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'“Wij zijn hard met de neus op de feiten gedrukt. Ventilatie gaat niet om energie of 

frisse (geur) lucht, maar om gezondheid.”



'Power, Urgentie en Legitimiteit

'Basisvoorwaarden om veranderingen te laten slagen.

'



Waar het begon…





Coronamaatregelen



'Afstand houden, handen wassen, neus-/mondkapjes gebruiken, goed ventileren, testen, do it all! 

'Dr. Maria Neira heeft het zelfs in een recent verschenen filmpje van de WHO over minimaal 

zesvoudige ventilatie van de ruimte.

'WHO



'“Goede ventilatie is van belang voor een gezond binnenklimaat. Ventilatie helpt ook om de 

overdracht van luchtweginfecties, zoals COVID-19, te beperken. Het is echter onbekend in welke 

mate ventilatie (luchtverversing) helpt om de overdracht van COVID-19 daadwerkelijk tegen te 

gaan. Daarom blijft het belangrijk om naast goed te ventileren de algemene adviezen in acht te 

nemen, zoals handen wassen, thuis blijven bij klachten en laten testen en afstand houden.”

'

Het RIVM



'(a) hoewel er onzekerheden zijn rond de omstandigheden waarin aerogene transmissie kan 

plaatsvinden, 

'(b) is er voldoende aanleiding aan te nemen dát het plaatsvindt.

'(c) is het waarschijnlijk dat de rol van aerosolen onderschat wordt. 

'Het is daarom verstandig om in overweging te nemen hier het voorzorgsprincipe te hanteren om 

de potentiële bijdrage van aerosolen aan de verspreiding zoveel als mogelijk te dempen.

'

Red Team



'Twee weken geleden konden we in het NRC lezen dat inmiddels vastgesteld is dat sommige 

besmette mensen een uitzonderlijke grote hoeveelheid virus aanmaken. Daardoor besmet pakweg 

10% van de geïnfecteerde mensen 80% van de volgende gevallen. Oftewel zolang je niet in de 

buurt komt van z’n super-produceerder is het virus helemaal niet zo besmettelijk.

'Een op de twintig geïnfecteerden zou volgens het RIVM een dergelijke grote hoeveelheid virus 

uitstoten.

'

NRC









'𝑵𝑪 = 𝑺 𝟏 − 𝒆 Τ−𝑰𝒒𝒑𝒕 𝑸

Door de Wells Riley vergelijking krijg je inzicht in het infectierisico bij een bepaalde 

situatie en hoe gevoelig een gebouw of installatie gerelateerde maatregel is voor het 

verminderen van het risico. Er zijn echter beperkingen:

'1. er wordt alleen ingegaan op de luchttransmissieroute, de directe route wordt niet 

behandeld met het model. Dit kan leiden tot een overschatting van het aantal quanta.

'2. de veronderstelling van perfecte menging. 

'



©RIVM

Schijven et al. 2020 Exposure assessment for airborne 1 transmission of SARS-CoV-2 via breathing, speaking, coughing and sneezing 



na 1 minuut

Aerosolen met virus



na 10 minuten

Aerosolen met virus



na 30 minuten

Aerosolen met virus



na 90 minuten

Aerosolen met virus



Aerosolen met virus

Verse lucht Afgevoerde lucht



'Besmettingsrisico hangt samen met: virus-concentratie x verblijftijd

– dosis ingeademde virusdeeltjes in de longen

– 12 á 14 keer per minuut een ademteug van circa 0,5 liter  x  aantal minuten verblijftijd

– Bij toenemende verblijftijd loopt het risico altijd richting 100%

– Ventilatie verlaagt de concentratie

– Met gedragsmaatregelen de verblijftijd beperken

'



'Maar RIVM, GGD enz. spreken alleen over ‘Ventilatie volgens Bouwbesluit’ 

'en CO2 meten. Wat heeft CO2 met het besmettingsrisico te maken?



CO2



700 ppm
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3000 ppm

CO2



Verse lucht

1200 ppm

Afgevoerde lucht

CO2



CO2–concentratie en besmettingsrisico

CO2

• CO2-concentratie is resultaat van: ruimtevolume, aantal personen, activiteit, 

ventilatie

• Er ontstaat een evenwicht tussen aanmaak en afvoer van CO2

• Er is geen dosis CO2 waar je ziek van wordt   >>  verblijftijd speelt geen rol

Besmettingsrisico ≡  virus-concentratie x verblijftijd

• dosis ingeademde virusdeeltjes in de longen

• 12 á 14 keer per minuut een ademteug van circa 0,5 liter  x  aantal minuten 

verblijftijd

• Bij toenemende verblijftijd loopt het risico altijd richting 100%

• Ventilatie verlaagt de concentratie

• Met gedragsmaatregelen de verblijftijd beperken



1 persoon

géén ventilatie
1 persoon

350 m3/h ventilatie
1, 3, 5 personen

350 m3/h ventilatie

Voorbeeld vergaderzaal met 1 besmet persoon



Rekenen en rapportage
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Corona-app



Sensoren Risicotaxatiemodel Smart contract Interface

Smart building en Smart Contract



Masterplan Ventilatie



• Achterhaalde grenswaarde voor de scheiding tussen aerosol en druppel. 

Het verschil loopt op tot een factor 20. 

• Val- en verdampingstijden afgeleid uit de curve van Wells zijn enkel betrouwbaar 

als voldaan wordt aan de aannames waarop de curve is gebaseerd. 

• Aerosolen is een parapluterm voor ‘in de lucht zwevende deeltjes’ waar in de context 

van virustransmissie én opgedroogde druppeltjes vallen (de druppelkern) én nog niet 

opgedroogde druppeltjes vallen, tot een grootte van ~100 micron. 

• Explosieve uitbraken bekend waarbij het zeer aannemelijk is dat aerosolen een 

significante rol hebben gespeeld in de transmissie van het virus. 

• Bewijs dat rondzwevende virusdeeltjes besmettelijk kunnen zijn. 

• Beperkt gebruikgemaakt van de kennis en ervaring van aerosolfysici en andere 

wetenschappers in dat domein bij de totstandkoming van richtlijnen en aanbevelingen.

Bewijs en bekend



• Welke transmissieroute het meeste bijdraagt aan de verspreiding van het 

coronavirus. 

• Welke plaats in de luchtwegen het virus zich het meest eenvoudig kan nestelen. 

• Hoe groot de dosis is die iemand binnen moet krijgen om besmet te raken en 

ziek te worden. 

• Onder welke precieze omstandigheden aerosolen de kans krijgen iemand te 

besmetten.

Onbekend



Effectieve richtlijnen en strategieën ontwikkelen voor ventilatie en 

luchtbehandeling als het gaat om infectiebeheersing. Gebaseerd op actuele 

wetenschappelijke kennis. Functioneel en breed gedragen door het 

bedrijfsleven en de samenleving.

•




