
Verf, beits en vernis 
 
Verven, vernissen en beitsen zijn producten die vaak in huis gebruikt worden, zeker bij 
renovaties. Een verfpot bevat tientallen producten. Zij moeten er voor zorgen dat je 
uiteindelijk een mooie kleur krijgt op je muur, plafond, buitengevel… 
Sommige toevoegstoffen in verf hebben een effect op je gezondheid. Je kan dit vermijden 
door goed voorbereid te gaan schilderen of door een juiste keuze te maken in verfsoort.  
 
Verven, vernissen of beitsen zijn in principe allemaal op dezelfde manier samengesteld. Het 
verschil tussen verf en vernis is dat vernis geen kleur bevat. Het is eigenlijk transparante 
verf. Pigmenten, die voor kleur zorgen in de verf, ontbreken in vernis. 
Beits kan je vergelijken met verf, alleen zorgt het niet voor een dekkende laag. Het gebruikt 
eerder een indringende olie om bijvoorbeeld hout te beschermen. Beits vormt dus geen fi lm 
op de ondergrond waar je het op aanbrengt. 
 
We spreken vanaf nu in deze fiche nog enkel over ‘verf’ in het algemeen. 
 
Verf bestaat hoofdzakelijk uit drie bestanddelen: 
• een bindmiddel; 
• een oplosmiddel; 
• pigmenten (behalve vernis). 
Buiten deze drie voegt men nog verschillende hulpstoffen toe. 
 
Het bindmiddel bindt alle andere bestanddelen van de verf aan elkaar. Zo vormen  
bijvoorbeeld alle pigmenten een mooie egale kleur op je muur. Als bindmiddel gebruikt men 
meestal harsen: alkydhars, acrylhars of olie. Uit de naam van de verf kan je vaak het 
bindmiddel halen, bijvoorbeeld ‘acrylverf’. 
 
Het oplosmiddel houdt alle bestanddelen opgelost in de pot. Na het aanbrengen van de verf, 
verdampt dit oplosmiddel volledig uit de verf. Oplosmiddelen kunnen organische 
verbindingen zijn (ook wel solventen genoemd) of kan eenvoudig water zijn. In het laatste 
geval spreekt men over watergedragen verven (of verf op waterbasis). 
Watergedragen verven bevatten minder solventen (maar zijn niet solventvrij). Bij deze 
verven moet men echter meer hulpstoffen toevoegen. In een aantal verven gebruikt men 
formaldehydehoudende stoffen om de verf te conserveren. 
 
Pigmenten geven de verf kleur. In synthetische verven gebruikt men pigmenten die uit 
aardolie gemaakt zijn. In echte natuurverven zitten minerale, plantaardige of dierlijke 
pigmenten. Sommige natuurverven bevatten echter ook kunstmatige pigmenten, vaak 
omdat niet alle heldere kleuren beschikbaar zijn in natuurlijke kleurstoffen, of omdat 
ze verhoudingsgewijs heel duur zijn. 
 
Hulpstoffen worden toegevoegd om de eigenschappen van de verf te verbeteren. Zo voegt 
men stoffen toe om de verf sneller te laten drogen, om de verf beter te bewaren enz. 
 
 
 



Wat zijn de gezondheidseffecten? 
Het meest gekende gezondheidsprobleem bij verf, zijn de vluchtige organische stoffen (VOS). 
Ze worden gebruikt als oplosmiddel en verdampen na het aanbrengen van de verf. 
Als je maar korte tijd werkt met dergelijke verf, kan het zijn dat je misselijk wordt, maagpijn 
krijgt, duizelig wordt...  
Werk je veel met solventgedragen verven dan kan je op lange termijn blijvende schade 
krijgen aan je zenuwstelsel. Deze ziekte noemt OPS (organisch psycho-syndroom) en staat 
ook bekend als de ‘schildersziekte’. Het is een erkende beroepsziekte bij professionele 
schilders. De meeste watergedragen verven bevatten stoffen die irriterend zijn voor de huid. 
In Europa is 1 tot 8% van de mensen gevoelig voor dit product.  
Tegenwoordig zijn de concentraties in verven wel lager dan vroeger, waardoor minder 
gezondheidsproblemen zouden optreden. 
 
Kan je deze stoffen in verf eenvoudig herkennen? 
Verven voor doe-het-zelvers hebben soms een onvolledig etiket. Bij de meeste verfpotten 
kan je wel achterhalen welke soort verf het is, en hoe je je borstel best uitspoelt. De 
ingrediënten van de verf kan je vaak moeilijk achterhalen. 
 
Acrylverf, acrylaatverf, vinylverf, latexverf of dispersieverf zijn types van watergedragen 
verf. Op het etiket vind je meestal de boodschap dat je de borstels kan uitspoelen met 
water. Hieraan kan je watergedragen verven herkennen. Als je de borstels met water kan 
uitspoelen, doe dit dan niet in de gootsteen. De verfdeeltjes worden niet gezuiverd in de 
zuiveringsinstallaties en belanden in het oppervlaktewater.  
Milieuvervuiling blijft er dus hoe dan ook. 
 
Verf op basis van solventen herken je aan het advies om de borstels met white spirit of 
terpentijn te reinigen. Alkydverf bevat typisch veel solventen (40 tot 60%). High solid 
alkydverf bevat minder solventen, maar bestaat nog steeds uit minstens 15% vluchtige 
organische stoffen. Om te weten of verf formaldehyde, weekmakers of biociden bevat, moet 
je je richten tot de paar merken die gelabeld zijn door ecolabels. De meeste fabrikanten van 
natuurverven zijn vrij open in de opgave van de samenstelling van hun producten. Soms 
staat de samenstelling op het etiket vermeld. Indien niet, vraag dan een technische fiche of 
een veiligheidsfiche op. 
 
Wat als je problemen vermoedt? 
Verven is een ongezonde bezigheid. Daar moet je van uit gaan. Verlucht zeer intens tijdens 
het verven, zet alle ramen en deuren open. Kinderen en zwangere vrouwen horen niet thuis 
in de verflucht. Ook niet als je een minder schadelijke verf gebruikt. 
 
Alternatieven 
Natuurverven zijn voor het overgrote deel samengesteld uit plantaardige en minerale 
stoffen. Het bindmiddel is vaak lijnolie. Ook natuurverven vind je op solventbasis en in 
watergedragen vorm. Hulpstoffen worden zoveel mogelijk geweerd, of men gebruikt 
plantaardige hulpstoffen. Ook natuurlijke oplosmiddelen zoals citrusolie of natuurlijke 
gomterpentijn zorgen soms voor allergische reacties bij gevoelige personen. 
 
Natuurverven op waterbasis vormen de minste belasting voor de gezondheid en milieu. 


