Eindelijk verlost van...
... die prikkende en tranende ogen.
... de tocht in de nek en bij de voeten.
... de hoofdpijn die we hadden.
... onze verkoudheid en die vage klachten.
... de klachten over te hoge of te lage temperatuur.
... die benauwde, muffe lucht.
Hogere productiviteit en lager ziekteverzuim
In negentig procent van de kantoorpanden kan het binnenmilieu
verbeterd worden. Daarvoor is onderzoek nodig, dat Kolpia voor
u kan uitvoeren. Op basis van dat onderzoek doet Kolpia aanbe
velingen voor verbetering. De luchtbehandelinginstallatie, de
schoonmaak, de werkplekindeling en de discipline van de werk
nemers zijn onderdelen die betrokken worden in het onderzoek.
Het accent ligt bij de microbiologische vervuiling. Deze is onzicht
baar, maar is van grote invloed.
Naarmate de kwaliteit van het binnenmilieu verbetert, neemt de
productiviteit toe en het ziekteverzuim af. Door een hoog ziekte
verzuim kunnen de kosten voor de
werkgever flink oplopen. De wet
geving wordt in dit opzicht
alleen maar ongunstiger.

En dus …….
zijn eindelijk de problemen die er waren met
het binnenmilieu opgelost en kunnen we
opgelucht ademhalen.

Sick Building wordt gezonde werkplek
In onze kantooromgeving is de kwaliteit van het binnenmilieu van grote invloed op ons
welbevinden. Dit wordt in hoge mate bepaald door de microbiologische samenstelling
van de lucht, de temperatuur, de luchtvochtigheid, het stofgehalte en de verversingsgraad.
Deze onderdelen vormen het binnenmilieu, het specialistisch werkterrein van Kolpia.
De laatste jaren is het aantal klachten over het binnenmilieu in kantoren, en in het bijzonder
gezondheidsklachten, sterk gestegen. Ongeveer twee miljoen mensen in ons land hebben
klachten die hiermee samenhangen. De meest voorkomende klachten zijn:
vermoeidheid, hoofdpijn, benauwdheid, oog- en slijmvliesirritaties en verkoudheid.
Deze gezondheidsklachten kunnen tot gevolg hebben dat mensen (chronisch) ziek worden.
In ernstige gevallen wordt het gebouw als ziek omschreven: het Sick Building Syndrome.
In werkelijkheid is het gebouw zelf niet ziek. Er liggen concrete oorzaken ten grondslag
aan de klachten.

Wanneer u meer wilt weten over de mogelijkhe
den om uw binnenmilieu
te verbeteren, is het inte
ressant contact te leggen
met Kolpia. Het onderzoek
is een investering dat zich aan
toonbaar snel terugverdient.
Het onderzoek
Kolpia hanteert een grondige werkwijze. Hierbij wordt de werk
plek centraal gesteld. Op diverse locaties in het pand worden
metingen verricht. Microbiologisch worden luchtmonsters
genomen in de luchtbehandelingkast, de luchtkanalen en de
kantoorruimten om een beeld te verkrijgen van de concentratie
bacteriën, schimmels en gisten. In het laboratorium worden de
luchtmonsters geanalyseerd.
Stof vormt een belangrijke voedingsbodem voor micro-orga
nismen. Op alle plaatsen in een gebouw waar stof niet wordt
bestreden ontstaat een voedingsbodem voor bacteriën en schim
mels. Onderzoek door Kolpia brengt die locaties aan het licht.
Dit stofonderzoek is onderdeel van de standaard procedure.
Ook fysisch worden metingen verricht. De temperatuur, de
luchtvochtigheid en het CO2-gehalte worden gelijktijdig gere
gistreerd. Verder wordt onderzocht of de werkplekken in de
ruimten goed zijn ingedeeld, volgt er een visuele controle en

wordt de schoonmaak
tegen het licht gehouden.
Deze combinatie draagt bij aan
een totaalinzicht van het binnen
milieu.
Onderzoek door Kolpia biedt voordelen:
•	Analyse

van mogelijke klachten.
Werknemers ervaren het onderzoek als een positieve actie.
•	Diepgaande inventarisatie van het binnenmilieu. Er wordt een
totaalbeeld verkregen.
• Bespreking en uitleg van het analyserapport.
• Onafhankelijke aanbevelingen toepasbaar in uw situatie.
•	Volgen van ontwikkelingen is mogelijk door vergelijking van
onderzoeken.
•	Controle van schoonmaak en installateur. Verbetering van hun
prestaties.
• Verhoging van de productiviteit van de werknemers.
• Minder uitval door terugdringen van het ziekteverzuim.
• Clean Desk Policy wordt gestimuleerd.
• Aanvulling op het arbobeleid.
•

Onafhankelijkheid
Kolpia is een onafhankelijk microbiologisch onderzoeksbureau
voor het binnenmilieu en heeft jarenlange kennis en ervaring. De
structuur van werken is helder: intakegesprek, metingen, analyse
en advies.
Tijdens het intakegesprek worden samen met de adviseur de
uitgangspunten voor het binnenmilieu onderzoek bepaald. De
metingen worden verricht in gebouwen en installaties. De lucht
monsters worden in het laboratorium onderzocht. Na grondige
metingen en analyses worden alle mogelijke oorzaken blootge
legd. De resultaten, conclusies en aanbevelingen worden in een
analyserapport verwerkt en in een bespreking toegelicht. In de
rapportage en de analysebespreking vindt u heldere en praktische
aanbevelingen voor een gezondere werkplek.
Kolpia werkt geheel onafhankelijk en heeft geen banden met
installateurs, schoonmaakbedrijven, arbodiensten, onderhouds
bedrijven of fabrikanten. U bent verzekerd van een objectief
advies.
Het is beslist mogelijk het binnenmilieu te verbeteren. Kolpia
onderzoekt grondig en onafhankelijk. Zijn er klachten over het
binnenmilieu of wilt u het toetsen en verbeteren, neemt u dan
contact op met Kolpia om een afspraak te maken.

Kolpia is de wind van de
Phoenicische Scheppingsmythe.
In het begin was er ‘lucht’ en ‘chaos’
waaruit ‘wind’ en ‘verlangen naar orde’
geboren werden.
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Deze wind was kolpia.

