ruimteniveau
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Geen sluitende garantie op kwaliteit

Vervangen niet de normen. 

Indien randvoorwaarden als te stringent worden ervaren of indien men de 
veiligheden scherper wil stellen, kan altijd overgeschakeld worden naar het 
full criterium

Minder flexibel

Bevatten soms parameters met een 
veilige benadering

BIN 1 - 5



BIN 4 Visueel Comfort
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Eisen daglicht

BIN 4.1.1 Daglichttoetreding 

Optie A Daglichttoetreding – bepaling aan de hand van NBN EN 17037

Optie B Daglichttoetreding - ontwerpregels

BIN 4.1.2* Verhoogde daglichtblootstelling

BIN 4.2 Verblinding

Eisen kunstlicht

BIN 4.3 Basiseisen kunstlicht conform NBN EN 12464-1/2

A Werkplekken zoals gevat door de Codex over het welzijn op het werk.

B Overige ruimtes

Eisen zicht en uitzicht

BIN 4.4 (Uit)Zicht

BIN 4.5 Zonlichttoetreding

BIN 4.6 Zicht naar buiten bij gesloten zonwering

Eisen kleurweergave en kleurtemperatuur

BIN 4.7 Betere kleurweergave kunstlicht

BIN 4.8 Kleurtemperatuur kunstlicht

BIN 4.9* Glaskeuze i.f.v. kleurweergave

BIN 4 Visueel Comfort
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Eisen daglicht

We brengen meer dan 90% van onze tijd 

binnen door. 

Voor mensen met gezondheidsproblemen is dit 

vaak 100%.

Belang voor de gezondheidszorg
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Eisen daglicht

“As human beings, we have always relied on our natural environment to feed and sustain ourselves. We get up with

the sun, we feed on the yields of the land, we make shelters with stones and trees. We need water, air and light to

survive. We need good water, good air and good light to thrive.

We build constructions to protect ourselves from nature and other forces. And we spend more and more time in these

constructions, up to 90% of our lives indoors. Our buildings are designed to keep us safe, to protect us from the

elements. But many of the places where we spend our time don't support our health, because they draw too

strict a line between us and what has always kept us alive.

We have lived in symbiosis with nature for millions of years. Targeted attention in our design can help our buildings to

facilitate this (again).”

Belang voor de gezondheidszorg
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Eisen daglicht

Choi Hoon-ho et al, Impacts of indoor daylight environments on patient average length of stay (ALOS) in a healthcare facility, 2012

Man Young Park et al, The effects of natural daylight on length of hospital stay, 2018

Belang voor de gezondheidszorg
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Eisen daglicht

46mins

Kantoor 

medewerkers in de 

buurt van een raam 

hadden meer 

kwalitatieve slaap 

dan zij die niet in de 

buurt van een raam 

zaten.

40%
Werkposten met 

goede 

daglichtkwaliteit 

boeken een 

productiviteitswinst

van 3% -40%.

No.1
Daglicht staat op 

nummer 1 als meest 

gewild natuurlijke 

kwaliteit in 

werkplaatsen.

16%
Goed ontworpen 

klassen met natuurlijk 

daglicht leiden tot 

een verbetering van 

16% in leerprestaties.

15%
Kantoor medewerkers 

in kantoren met 

natuurlijke elementen, 

zoals groen en 

daglicht bleken 15% 

creatiever te zijn.

6.5%
De kwaliteit van het 

uitzicht en de 

hoeveelheid 

daglicht zijn 

verantwoordelijk 

voor een variatie 

van 6,5% in 

absenteïsme bleek 

uit  werkvloerstudies.

Natuurlijk daglicht 

verbetert de 

gemoedstoestand, 

reduceert stress en 

heeft een positieve 

impact op het 

circadiaans systeem.

Vit.D
Daglicht ondersteunt de 

productie van vitamine D, 

serotonine, melatonine en 

draagt bij tot een gezonde 

zicht ontwikkeling.

Belang voor de gezondheidszorg
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Eisen daglicht

UVa 1830-1900

UVb 1925-1945

IpRGC

Joost Declercq, Pixii Expertday Zorgarchitectuur, Huidige tendensen in de zorgarchitectuur, 2019

Belang voor de gezondheidszorg
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Eisen daglicht

Sebastien Le Clerc/Wikimedia Commons

Hippocrates:

“Hij waarschuwt voor het dubbelsnijdend zwaard dat de zon is en pleit voor 

matigheid en balans. Hij waarschuwt voor wat wij tegenwoordig kennen als 

zonneslag of overmatige blootstelling aan zonlicht. Tegelijkertijd beveelt hij zonlicht 

aan als helend en beschermend tegen een hele reeks ziektes.“

Ongeveer 400 voor Christus

Joost Declercq, Pixii Expertday Zorgarchitectuur, Huidige tendensen in de zorgarchitectuur, 2019

Belang voor de gezondheidszorg
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Eisen daglicht

Sebastien Le Clerc/Wikimedia Commons

“Er is… een natuurlijke logica in het gebruik van oosterlicht voor slaapkamers en 

bibliotheken, westerlicht voor badruimtes en winterverblijven, en noorderlicht voor 

kunstgalerijen en andere ruimtes waar een egaal licht noodzakelijk is;…” 

Vitruvius, De Architectura, Hfdst II, Sec. 7

Ongeveer 80 voor Christus

Joost Declercq, Pixii Expertday Zorgarchitectuur, Huidige tendensen in de zorgarchitectuur, 2019

Belang voor de gezondheidszorg
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Eisen daglicht

UVa 1830-1900

UVb 1925-1945

Joost Declercq, Pixii Expertday Zorgarchitectuur, Huidige tendensen in de zorgarchitectuur, 2019

Belang voor de gezondheidszorg
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Eisen daglicht

UVa

Joost Declercq, Pixii Expertday Zorgarchitectuur, Huidige tendensen in de zorgarchitectuur, 2019

Belang voor de gezondheidszorg
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Eisen daglicht

17

(15) Britse arts-bacterioloog Alexander Fleming ontdekte de eerste antibioticum penicilline
(16) VOLF. C., ‘Light archtecture and health a methode’,  Light  and health, 2016-05-26.

kon zijn theorie niet bewijzen. Hoewel Finsen jong sterft, heeft zijn pionierswerk 

grote invloed gehad op andere artsen en hun werk met licht. Pas in 1922 wordt 

vitamine D ondekt. Maar er zijn indicaties dat Finsen de effec ten van vitamine D had 

ondekt. Dit is duidelijk op te maken aan zijn noties over katten die in de zon hun 

bont likken  na nachtelijke gevechten. Vandaag blijkt dat katten hun vacht vitamine 

D produceerd  als zonlicht hier opvalt.

In dezelfde periode experiminteerde Ignaz Semmelweis het bestrijden van infecties 

(1850) niet met  daglicht maar, met desinfecteerde bleekwater. Hiermee stond hij 

aan de wieg van een nieuwe medische praktijk. Waarbij  de fysieke omgeving met 

inbegrip van daglicht en architectuur niet meer belangrijk zijn. Architecten met 

medische kennis en artsen met bouwkundige kennis werden zeldzamer. De preventie 

en genezing die een gebouw kon bieden, ginge verloren en werd vergeten na WO II 

We gingen een tijdsperk in waar antibiotica(15) centraal stonden. Dit was ook duidelijk 

te zien aan de naoorlogse architectuur. Niemand hield rekening met het belang van 

direct zonlicht. Nieuwe gebouwen werden gekenmerkt door hun eenvoudige geometrie 

i.p.v. de klassieke E- U- vormen, zodat daglicht vanuit meerder invalshoeken de 

kamer kon intreden.

Het groeiend inzicht in het belang van vitamine D (1971) en in het bijzonder de 

ontdekking van het niet- visueel licht stonde loodrecht op het geloof van een puur 

medische behandeling. In vele opzicht gaan we terugkeren naar het fundamenteel 

besef dat geneeskunde en technologie onze gezondheid alleen ondersteund.  Maar dat 

daglicht en een natuurlijke omgeving belangrijke factors zijn voor onze gezondheid. 

(16)

Afbeelding 1 : Daglicht toegepast in ziekenhuizen ( VOLF C. Daylight as a driver of change)

UVa

Joost Declercq, Pixii Expertday Zorgarchitectuur, Huidige tendensen in de zorgarchitectuur, 2019

Belang voor de gezondheidszorg



25

Eisen daglicht

UVb

Edward Mellanby

Variaties in vitamine D3 bij 3 verschillende 

populaties doorheen het jaar. 

Bron: Devgun MS, Paterson CR, Johnson 

BE, Cohen C, “Vitamin D nutrition in relation 

to season and occupation”, Am. J. CLIII. 

Nuir. 34: 1501-1504, 1981 

Variaties in UVb licht doorheen het jaar in 

Dundee, Schotland, op 56° NB.

Bron: Devgun MS, Paterson CR, Johnson 

BE, Cohen C, “Vitamin D nutrition in 

relation to season and occupation”, Am. J. 

CLIII. Nuir. 34: 1501-1504, 1981 

Joost Declercq, Pixii Expertday Zorgarchitectuur, Huidige tendensen in de zorgarchitectuur, 2019

Belang voor de gezondheidszorg
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Eisen daglicht

Florence Nightingale (1820-1910)

Joost Declercq, Pixii Expertday Zorgarchitectuur, Huidige tendensen in de zorgarchitectuur, 2019

Belang voor de gezondheidszorg



27

Eisen daglicht

Florence Nightingale (1820-1910)

Joost Declercq, Pixii Expertday Zorgarchitectuur, Huidige tendensen in de zorgarchitectuur, 2019

Belang voor de gezondheidszorg
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Eisen daglicht

1918-1919

Foto: Bettmann-Corbis

The ‘Fresh Air Cure’

Spaanse griep (1918-1919)

Joost Declercq, Pixii Expertday Zorgarchitectuur, Huidige tendensen in de zorgarchitectuur, 2019

Belang voor de gezondheidszorg
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Eisen daglicht

Joost Declercq, Pixii Expertday Zorgarchitectuur, Huidige tendensen in de zorgarchitectuur, 2019
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30
Paimio Sanatorium, Alvar Aalto (1928-1933)

Eisen daglicht
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Eisen daglicht

A. Aalto (ongedateerd, +- 1929-33)

Paimio Sanatorium, Alvar Aalto (1928-1933)
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Eisen daglicht

© 1937 Claire Vivre

Sanatorium Tombeek, M. Brunfaut (1937)
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Eisen daglicht

Le Corbusier – Het Charter van Athene
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Eisen daglicht
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Eisen daglicht

Bron: Meditex (prof. J. Delrue)
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Eisen daglicht

Bron: Meditex (prof. J. Delrue)



37

Eisen daglicht

IpRGC en de circadiaanse cyclus



38

Eisen daglicht

Joost Declercq, Pixii Expertday Zorgarchitectuur, Huidige tendensen in de zorgarchitectuur, 2019

IpRGC en de circadiaanse cyclus
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Eisen daglicht

© Daylighting Handbook I, C. Reinhart

IpRGC en de circadiaanse cyclus

Spectrale lampen (wit) en blauwe LED voor de 

behandeling van seasonal affective disorder
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Eisen daglicht

© prof. M. Andersen; EPFL

 

 

EPFL | ENAC | LIPID | M. Andersen   5/25 

two consecutive days, reported higher subjective alertness in the afternoon in response to prior bright 

daylighting condition (~1000 lux) compared to typical artificial lighting condition (~180 lux) [43]. 

A spectral sensitivity function for the human non-visual system has not yet been standardized, primarily 

because the maximum sensitivity for the non-visual system is not definitive, falling between 446 and 483 nm 

for melatonin suppression [44]. Moreover, the photoreceptors’ contribution to non-visual responses may differ 

with intensity and duration of a light exposure [45]. It seems that the non-visual responses to light like 

melatonin suppression, phase shifting, alertness, etc. cannot be predicted using a single spectral sensitivity 

function like the V(λ) curve for photopic vision [46]. The right balance between optimizing light simultaneously 

for visual and non-visual functions has not yet been found, nor do we know how to model the non-visual light 

responses, especially during the day. The vast majority of studies – mostly using monochromatic light or 

stationary electric lighting – have been conducted at night or in dim-light conditions and been focusing on 

non-visual effects at the onset of light exposure [47]. Only small pilot studies have started to address daytime 

exposure [48] though studies did show that bright light could increase subjective alertness during the day as 

well [35-36].  

These recent findings have brought the non-visual effects of light to receive increased attention among 

researchers in the lighting community [47,49]. Though a number of models have been developed to predict 

the effect of different sleep–wake schedules on human performance and alertness [50], no mathematical 

models currently exist that can predict the direct non-visual effects of light as a function of intensity, 

spectrum, duration, history, and timing of exposure, which bears the risk of making decisions based on an 

incomplete understanding of the effects.  

2.1.2 Non-visual lighting as a step towards healthier building environments  

Is it possible to predict if architectural spaces are good for health and wellbeing using computational models, 

thereby supporting the design of healthier building environments? 

Before we can answer this question, it is necessary first to understand the dynamic relationship between light 

and human non-visual responses. Modeling can be a useful tool not only to gain deeper understanding of 

complex systems but also to point out gaps of knowledge, suggest specific experiments and serve as a 

means to study practical implications of simulated human responses. One challenging aspect is the fact that 

the non-visual system adapts its responses to changes in light intensity and spectral composition over a 

much longer timeframe than the visual system [37,45]. 

Very few studies can be found that use this new knowledge to investigate which design factors can increase 

the non-visual potential of architectural spaces. In the very first modelling frameworks that were proposed to 

address this question [19,33,51-52], a static approach was chosen in the sense that the slower adaptation of 

the non-visual system was not taken into account, nor were spectral sensitivity shifts and desensitization 

effects after prolonged exposure included. While there does not appear to be sufficient information on non-

visual responses to light to produce a detailed mathematical model that 

would work in real-world settings, experimental findings still offer the 

means to advance and validate novel design support tools to assess how 

architectural spaces might affect human health and wellbeing, and efforts 

in this direction are underway to model direct non-visual effects as a 

function of exposure duration and pattern (including timing and history), 

spectrum and intensity [19,53-55], as illustrated in Figure 3.  
Fig. 3: Prospective non-visual light-response model 

Prof Marilyne Andersen

light

&

dark

health potential

factors
• intensity

• wavelength

• duration

• timing

• history
higher levels are more 

effective

blue light is more 

effective

brief intermittent pulses 

are also effective

timing of circadian 

rhythm

adaption to changes in 

light exposure

IpRGC en de circadiaanse cyclus
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Eisen daglicht

Bron: Carvalho-Bos et al.

IpRGC en de circadiaanse cyclus
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Eisen daglicht

Feature 54 Circadian lighting design

Work areas: 200 EML op 1,2m hoogte in het verticale vlak 

(incl daglicht) of 150 EML excl daglicht.

Woonomgeving overdag: idem

Woonomgeving nacht: max. 50 EML

Feature 61 Right to light

75% van de opp. van gebruiksruimtes op max. 7,5m van een raam.

Feature 63 Daylighting fenestration

Pt.2: alle beglazing boven 2,1m heeft LTA > 60%, onder 2,1m LTA > 50%

Pt.3: Uniform Color Transmittance

De transmissie van het spectrum tussen 400 en 650nm mag niet meer 

dan een factor 2 onderling variëren

Pt.4: Window Sizes for Living Spaces

WWR tussen 30% en 60% in leefruimtes – tussen 20% en 40% in slk

Feature P3 Circadian emulation
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Eisen daglicht

DF

Over

cast

EN 17073
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Eisen daglicht

Arkitema, Esbjerg Psykiatri, 2014

Gedwongen fixatie: 69% reductie

61% reductie in gebruik van kalmeermiddelen
(bron: Anne-Grethe Borch Lauridsen - Esbjerg Psykiatri)
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Eisen daglicht

White Arkitekter, Aabenraa Psykiatri, 2015

27% reductie in gedwongen fixatie

30% reductie in agresssiegerelateerde werkongevallen
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Eisen daglicht

White Arkitekter, Aabenraa Psykiatri, 2015

Gedwongen fixatie: 27% reductie

30% reductie in werkongevallen
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BIN 4 Visueel Comfort
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BIN 4 – Visueel comfort
percentage

* Dit betreft het percentage netto-oppervlakte van alle ruimtes die onder de betroffen typologie vallen, waar de eis gehaald dient te 

worden. Er kan dus voor een bepaalde oppervlakte van de eis afgeweken worden. Dat kan in een deel van een ruimte zijn, of dat kan een 

volledige ruimte zijn.

** In ruimtes waar werkpostgerelateerd werk gebeurt, is het percentage werkposten dat dient te voldoen bepaald

*** In ruimtes waar de gebruikers vooral een zitplaats innemen, is het percentage zitplaatsen dat dient te voldoen bepaald

In overleg met VIPA zijn de eisen vast te leggen van de ruimtes die niet voorkomen in deze lijst.

BIN 4 Visueel Comfort
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2 opties om criterium te realiseren:

BIN 4.1.1 Daglichttoetreding

GRO Zorg Addendum

Optie A – Daglichttoetreding 

(simulatie conform EN)
Optie B - Ontwerpregels

B.1 

kantoren/klaslokalen/vergader-

zalen
Afstand gevel + WWR +Tl

B.2 beddenkamers, 

verblijfsruimtes, …
Tl.A – regel + linteelhoogte

B.1 + B.2 verplichte correctie
bij naburige obstakels

reflectie oppervlakken

Toepasbaarheid aangeduid in Eisentabel
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BIN 4.1.1 Daglichttoetreding

Eisen

Bewijs

GRO Zorg Addendum

Optie A – Daglichttoetreding 

(simulatie conform EN)
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BIN 4.1.1 Daglichttoetreding

GRO Zorg Addendum

Daglichtfactor

Bron: https://www.agion.be/daglicht
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BIN 4.1.1 Daglichttoetreding

GRO Zorg Addendum

Optie A – Daglichttoetreding 

(simulatie conform EN)

CON2: op gebouwniveau BIN 4.1.1: op ruimteniveau
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BIN 4.1.1 Daglichttoetreding

GRO Zorg Addendum

Optie A – Daglichttoetreding 

(simulatie conform EN)
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BIN 4.1.1 Daglichttoetreding

GRO Zorg Addendum

Optie A – Daglichttoetreding 

(simulatie conform EN)
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BIN 4.1.1 Daglichttoetreding

Eisen

Bewijs

GRO Zorg Addendum

Optie A – Daglichttoetreding 

(simulatie conform EN)
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BIN 4.1.1 Daglichttoetreding

GRO Zorg Addendum

https://drajmarsh.bitbucket.io/daylight-box.html

https://drajmarsh.bitbucket.io/daylight-box.html
https://drajmarsh.bitbucket.io/daylight-box.html
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BIN 4.1.1 Daglichttoetreding

GRO Zorg Addendum

Optie A – Daglichttoetreding 

(simulatie conform EN)
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BIN 4.1.1 Daglichttoetreding

GRO Zorg Addendum

Optie A – Daglichttoetreding 

(simulatie conform EN)
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Optie B - Ontwerpregels

BIN 4.1.1 Daglichttoetreding

GRO Zorg Addendum

Optie B - Ontwerpregels

B.1 

kantoren/klaslokalen/vergader-

zalen
Afstand gevel + WWR +Tl

B.2 beddenkamers, 

verblijfsruimtes, …
Tl.A – regel + linteelhoogte

B.1 + B.2 verplichte correctie
bij naburige obstakels

reflectie oppervlakken

Toepasbaarheid aangeduid in Eisentabel
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BIN 4.1.1 Daglichttoetreding

GRO Zorg Addendum

Optie B - Ontwerpregels

B.1 

kantoren/klaslokalen/vergader-

zalen
Afstand gevel + WWR +Tl

Toepasbaarheid aangeduid in Eisentabel
• Werkposten / zitplaatsen max 5m 

van beglaasde gevel

• Window-to-wall ratio min. 30%

• Bovenzijde ramen boven afgewerkte 

vloer (Hmin)

- Ramen met zonwering

Hmin = 2 x diepte ruimte / 1,5

- Ramen zonder zonwering

Hmin = 2 x diepte ruimte / 2

• Lichttransmissie beglazing min. 65%

• Kantoren en klaslokalen
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BIN 4.1.1 Daglichttoetreding

GRO Zorg Addendum

Optie B - Ontwerpregels

Toepasbaarheid aangeduid in Eisentabel

B.2 beddenkamers, 

verblijfsruimtes, …
Tl.A – regel + linteelhoogte

• Daglichttoetreding:

Tl * Araam = 0,1 * Avloer

• Bovenzijde ramen boven afgewerkte 

vloer (Hmin)

- Ramen met zonwering

Hmin = 2 x diepte ruimte / 1,5

- Ramen zonder zonwering

Hmin = 2 x diepte ruimte / 2

• Beddenkamers, verblijfsruimtes en 

andere relevante ruimtes
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BIN 4.1.1 Daglichttoetreding

GRO Zorg Addendum

Toepasbaarheid aangeduid in Eisentabel

B.1 + B.2 verplichte correctie
bij naburige obstakels

reflectie oppervlakken

Mogelijke bijsturing:

• Ruimte tussen de 

gebouwen (masterplan)

• Beglazingspercentage 

gevel (WWR)

• Lichttransmissie 

beglazing (Ti)
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BIN 4.1.1 Daglichttoetreding

GRO Zorg Addendum

Toepasbaarheid aangeduid in Eisentabel

B.1 + B.2 verplichte correctie
bij naburige obstakels

reflectie oppervlakken
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BIN 4.1.1 Daglichttoetreding

Optie B – ontwerpregels

Eisen

Bewijs
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BIN 4.1.1 Daglichttoetreding

Optie B – Ontwerpregels - achtergrond

Toepasbaarheid aangeduid in EisentabelHoe diep valt daglicht binnen?

Bron: Reinhart C., Daylighting Handbook I, MIT Building Press, 2014

1,5 2,0
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BIN 4.1.1 Daglichttoetreding

Optie B – Ontwerpregels - achtergrond

Toepasbaarheid aangeduid in EisentabelHoe diep valt daglicht binnen?

Bron: Friedl Decock, Ontwerpen met daglicht, gastcollege KULeuven 2020

Diepte gebouw < 3,5 x hoogte

Gemiddelde van 2 x (1,5 à 2)

=> Goede benadering op masterplanniveau

Bij verdere uitwerking: Positie raam en WWR 

zijn cruciaal
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BIN 4.1.1 Daglichttoetreding

Optie B – Ontwerpregels - achtergrond

Toepasbaarheid aangeduid in Eisentabel

Hoe diep valt daglicht binnen?

Bron: Reinhart C., Daylighting Handbook I, MIT Building Press, 2014

kantoor

3000m2

floor-to-floor 3m

WWR 40%

DA300lux(50)
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BIN 4.1.1 Daglichttoetreding

Optie B – Ontwerpregels - achtergrond

Toepasbaarheid aangeduid in Eisentabel

Hoe diep valt daglicht binnen?

Bron: Reinhart C., Daylighting Handbook I, MIT Building Press, 2014
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BIN 4.1.1 Daglichttoetreding

Optie B – Ontwerpregels - achtergrond

Toepasbaarheid aangeduid in Eisentabel

Hoe diep valt daglicht binnen?

Bron: Reinhart C., Daylighting Handbook I, MIT Building Press, 2014

kantoor

3000m2

floor-to-floor 3m

WWR 40%

DA300lux(50)
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BIN 4.1.1 Daglichttoetreding

Optie B – Ontwerpregels - achtergrond

Toepasbaarheid aangeduid in Eisentabel

Hoe diep valt daglicht binnen?

Aeropolis II, architectes associés
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BIN 4.1.1 Daglichttoetreding

Optie B – Ontwerpregels - achtergrond

Toepasbaarheid aangeduid in Eisentabel

Hoe diep valt daglicht binnen?

Aeropolis II, architectes associés
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BIN 4.1.2 Verhoogde daglichtblootstelling

2 maatregelen om criterium te realiseren:

Ouderen hebben nood aan hogere (dag)lichtniveaus ten gevolge van de veroudering van 

de ooglens en het hoornvlies. 

Hoge lichtniveaus > 1000lux of gebruik van daglicht → gunstige invloed op gezondheid 

(slaap, gedrag, stemming en cognitieve vaardigheden) vooral bij personen met dementie

Personen met visuele beperkingen, ouderen en personen met dementie:

verlaagde gevoeligheid voor (dag)licht

→ bevolkingsgroep heeft baat bij verhoogd contact met daglicht 

→ regulerend effect op circadiaanse cyclus en op slaap-waak cyclus

Eisen

Bewijs
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BIN 4.1.2 Verhoogde daglichtblootstelling

Maatregel 1 Het voorzien van geschikte buitenruimtes met mogelijkheid tot 

comfortabele daglichtblootstelling

- rolstoeltoegankelijk

- onmiddellijk aansluitend aan leefruimtes 

- aangenaam microklimaat (schaduw) 

- een hoge belevingswaarde hebben en landschappelijk uitzicht 

(BIN 4.4 niveau ‘beter’)

- per bewoner is min 2m² buitenruimte

Deze eis kan samen ontwikkeld worden met GEB 3.2 Groene buitenruimtes  
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BIN 4.1.2 Verhoogde daglichtblootstelling

VK architects&engineers, CHU Liège (wedstrijdvoorstel)

Maatregel 1 Het voorzien van geschikte buitenruimtes met mogelijkheid 

tot comfortabele daglichtblootstelling
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BIN 4.1.2 Verhoogde daglichtblootstelling

Maatregel 1 Het voorzien van geschikte buitenruimtes met mogelijkheid tot 

comfortabele daglichtblootstelling
- rolstoeltoegankelijk

- onmiddellijk aansluitend aan leefruimtes 

- aangenaam microklimaat (schaduw) 

- een hoge belevingswaarde hebben en landschappelijk uitzicht (BIN 4.4 niveau ‘beter’)

- per bewoner is min 2m² buitenruimte

Deze eis kan samen ontwikkeld worden met GEB 3.2 Groene buitenruimtes  

Maatregel 2 Het voorzien van geschikte binnenruimtes met mogelijkheid tot 

comfortabele daglichtblootstelling 
- rolstoeltoegankelijk 

- aansluitend bij leefruimtes met daglichttoetreding niveau ‘high’ conform EN 17037 

- kleurechtheid beglazing (CRI) Ra ≥ 95%. 

- voorzieningen om oververhitting te vermijden

- per bewoner min 1m² binnenruimte
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BIN 4.1.2 Verhoogde daglichtblootstelling

Friis & Moltke Architects, Dementia Nursing Home, Randers (2017)

Maatregel 2 Het voorzien van geschikte binnenruimtes met mogelijkheid tot 

comfortabele daglichtblootstelling 
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BIN 4.2 Verblinding

https://patternguide.advancedbuildings.net/using-this-guide/analysis-methods/glare-analysis.html

Bescherming tegen:

- Disability glare

- Discomfort glare

=> ‘waarschijnlijkheid’ op verblinding wordt weergegeven door de Daylight Glare

Probablity ‘DGP’ (EN 17037)

Vrij/verplicht volgens Eisentabel.
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BIN 4.2 Verblinding

Joost Declercq, Pixii Expertday – Daylighting in Sporthalls, 2018 

https://patternguide.advancedbuildings.net/using-this-guide/analysis-methods/glare-analysis.html
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BIN 4.2 Verblinding
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BIN 4.2 Verblinding

Classificatie volgens EN 14501:2021
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BIN 4.2 Verblinding

Classificatie volgens EN 14501:2021



82

BIN 4.2 Verblinding

Classificatie volgens EN 14501:2021

Nog niet alle doeken zijn getest volgens deze nieuwe 

norm. De technische doeken zijn dit wel.

Zoals uit onderstaande tabel blijkt heeft een goed anti-verblindingsdoek een 

openingsfactor max. 3%, met een lage diffuse lichttransmissie. Donkere 

kleuren of gemetalliseerde doeken presteren in deze het beste.

goedbeteruitstekend

Tip:

Een testopstelling geeft de beste 

garantie bij twijfel
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BIN 4.2 Verblinding

Verblindingsklasse ifv oriëntatie, 

grootte raam, 

lichttransmissiecoëfficiënt glas, 

afstand tot raam en zichthoek tav

raam
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BIN 4.3 Basiseisen kunstlicht conform NBN EN 12464-1/2 

- Werkplekken: Codex over het welzijn op het werk → NBN EN 12464-1/2

- Overige ruimtes: 

NBN EN 12464-1 (2011) 5.3 Lighting requirements for interior areas, tasks and activities 

lijst met opgave van typeruimtes, opgedeeld per functie en opgave van 

- minimaal verlichtingsniveau Em

- maximale UGR (unified glare rating) 

- gelijkmatigheid van de verlichtingssterkte Uo

- kleurweergave Ra 

GRO 

Zorg Addendum
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BIN 4.3 Basiseisen kunstlicht conform NBN EN 12464-1/2 

GRO 

Zorg Addendum

De onderstaande tabel geeft de meest voorkomende categorieën weer in zorggebouwen die in EN 12464-1 

opgenomen zijn.
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BIN 4.4 Uitzicht

Eisen GRO + aanvulling:

Zicht op groen, natuur, de hemelkoepel en menselijke activiteit heeft een positieve impact op het welbevinden van de 

gebouwgebruikers, op het genezingsproces, op productiviteit en cognitieve prestaties. Zicht naar buiten laat eveneens 

toe om de ogen te ontspannen. 

In het bijzonder hebben mensen met beperkte mobiliteit in een gebouw een hoge nood aan een kwalitatief uitzicht. Het 

uitzicht moet onbelemmerd zijn. 
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BIN 4.4 Uitzicht

ruimtetypologie Prestatie-eis

Personeelsruimtes: kantoor, vergaderen, … (75%) 

Residentieel slaapkamer (50%)

goed

Kortverblijf patiënten (75%)/ langverblijf patiënten (75%)

(vanuit bedpositie)

Residentieel: woonkamer (75%)

beter

Langverblijf patiënten (25%) (vanuit bedpositie)

residentieel: woonkamer (25%)

uitstekend

Bij voorbeeld:

Vrij/verplicht volgens Eisentabel.
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BIN 4.4 Uitzicht

EIS 1 Horizontale zichthoek

Deze kan grafisch of via simulatieprogramma’s bepaald worden. Het aandeel van de 

ruimtes/werkposten/zitplaatsen dat moet voldoen is per ruimtetypologie gedefinieerd in de eisentabel.
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BIN 4.4 Uitzicht

EIS 1 Horizontale zichthoek

Deze kan grafisch of via simulatieprogramma’s bepaald worden. Het aandeel van de 

ruimtes/werkposten/zitplaatsen dat moet voldoen is per ruimtetypologie gedefinieerd in de eisentabel.
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BIN 4.4 Uitzicht

EIS 2 Afstand tot obstakel buiten

Basis: eisen EN17037 aangepast

Kleine patio’s, smalle straat, …

Publieke straat

Aandachtspunt bij opmaak ruimtelijk 

concept (zie CON 1/2), maar ook 

relevant om BIN 4.1 te halen.
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BIN 4.4 Uitzicht

EIS 2 Afstand tot obstakel buiten

Basis: eisen EN17037 aangepast

≥ 20m

≥ 15m
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BIN 4.4 Uitzicht

EIS 2 Afstand tot obstakel buiten

Basis: eisen EN17037 aangepast

Stedelijk of natuur

Landschap + bodem of lucht

Landschap + bodem + lucht
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BIN 4.4 Uitzicht

EIS 2 Afstand tot obstakel buiten

Basis: eisen EN17037 aangepast

Bron: https://climatestudiodocs.com/docs/viewEN17037.html
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BIN 4.5 Zonlichttoetreding

Studies tonen aan dat blootstelling aan zon- en daglicht heeft positieve effect 

- Op mentaal welzijn, depressie, verblijfstijd tot genezing en cognitieve prestaties. 

→ EN 17037 5.3 Exposure to Sunlight: relevant voor 

- patiëntenkamers in ziekenhuizen, 

- kinderdagverblijven & crêches

- residentiële verblijfsruimtes

Vrij criterium voor alle personeelsruimtes. Verplicht voor bepaalde residentiële ruimtes, 

zieken- en hotelkamers en leef- en snoezelruimtes van crêches.
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BIN 4.5 Zonlichttoetreding

Studies tonen aan dat blootstelling aan zon- en daglicht heeft positieve effect 

- Op mentaal welzijn, depressie, verblijfstijd tot genezing en cognitieve prestaties. 

→ EN 17037 5.3 Exposure to Sunlight: relevant voor 

- patiëntenkamers in ziekenhuizen, 

- kinderdagverblijven & crêches

- residentiële verblijfsruimtes
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BIN 4.5 Zonlichttoetreding

VK architects & engineers, CHU Liège (wedstrijdvoorstel)
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BIN 4.5 Zonlichttoetreding

WZC Sint-Genesius-Rode, Ph. Samyn and partners, foto © Marie-Françoise Plissart

N
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BIN 4.5 Zonlichttoetreding

Ziekenhuis CHWAPI, Doornik, archipelago architects
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BIN 4.6 Zicht naar buiten bij gesloten zonnewering

100

Basiseis:

In de ruimtes waar de eis wordt opgelegd, geldt telkens dat het zicht naar buiten 

bij gesloten zonwering/verblindingswering voldoet aan de hoogst mogelijke 

klasse cfr NBN EN 14501 Visueel contact met de buitenomgeving. 

=> Visual contact klasse 2 is de hoogst mogelijke klasse icm glare klasse 3 
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BIN 4.6 Zicht naar buiten bij gesloten zonnewering

101

Bijkomende eis voor Beddenkamers en verblijfsruimtes 

(> 2 uur bezetting per dag): 

- zonwering die gemakkelijk zicht naar buiten mogelijk maakt

Indien tabel niet leidt tot ‘gemakkelijk’ of ‘zeer gemakkelijk’ 

→ luifel of naar buiten openklappende zonwering voorzien

Ook voldaan indien 

- verschillende ramen in ruimte 

EN

- iedereen goed doorzicht vanuit meest voorkomende zichtpositie 
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BIN 4.6 Zicht naar buiten bij gesloten zonnewering

102

Bijkomende eis voor Beddenkamers en verblijfsruimtes 

(> 2 uur bezetting per dag): 

- zonwering die gemakkelijk zicht naar buiten mogelijk maakt

WZC Booghuys, Leuven, archipelago architects
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BIN 4.7 Betere kleurweergave kunstlicht

103

Goede kleurweergave 

- heeft positieve impact op het cognitief visueel waarnemen

- laat beter waarnemen toe zonder noodzaak aan hoge lichtvermogens 

- heeft een positieve impact op het psychisch welbevinden

Eis wordt per typeruimte opgegeven in BIN4(GROZorgAddendum)_Eisentabel VIPA

Voldaan als 

- kleurweergave van alle verlichtingstoestellen voldoet aan de eis (uitzondering 

decoratieve sfeerverlichting, noodverlichting en specialistische verlichting). 

Indien ‘tunable white’ toegepast, 

- Voldoen met intervallen van 1000K van de warme zijde (min 2700K) en aan de koude 

zijde (max 5000K) 
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BIN 4.8 Kleurtemperatuur kunstlicht
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BIN 4.9 Glaskwaliteit ifv kleurweergave

105
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BIN 4.9 Glaskwaliteit ifv kleurweergave

106

© ar-te

UVaUVb IR

dubbelglas 

4.16.4 clearlite 

Energy N

Enkel glas 6mm 

clearlite

Enkel glas 6mm 

clearvision

dubbelglas 4.16.4 

clearvision iplus Top 

1.1 3 voudig glas 

4.18.4.10.4 

clearvision 

iplus Top 1.1T

dubbelglas 

zonwerend 60/30

Enkel glas 6mm stopsol green

Enkel glas 6mm 

clearlite

Enkel glas 6mm low E

Enkel glas 6mm 

clearvision

© ar-te

UVaUVb IR

Joost Declercq, Pixii Expertday, Huidige tendensen in de zorgarchitectuur
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107

Bewijs 

BIN 4 Visueel comfort
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ENE CRITERIA

108
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ENE 1 Energieprestatie

ENE 1.1 Energieprestatie Vlaanderen en Brussel

ENE 2* Hernieuwbare energie

ENE 2.1* Haalbaarheid hernieuwbare energieën

ENE 2.2* Aandeel hernieuwbare energie

ENE 2.3* Groot aandeel hernieuwbare energie

ENE 3* Energiezuinige installaties en toestellen

ENE 3.1* Energiezuinige installaties en toestellen

ENE 3.2* Automatische regeling – niet-verblijfsruimten

ENE 3.3* Energie-efficiëntie niet huishoudelijke toestellen 

en medische apparatuur

ENE Criteria
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110

ENE 1 Energieprestatie

ENE 1.1 Energieprestatie Vlaanderen en Brussel 

Cfr EPB eisen

Gratis energiescans via VIPA en Vlaams Energie Bedrijf

https://www.departementwvg.be/vipa-duurzaam-bouwen-zorg-voor-klimaat-energiescans

Klimaatsubsidies
https://www.departementwvg.be/vipa-kenniscentrum-duurzaam-bouwen-klimaatfonds-klimaatsubsidies

→ overleg Voortraject VIPA projecten!

https://www.departementwvg.be/vipa-duurzaam-bouwen-zorg-voor-klimaat-energiescans
https://www.departementwvg.be/vipa-kenniscentrum-duurzaam-bouwen-klimaatfonds-klimaatsubsidies
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111

ENE 2 Hernieuwbare energie
Eisen

ENE 2.1* Haalbaarheid hernieuwbare energieën

→ ENE2 checklist
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112

ENE 2 Hernieuwbare energie
Eisen

ENE 2.2* Aandeel hernieuwbare energieën

- Primair energieverbruik op basis van de EPB-berekening 

- Rekenblad ENE2 – Samenvatting_zorggebouwen

→ in kaart te brengen via zonne-thermische energiesysteem, fotovoltaïsche zonnesysteem, 

biomassakachel, biomassaketel of warmtekrachtkoppeling op biomassa, warmtepomp, …
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ENE 2 Hernieuwbare energie
Eisen

ENE 2.3* Groot aandeel hernieuwbare energieën

- Primair energieverbruik op basis van de EPB-berekening 

- Rekenblad ENE2 – Samenvatting_zorggebouwen

→ in kaart te brengen via zonne-thermische energiesysteem, fotovoltaïsche zonnesysteem, 

biomassakachel, biomassaketel of warmtekrachtkoppeling op biomassa, warmtepomp, …
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114

ENE 2 Hernieuwbare energie
Bewijs 
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115

ENE 3 Energiezuinige installaties
Eisen

ENE 3.1* Energiezuinige installaties

- 90% van alle buitenverlichting ≤ klasse C

- 90% van alle binnenverlichting ≤ klasse C

- 90% van alle huishoudelijke toestellen ≤ klasse A

- liften voldoen aan de energieklasse A volgens de norm VDI 4707

- alle verwarmingstoestellen en warmwaterbereiders ≤ klasse C
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116

ENE 3 Energiezuinige installaties
Eisen

ENE 3.2* Automatische regeling – niet-verblijfsruimten

automatische regeling van de basisverlichting 

- aanwezigheidsdetectie 

- automatische daglichtcompensatie 

ENE 3.3* Energie-efficiëntie elektrische niet-huishoudelijke toestellen en 

medische apparatuur 

Richtlijnen COCIR (Europees Coördinatiecomité van de Radiologische, Elektromedische en IT-industrie in de gezondheidszorg) voor 

energiebesparing bij het gebruik van computertomografie, magnetische 

resonantie en radiografie. 

→ opnemen als gunningscriterium in de bestekbepalingen

https://www.cocir.org/initiatives/ecodesign-initiative/saving-

energy.html?level1=10&mode=2&cHash=ba67542fc8d9373baa82fc2d419ea9b2
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ENE 3 Energiezuinige installaties
Bewijs 
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SOC CRITERIA

118
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SOC 1 Erfgoedwaarde

SOC 1.1 Inventaris en analyse

SOC 2 Sociaal veilig ontwerpen

SOC 2.1 Checklist sociaal veilig ontwerpen

SOC 3 Integrale toegankelijkheid

SOC 3.1 Checklist SOC 3

SOC 3.2 Begeleidingstraject

SOC Criteria
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SOC 2 Sociaal veilig ontwerpen

120

Eisen

IDEM GRO

Afwezigheid van hinder, overlast of gevoelens van onbehagen

Vuistregels:

- Zichtbaarheid

Zien en gezien worden, horen en gehoord worden

- Eenduidigheid

Duidelijke status (openbaar, privé, beheerd door, functie): zonering en markering

- Toegankelijkheid

Anders voor verschillende gebruikersgroepen, 

ontoegankelijke zones moeten ongewenst gebruik voorkomen

- Aantrekkelijkheid

Menselijke schaalverhoudingen, verzorgde omgeving, netheid

https://www.istockphoto.com/



121

SOC 2 Sociaal veilig ontwerpen

121

Bewijs 
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SOC3* integrale toegankelijkheid

122

In uitwerking
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WAT CRITERIA

123
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WAT 1* Watergebruik beperken

WAT 1.1* Waterbesparende toestellen en kraanwerk

WAT 1.2* Watermeter

WAT 1.3* Ontwerp waterdistributie

WAT 1.4* Legionellabeheersing in matigrisico-inrichtingen

WAT 2* Hergebruik van water

WAT 2.1* Dekkingsgraad door waterhergebruik

WAT 2.2* Effectief benut potentieel

WAT 2.3* Optimale afstemming van de beschikbare 

waterkwaliteit aan de benodigde waterkwaliteit

WAT 3* Afvoer van water

WAT 3.1* Lekdebiet naar riolering

WAT 3.2* Ledigingstijd infiltratievoorziening

WAT 3.3* Watervervuiling vermijden

WAT Criteria
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WAT 1 Watergebruik beperken

125

Eisen

WAT 1.1* Waterbesparende toestellen en kraanwerk

→ Volumes en debieten: IDEM GRO

WAT 1.2* Watermeter

→ IDEM GRO: hoofdaansluiting voorzien van teller en monitorings- /   

gebouwbeheersysteem

WAT 1.3* Ontwerp waterdistributie

→ IDEM GRO: 

→ Watertoevoerinstallatie beschermd tegen te hoge druk

→ Beperk leidinglengtes sanitair warm water (12m) © Honeywell
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WAT 1 Watergebruik beperken

126

Eisen

WAT 1.4* Legionellabeheersing in matigrisico-inrichtingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 betreffende de preventie 

van de veteranenziekte in openbare plaatsen

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/2022-

04/legionellabeheersplan_leidraad_20180910_def.pdf
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WAT 1 Watergebruik beperken
Bewijs
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WAT 2 Hergebruik van water

128

Eisen

WAT 2.1* Dekkingsgraad door waterhergebruik

Berekening waterbehoefte per gebruiker, bezoeker,…

Berekening regenwater / grijswater

Dimensionering regenwateropslag en grijswaterrecuperatie
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WAT 2 Hergebruik van water

129

Berekening waterbehoefte

https://www.vmm.be/water/waterbesparing
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WAT 2 Hergebruik van water

130

Berekening waterbehoefte

https://www.epa.gov/sites/default/files/2017-01/documents/ws-commercial-factsheet-hospitals.pdf , 2012
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WAT 2 Hergebruik van water

131

Regenwateropslag
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WAT 2 Hergebruik van water

132

Grijswaterrecuperatie

https://www.saniwijzer.nl/oplossingen/het-stedelijk-gebied/woningen/hergebruik-grijs-water

( )



133

WAT 2 Hergebruik van water

133

Eisen

WAT 2.2* Effectief benut potentieel van beschikbaar herbruikbaar water 

(grijs water en regenwater)

= effectief (berekend) hergebruik aan regenwater tov de max. beschikbare hoeveelheid regenwater

WAT 2.3* Optimale afstemming van de beschikbare waterkwaliteit 

aan de benodigde waterkwaliteit

Geen gebruik van drinkwater indien niet vereist 

(behoefte wordt volledig gedekt door grijs- en/of regenwater)
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WAT 2 Hergebruik van water

134

Bewijs 
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WAT 3 Afvoer van water

135

Eisen

WAT 3.1* Lekdebiet naar riolering

Idem GRO

Lekdebiet = hoeveelheid regenwater die vanuit het perceel naar de collectieve afvoer 

stroomt (riool, rivier, …) → zo laag mogelijk

WAT 3.2* Ledigingstijd infiltratievoorziening

= buffervolume (m) / lekdebiet (m/u)

Max. tijd vooraleer infiltratievoorziening leeg loopt en een volgende bui kan bufferen

! Klimaatverandering: intensere buien!
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WAT 3 Afvoer van water

136

Eisen

WAT 3.3* Watervervuiling vermijden

Idem GRO 

- Infiltratie zo dicht mogelijk bij waar het water neerkomt

- Schoonmaken van afvloeiingsoppervlakken

- Lekkages apart opvangen

- Afvloeiingsdebiet beperken

+ maatregelen nemen tegen medicijnen in het afvalwater (filteren)
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WAT 3 Afvoer van water

137

Bewijs 
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WAT 3 Afvoer van water

138

Voorbeeld

VK Architect and Engineers, wedstrijdontwerp CHU Liège
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