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PMV-model 
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•  Adaptief comfort model 
Aanpassing van de gebruiker aan de omgeving (adaptie): 

•  Fysiologisch 
•  Gedrag 
•  Psychologisch 

•  Individuele verschillen 
•  Fysiologisch 
•  Voorkeur 

Adaptief comfort model & individuele verschillen 

(Nicol & Humphreys, 2002) 



Kou 
 

Warmte 
 Verminderen warmteverlies:   

- vaten vernauwen 
 

Verhogen warmteproductie:  
-  activeren bruin vet  

-  rillen 
 

Vergroten warmteverlies:  
- vaten verwijden 

 
Vergroten warmteverlies:   

- zweten 

Fysiologisch: aanpassingen lichaam omgevingstemperatuur 
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Figuur: van Marken Lichtenbelt & Kingma 2013  

Thermoneutrale zone 
 Lower critical temperature Upper critical temperature 
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•  Lichaam past zich aan wanneer men voor een langere periode blootgesteld is 
aan een wat hogere of lagere temperatuur. 

   (Pallubinsky et al, 2017; van der Lans et al, 2013) 

•  Minder thermisch discomfort door gewenning aan hogere of lagere 
temperaturen (van der Lans et al, 2013, Yu et al., 2012) 

 
•  Bloodstelling aan milde kou kan een positief effect hebben op de 

gezondheid: 
•  Verhoogd metabolisme door activatie bruin vet (van der Lans et al 2013) 

•  Verbeterde insuline gevoeligheid (Hanssen et al, 2015) 

Acclimatisatie 
 





Gedrag: Aanpassen aan omgevingstemperatuur 



Psychisch: verwachtingen van de omgeving 
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Aanpassing van de gebruiker aan de omgeving (adaptie): 
•  Gedrag (vrijheid kledingkeuze)  
•  Psychologisch 
•  Fysiologisch 

Adaptief comfort model 

Kan positief effect hebben op tevredenheid & 
energiegebruik van het gebouw 

Figuur: ISSO 74 (2014) 

Figuur: NEN-EN 16798-1, 2019 

(Nicol & Humphreys, 2002) 
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Individuele verschillen 

Figure obtained from: Nicol F, Humphreys MA, Roaf 
S. Adaptive thermal comfort: principles and practice. 
London: Routledge; 2012. 

Koud 

Heet 



Spiermassa 

Actief weefsel: 
warmteproductie 

% 
spieren Inactief 

weefsel: 
isolerend 

%  
vet 

Spiermassa lager bij vrouwen dan mannen  

Spiermassa neemt af bij toenemende leeftijd 

Fysiologische verschillen 

Duidelijke bijdrage van lichaamssamenstelling aan thermische perceptie.  
(Schweiker et al., 2018) 
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Persoonlijke voorkeur & mate van adaptatie  
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Figures obtained from; te Kulve et al, 2013 

Persoonlijke beïnvloedingsmogelijkheden 
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Van Delft 

Ahrend 
Beïnvloedingsmogelijkheden  
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“Waarom binnen je comfortzone blijven 
als daarbuiten veel meer te beleven 

valt?” 
 
 
 



Thermal alliesthesia 
 Parkinson, de Dear  (2015)  



Gezonde gebouwen verhogen het energiegebruik 
van de gebruikers en verlagen het 
gebouwgebonden energiegebruik. 
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Aanbevolen literatuur 
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