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Expertinterview

Aandacht voor ventilatie groeit in corona-tijd

Het corona-virus blijft – zoals verwacht – rondwaren 
op de wereld. De pandemie is nog lang niet tot 
stilstand gebracht. Europa is inmiddels in de tweede 
golf gegleden, terwijl Noord- en Zuid-Amerika nog 
in de eerste golf zitten, of wellicht zelfs in één ruk 
de tweede golf indrijven. Wat is er in de afgelopen 
zeven maanden geleerd van het gedrag van het virus, 
en vooral belangrijk voor de installatiesector: hoe 
kan deze sector gebouwgebruikers helpen om toch 
gezond gebruik te kunnen maken van gebouwen? De 
TVVL-werkgroep COVID-19 en installaties heeft 
zich erover gebogen, en een heel aantal artikelen 
voor deze editie van TVVL Magazine geschreven. 
Twee werkgroepleden, Atze Boerstra en Paul Joosten, 
tevens (co)auteurs van enkele van de artikelen, 
vertellen in dit expertinterview wat er in Nederland 
maar ook wereldwijd gebeurt en gedaan kan worden.

Auteur Harmen Weijer

“We hebben het REHVA-document begin april snel vertaald, en dat is veel 

gebruikt in de sector”, vertelt Paul Joosten, directeur van Kuijpers PHF 

Services, de tak binnen technisch dienstverlener Kuijpers die o.a. actief is in 

pharmaceutische industrie en ziekenhuizen . “Wat we in de praktijk hebben 

gezien is dat veel oplossingen maatwerk zijn. Dat is ook de reden dat we 

destijds de werkgroep zijn gestart en de vraagbaak begonnen, en daar is 

het begin zeker veel gebruik van gemaakt.” 

De Nederlandse vertaling van het REHVA-document is aangevuld met 

maatregelen voor onder andere schoolgebouwen, vertelt Atze Boerstra van 

bba binnenmilieu. “Die Nederlandse aanbevelingen op maat voor scholen 

zijn in het Engels vertaald en internationaal gedeeld. Zo helpen experts 

in allerlei landen elkaar. Ikzelf heb bijvoorbeeld vrij vroeg in de pandemie 

– in februari – al contact gehad met hoogleraar Yuguo Li van Hongkong 

University, dus we wisten al vroeg wat er gaande was. En daardoor wisten 

wij en REHVA eind maart al dat de aeresolroute niet onderschat moest 

worden. Dat sijpelt nu eindelijk langzaam door bij het RIVM en het 

Amerikaanse CDC. Overigens stond een en ander al wel bij het European 

Center for Disease Prevention and Control (ECDC) voor de zomer duidelijk 

op de agenda.”

Gevoelig

Met het Amerikaanse CDC gebeurde afgelopen weken wel iets bijzonders: 

aanvankelijk gaf het CDC in september aan dat het virus ook via kleine 

deeltjes in de lucht verspreid kon worden. Maar niet lang daarna trok het 

CDC deze mededeling weer in. Enkele weken later echter – begin oktober - 

meldt het CDC online opnieuw dat aerosolen in bepaalde situaties een rol 

spelen en dat ventilatie belangrijk is. Het lijkt nu een definitief standpunt 

te zijn in de VS. Het toont eens te meer aan hoe gevoelig dit onderwerp 

ligt, niet alleen in Nederland maar ook in de VS. 

Joosten: “We hebben in onze adviezen en in onze eigen kantoren het zekere 

voor het onzekere genomen en bijvoorbeeld als eerste de recirculatie 

uitgezet. Ik moet wel zeggen dat we daar nu iets milder mee omgaan. Als je 

100 ruimten hebt, en in 1 ruimte zou een besmet persoon zitten, hoe groot 

is de kans dat in alle ruimten door recirculatie een besmetting wordt over-

gebracht?” Boerstra onderschrijft dat. “Bij projecten die we op dit moment 

doen, passen we dit ook milder toe. Tenzij je te maken hebt met minder 

belastbare gebouwgebruikers, denk aan verpleeghuizen. Daar houden we 

vast aan het advies: recirculatie uit. Terugkijkend zou ik nog meer willen 

In februari maar vooral maart schrikt Nederland 

op van een virus dat via China en Italië ook bij ons 

is terechtgekomen. Nederland gaat vrij snel in een 

intelligente lockdown, en dat blijkt te werken. Het 

aantal besmettingen neemt langzaam maar zeker 

af, en sinds mei kunnen onze gebouwen weer volop 

worden gebruikt. Hoe heeft de installatiesector 

bijgedragen aan een gezond gebruik van kantoren, 

scholen en openbare gebouwen? 

Atze Boerstra
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benadrukken dat we veel meer verse lucht moeten inbrengen in 

ruimten, mechanisch of door gewoon een raam open te zetten. Dat 

geldt ook voor luchtbehandelingskasten: die moeten bij voorkeur 

overdag op de hoogste stand staan, zolang er mensen aanwezig zijn. 

Haal het maximale uit je ventilatievoorzieningen, zou ik zeggen. Zelfs 

in auto’s met mondkapjes op is het goed om het ventilatiesysteem 

in een hoogstand te zetten, en daarbij ook een autoraam deels open 

te zetten. Hoe meer verse lucht, des te beter”, aldus Boerstra.

Behaaglijk

Nu we midden in de herfst zitten en naar de winter gaan is het open-

zetten van ramen om veel verse lucht binnen te brengen in gebouwen 

niet echt behaaglijk, hoe lossen we dat op? Boerstra: “Goed punt. 

Dat horen we ook van bijvoorbeeld scholen. Als je kijkt naar scholen 

voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs – want daar zitten 

jongeren die besmet kunnen worden en daarna thuis het virus kunnen 

overbrengen – dan is de afgelopen 10 jaar veel gedaan aan mecha-

nische ventilatie. Op lokaalniveau kan in dat soort nieuwere scholen 

met de bestaande mechanische ventilatiesystemen gemakkelijk 

tochtvrij een ventilatievoud van 6 gerealiseerd worden. Overigens 

maken ze - ook gunstig in dit geval - in veel nieuwe scholen vaak geen 

gebruik van recirculatiesystemen, maar wel van platenwisselaars en 

warmtewielen. In een dergelijke school hoef je niet per se de hele 

dag ramen open te houden; tussen lessen door even spuien blijft een 

goed idee om besmettingsrisico’s laag te houden.”

In kantoren zijn vergaderruimtes nog wel een probleem, weet Joos-

ten. “Daar is de anderhalve meter lastig toe te passen, als je met veel 

mensen wilt vergaderen op kantoor en niet via Zoom of Teams. Voor 

deze grote vergaderingen gaan we binnen Kuijpers naar een externe 

locatie, waar meer ruimte is. We overwegen overigens werkplek-

ken op te offeren om grotere vergaderruimten te realiseren. Dat is 

trouwens een trend die ik voor de toekomst voor veel kantoren zie, 

zeker nu er minder op kantoor en meer thuis gewerkt gaat worden. 

Dan zijn er minder werkplekken nodig en kun je die voor grotere 

vergaderruimten gebruiken.”

Dat heeft gevolgen voor de installatietechniek, weet Boerstra. 

“We krijgen van klanten inderdaad die vraag, want veel 

gebouwbeheerders voorzien dat het gebouw de komende 

winter voor maar circa 20% wordt gebruikt. Aan de hand van 

de plattegrond kijken we dan naar mogelijkheden, zoals hier en 

daar wanden weghalen om wat grotere ruimten te creëren waar 

bijvoorbeeld op een veilige manier halve dagen in teams gewerkt 

kan worden. Soms kiest de klant er voor in samenwerking met ons 

tweepersoonskamers tot eenpersoonskamer om te bouwen. Het 

standaardkantoor van de afgelopen decennia gaat zeker veranderen, 

mede door veel meer thuiswerken.” 

Fundamentele discussie

Of dit een flinke duw in de rug gaat geven voor individuele 

klimatisering op kantoren, vraagt Boerstra zich af. “Maar het kan 

wel voor een microklimatiseringsboost op dit gebied zorgen in 

ziekenhuizen en verpleeghuizen; ik denk dan aan nieuwe syste-

men waarbij je op afdelingen met corona besmette personen de 

lucht afzuigt daar waar het grootste besmettingsgevaar heerst, zo 

dicht mogelijk bij het hoofd van de patiënt. Zeker in verpleeghui-

zen kan dat een oplossing zijn, want in veel gevallen hebben de 

luchtbehandelingskasten in deze gebouwen een niet overdreven 

grote capaciteit. Dit terwijl je zo’n microklimatiseringsoplossing 

ook flexibel kunt inzetten, juist daar waar (tijdelijk) sprake is van 

besmettingen. Dit is overigens wel een fundamentele discussie die 

we gaan voeren, want we moeten dingen gaan doen die we eerder 

niet deden. En we moeten tegelijkertijd ook energiezuinig blijven 

ventileren, dus dat vraagt een andere aanpak van bouwen.”

Paul Joosten

Joosten vult dat aan. “Deze pandemie gaat extra parameters toe-

voegen aan de manier van bouwen en ventileren in gebouwen. Dus 

ik verwacht extra eisen in het Bouwbesluit op dit vlak en bijvoor-

beeld een aanscherping van de eisen voor bestaande bouw.” Ook 

Boerstra ziet die verschuiving naar meer aandacht voor gezondheid. 

“Waar de huidige bouwbesluiteisen nu nog vooral gebaseerd zijn 

op het minimaliseren van geuroverlast, gaan we eigenlijk terug 

naar hoe dat in de begintijd, rond 1900, verplicht is gesteld. Des-

tijds is de Woningwet – de kapstok waar anno nu het Bouwbsluit 

nog steeds aan opgehangen is - er gekomen omdat woningen 

slecht geventileerd werden en door schimmelwerking voor ziekten 

zorgden. Vandaar dat juist in de beginfase de ventilatie-eisen die 

we hanteerden met name bedoeld waren om de overdracht van 

infectieziekten binnen te voorkomen. Je zou kunnen zeggen dat 

de discussies die eind 19e eeuw gevoerd zijn over het onderwerp 

ventilatie en gezondheid eigenlijk nu weer terugkomen.”
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Philomena Bluyssen heeft het 
druk. Sinds begin dit jaar houdt 

de hoogleraar Binnenmilieu van 
de TU Delft zich bijna alleen nog 

bezig met het coronavirus. Hoe 
verschrikkelijk de coronacrisis 

ook is; er zitten ook positieve 
kanten aan. Plotseling staat 

luchtkwaliteit volop in de 
maatschappelijke belangstelling 

en weten academici van 
verschillende vakgebieden 

elkaar te vinden.

“Met alleen kennis van  
ventilatie kom je er niet”

Philomena Bluyssen, hoogleraar Binnenmilieu aan de TU Delft:

Auteur

Tijdo van der Zee

Begin juli plaatste de TU Delft een zwart-witfilmpje  op Youtube, waarin een proef-

persoon met mondkapje, zittend in een stoel, wordt blootgesteld aan een wolk van 

aerosolen. Het filmpje ging de hele wereld over. In Nederland kwam het voorbij 

in RTL-nieuws, het NOS Journaal, bij Nieuwsuur en 1Vandaag. De proefpersoon, 

zo valt te zien, typt ondertussen druk op haar telefoon. “Ik was mijn mails aan het 

lezen en beantwoorden”, zegt Philomena – Philo – Bluyssen.

 

De proefpersoon was dus Bluyssen zelf. En het proeflokaal was een van de vijf  

ruimtes van het SenseLab, het laboratorium waar zij en haar vakgroep experimenten 

uitvoeren die gaan over de wisselwerking tussen het binnenmilieu en de gebruikers 

van een ruimte. “Het filmpje laat niets aan de verbeelding over. Of je nou 

anderhalve meter afstand in acht neemt of niet, in slecht geventileerde ruimtes 

ademen gebruikers elkaars uitgeademde lucht in.”

Bluyssen en haar collega’s zijn de verzamelde data op dit moment aan het ana-

lyseren. De resultaten zijn als het goed is op korte termijn te lezen in Environment 

International, Indoor Air of Building and Environment. Maar eigenlijk, zegt ze, was 

het filmpje voornamelijk bedoeld voor bewustwording bij het publiek en beleids-

makers. In de academische wereld twijfelt namelijk niemand aan het bestaan van 

aerosolenwolken in slecht geventileerde ruimtes met meerdere personen. Maar om 

anderen – leken – te overtuigen was er meer nodig dan alleen een sterk pleidooi in 

woord. Een krachtig beeld. “Stel je een kind voor dat in het zwembad plast. Daar 

kan je je goed een beeld bij vormen, maar als het in de lucht gebeurt, dan kunnen 

we ons daar veel minder goed een voorstelling bij maken. Terwijl aerosolen zich op 

eenzelfde manier door de lucht verspreiden. Daarom bouwden we een opstelling 

met zeepbellen die aerosolen simuleren, zodat mensen echt konden zien hoe die 

aerosolen zich gedragen.” 

En heeft de film effect gehad? Officieel is het RIVM nog niet overstag.

“Volgens mij is het bij RIVM ook een grijs gebied geworden. En niet voor niks is er 

sinds augustus een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen onder leiding 

van Doekle Tepstra.”

Kan je vertellen hoe de bellen-opstelling eruit zag?

“We hebben dat onderzoek opgezet samen met de faculteit Lucht- en Ruimte-
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Installaties in corona-tijd

THEMA

vaarttechniek. Zij hebben de zeepbellenmachine aan ons 

geleend, waarmee we aerosolen simuleerden. Die werden 

uitgeademd door een kunsthoofd, gemaakt bij de facul-

teit Bouwkunde, dat was gekoppeld aan een ventilator, 

ontwikkeld door de faculteit 3ME [faculteit Werktuig-

bouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaal-

wetenschappen, red.]. Dit was allemaal nieuw. Niet eerder 

zijn deze technieken op deze manier toegepast om te 

simuleren hoe ventilatie werkt. 

In ons SenseLab kunnen we drie soorten ventilatie toe-

passen: mengventilatie, verdringingsventilatie, natuur-

lijke ventilatie (ramen openen) en spuiventilatie, waarbij 

je deuren en ramen tegenover elkaar openzet. Als je de 

mengventilatie zo hoog mogelijk zet, dan levert dat heel 

goede resultaten op. Spuiventilatie ook, maar dan moeten 

de gebruikers wel een paar minuten de ruimte uit, omdat 

anders besmette lucht langs niet-besmette personen kan 

stromen.”

En kan je met verdringingsventilatie goed je aerosolen weg 

ventileren?

“Dat hebben we helaas niet goed kunnen testen. Die methode werkt op 

basis van opwarming van de opstijgende lucht door de gebruikers van de 

ruimte, maar vanwege corona konden we geen vijftien mensen in de ruim-

te neerzetten. Je zou dat wel kunnen simuleren met manikins, neppersonen 

die kunnen ademen en warmte maken, maar de faculteit heeft geen geld 

voor vijftien manikins.”

Wat is dan de hypothese rond verdringingsventilatie?

“Dat de lucht met de thermische pluim die rond mensen hangt naar 

boven gaat. Dat zou dus een ideale methode zijn, ware het niet dat je ook 

druppels uitademt die wat groter zijn. Normaal zouden die landen, maar 

door de warmte en de relatieve droge lucht in de ruimte ten opzichte van 

de luchtvochtigheid in de mond, verdampen die druppels gedeeltelijk, 

waardoor ze zoveel gewicht verliezen dat ze langer blijven zweven en door 

de volgende persoon zouden kunnen worden ingeademd. In theorie – en 

fysisch – is dit zo, maar wij zouden dat heel graag kunnen laten zien.”

Wat zijn het eigenlijk voor bellen die die bellenmaker maakt?

“Het zijn bellen met een doorsnede van 0,3 mm die zijn gemaakt van zeep 

en water, gevuld met lucht.”

Philomena Bluyssen

Foto's: Christiaan Krop
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Er is dan toch wel een verschil met aerosolen, want die kunnen een 

doorsnede hebben die een factor 100  kleiner zijn, en zijn gevuld met 

water in plaats van lucht. Zijn ze wel vergelijkbaar?

“Ja, omdat ze zich in lucht net zo gedragen als een aerosol. Ik heb 

dat niet hoeven te bewijzen, het is een techniek die al heel lang 

bestaat. In de vliegtuigbouw vullen ze de bellen vaak met helium, 

maar wij hebben lucht gebruikt, omdat dat wat zwaarder is en 

beter uitademing simuleert.”

Afgezien van het publicitaire gebruik van het filmpje, kan je er weten-

schappelijk ook iets mee?

“De camera maakte ongeveer duizend foto’s per minuut. Er is 

een computerprogramma dat beeld voor beeld de druppels kan 

tellen. En dan kan je gaan kijken hoe de verdeling van die druppels 

is, boven de persoon, voor en achter. Die software komt van de 

faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek en mochten wij gebruiken 

van professor Fulvio Scarano. Dit hele onderzoek hebben we met 

een beperkt budget gedaan. Ik heb een beetje geld gekregen uit het 

universiteitsfonds om wat instrumenten te kopen, zoals 

de ventilator, een ademhalingsmachine en een compres-

sor, en een student-assistent in te huren.”

De opstelling met het hoofd en de ventilator heeft daar-

na nog kort dienstgedaan om de werking van drie ver-

schillende typen mondkapjes te testen in samenwerking 

met het windtunnelinstituut DNW. En met de zeep-

bellenmachine (officieel: HFSB of AFSB-generator, wat 

staat voor Helium of Air Filled Soap bubble generator) om 

de werking van een mobiel HEPA-filter (high-efficiency 

particulate air) uit te proberen – de naam van de fabrikant 

blijft nog even geheim. De conclusies in het kort: uitge-

ademde lucht met aerosolen ontsnapt makkelijk bij niet 

goed passende mondkapjes en een mobiel HEPA-filter 

haalt flink wat aerosolen uit de binnenlucht. De zeep-

bellenmachine is zo goed bevallen, zegt Bluyssen, dat er 

plannen zijn voor een eigen exemplaar. “Professor Fulvio 

Scarano en zijn groep hebben aangeboden te helpen bij 

het maken van een simpelere uitvoering.”

Eigenlijk, zegt Bluyssen, heeft het onderzoek naar 

aerosolen nog een derde, heel belangrijk effect gehad: 

ze kwam er mee in het vizier van collega’s uit andere 

vakgebieden, zoals virologen, epidemiologen en micro-

biologen. En dat was essentieel omdat een terechte 

kritiek op haar experiment was dat díe kennis er niet in 

Philomena Bluyssen (leeftijd)

Prof.dr.ir. Philomena M. Bluyssen studeerde in 1986 af als 

bouwkundig ingenieur aan de TU Eindhoven, waarna zij in 1990 

promoveerde aan de Technische Universiteit van Denemarken 

bij Prof. P.O. Fanger op ‘luchtkwaliteit beoordeeld door een 

getraind panel’. Voordat zij in 2012 de leerstoel Binnenmilieu 

aan de TU Delft bij de faculteit Bouwkunde aanvaardde, 

werkte zij meer dan twintig jaar als onderzoekster bij TNO. 

Bij de TU Delft is Bluyssen onder meer verantwoordelijk voor 

het door 25 bedrijven gesponsorde SenseLab. Zij heeft meer 

dan 250 publicaties op haar naam staan. Voor ‘The Indoor 

Environment Handbook: How to make buildings healthy and 

comfortable’, kreeg zij de prestigieuze ‘Choice Outstanding 

Academic Titles of 2010 Award,’ en voor ‘The Healthy 

Indoor Environment – How to assess occupants’ wellbeing in 

buildings’, ontving zij de IDEC 2016 Book Award. ‘

Sinds het begin van de crisis probeert Bluyssen politici en 

beleidsmakers ervan te overtuigen dat we de aerogene 

transmissieroute serieus moeten nemen. Dit doet zij onder 

andere via deelname aan een groep van 36 wetenschappers 

van over de hele wereld die (nog steeds) proberen de WHO 

te overtuigen van het risico van deze derde besmettingsroute. 

Bluyssen is ook een van de 239 ondertekenaars van een open 

brief aan de WHO die op 4 juli werd gepubliceerd.
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terugkwam. De kritiek luidde: er mogen dan aerosolen in de 

ruimte blijven rondzweven, maar in hoeverre leiden die ae-

rosolen nu werkelijk tot besmetting? Daar komt binnenkort 

verandering in, want in juli keurde ZonMw een project-

aanvraag goed waarin die samenwerking juist wél gestalte 

krijgt. “En dat is mede het resultaat van de experimenten 

in het SenseLab, want zonder die experimenten hadden we 

nooit contact gekregen met z’n allen”, zegt Bluyssen. Het 

budget voor het onderzoek is 500.000 euro en penvoerder 

is het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Om wie gaat het?

“Het gaat om epidemioloog en kinderarts Patricia Bruijning 

en epidemioloog Dick Heederik, beiden van het Universitair 

Medisch Centrum Utrecht;  moleculair viroloog Sander Herfst 

(die van het fretten onderzoek) en kinderarts en viroloog 

Pieter Fraaij, beiden van het Erasmus MC in Rotterdam; en 

vliegtuigbouwkundig ingenieur en directeur Christophe 

Hermans van DNW. Patricia benaderde mij al in mei (toen 

was de call van ZonMw voor dit programma net geopend), 

omdat ze mijn naam was tegengekomen bij een van haar 

televisieoptredens.”

en ogen werken. En wanneer voel je je koud of warm? Dat soort 

dingen moet je weten als je gaat draaien aan de knoppen om het 

binnenmilieu te verbeteren.”

“Tijdens mijn promotie bij de Deense professor Per Ole Fanger heb 

ik een methodiek ontwikkeld om mensen te trainen om luchtkwali-

teit te beoordelen. En dat doen we in ons SenseLab nog steeds: de 

zintuigen gebruiken om lucht, licht, geluid en thermisch comfort te 

beoordelen. De mens als meetinstrument.”

Heb je trouwens nog contact met academici uit je Deense tijd?

“In de groep van Fanger zat ook Arsen Melikov. Hij is net als ik heel 

druk met corona en werkt veel aan het onderwerp ‘persoonlijke 

ventilatie’. Hij is in Denemarken een veelgevraagde expert.”

Is persoonlijke ventilatie een oplossing voor de aerogene besmet-

tingsroute?

“Misschien wel. Kijk, niet iedereen wordt van dezelfde dosis virus 

even ziek. Of wordt überhaupt ziek. En het is per persoon verschil-

lend hoeveel virus er in uitgeademde druppels zit. Daarom weten 

wij niet hoeveel je precies moet ventileren om risico’s te beperken. 

Gericht of persoonlijk ventileren kan dat probleem omzeilen. Dat is 

het ideaal. Maar in de praktijk wordt dat natuurlijk heel moeilijk.”

En wat gaan jullie doen?

“We gaan metingen en onderzoeken doen op middelbare scholen 

waar meer dan twee besmettingen hebben plaatsgevonden. Het 

gaat dan om alle drie de besmettingsroutes: aanraking van be-

smette oppervlakken, grotere druppels en aerosolen, inclusief het 

ventilatiesysteem. En waarschijnlijk ook nog het toilet als moge-

lijke route. Op dit moment [half september, red.] zijn we nog niet 

klaar om op pad te gaan, want we zijn nu aan het bepalen waar 

we meten, met welke instrumenten en wat de protocollen zijn.”

En wat als de pandemie op zijn retour is als jullie van start gaan. 

Heeft het dan nog wel zin?

“Ik geloof niet dat het einde al in zicht is. En áls het zo mocht zijn, 

dan zijn we de volgende keer dat er zo’n uitbraak is door al het 

onderzoek dat we nu doen, veel beter voorbereid.”

Deze crisis lijkt nog maar eens duidelijk te maken dat je als expert 

op het gebied van ventilatie, verwarming en binnenmilieu ook  

kennis moet hebben van het menselijk lichaam.

“Ja, met alleen kennis van ventilatie kom je er niet. Ik geef aan 

eerstejaars bouwkunde ook colleges over het menselijk lichaam. 

Niet al te diep, maar ik vind het noodzakelijk dat je weet hoe oren 
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SARS-CoV-2, 
COVID-19, 
corona

Op het medische vlak zien we de ontwikkelingen 

zich voltrekken in een tempo dat niet eerder is 

vertoond. Aan de zorgkant worden lessen getrok-

ken, die het ziekteproces iets kunnen verlichten en 

herstel versnellen. De ontwikkeling van een vaccin 

gaat met een snelheid die ongekend is, hoewel het 

altijd te lang duurt.

Het inperken van de pandemie heeft daarom 

veel aandacht. De transmissieroutes voor het 

virus zijn bekend, maar het aandeel van de 

afzonderlijke routes blijft een punt van discussie. 

Multidisciplinariteit zou het codewoord moeten 

zijn, maar de realiteit lijkt dat nog niet altijd te 

reflecteren. Het gezegde ‘schoenmaker blijf bij je 

leest’ wordt zeker niet altijd gehanteerd. Dit naast 

natuurlijk de delicate balans tussen politiek en 

wetenschap. 

Een belangrijk onderwerp in de transmissierou-

tes is steeds de luchtroute geweest. Kort door 

Deze drie woorden zijn de meest gebruikte nieuwe 
woorden van de afgelopen maanden. Naar het zich 
laat aanzien zullen we ze helaas nog vaak tegenko-
men in de nabije toekomst. Een pandemie zoals we 
die nu zien, is op zich niet iets wat we in de mens-
heid nooit eerder ervaren hebben. Maar de context, 
waarin we ermee om moeten gaan, is dat steeds wel 
en dat stelt ons steeds voor nieuwe uitdagingen.

Marcel Loomans, Atze Boerstra

de bocht vertaald: het belang van aerosolen, kleine druppeltjes in 

de lucht. Er is veel zin en onzin naar boven gekomen en geschre-

ven, maar uiteindelijk is (inter)nationaal de route als een van de 

mogelijke routes onderkend. Sindsdien zie we de aandacht om die 

kennis om te zetten naar acties om die route te beperken. Al sinds 

nagenoeg het begin van de uitbraak hebben individuen en organi-

saties zich ingezet om de luchttransmissieroute niet uit het oog te 

verliezen, nationaal en internationaal. Sinds begin maart is binnen 

TVVL een werkgroep opgezet die zich bezighoudt met hoe we in 

gebouwen transmissie via die luchtroute zo goed mogelijk kunnen 

minimaliseren. Dit vanuit de gedachte ‘better-safe-than-sorry’. 

Dit heeft geleid tot een FAQ lijst over allerlei zaken die gedaan 

kunnen worden aan een gebouw en zijn installaties. Goed bezochte 

webinars hoorden ook daarbij. In dit TVVL Magazine proberen we in 

een aantal verhalen nog wat verdere toelichting te geven op enkele 

vragen uit die lijst en bespreken we ook onderwerpen als normen en 

het rekenen aan infectierisico’s.

De volgende stap is zaken concreet te maken. Naar de winter toe 

lijkt de noodzaak alleen maar groter. Gelukkig staat ventilatie nu 

veel prominenter op de kaart en wordt door verschillende branche-

organisaties gewerkt aan hulpmiddelen en ondersteuning geboden 

om die overal op orde te krijgen. We willen erop wijzen dat deze 

aandacht niet alleen positief zal zijn voor de korte termijn, maar 

ook voor de lange. We zijn nu hard met de feiten op de neus gedrukt 

dat ventilatie niet gaat om energie of frisse (geur) lucht, maar om 

gezondheid. Een goede ventilatie vermindert het infectierisico en 

maakt het mogelijk dat we beter kunnen slapen, leven, werken etc. 

Laten we daar bewust van zijn bij elke actie die we op dat terrein 

nemen, nu en in de toekomst. We hopen dat we met de artikelen in 

deze editie daar een bijdrage aan kunnen leveren.

Auteur
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Corona-virus en recirculatie

Eerst de definitie: Recirculatie is het opnieuw inbrengen 

van afgevoerde ruimtelucht in de ruimte of het gebouw. 

Deze gerecirculeerde lucht wordt dan vaak eerst 

gemengd met (schone) buitenlucht, het ventilatiedeel 

(zie Figuur 1). Normaal gesproken met als doel om via 

een hoog recirculatievoud, veel warmte of koude via de 

ventilatielucht te kunnen toevoeren zonder een hoog 

ventilatievoud. Hiermee wordt voorkomen dat steeds 

veel verse ventilatielucht moet worden geconditioneerd. 

Zo wordt een energetische besparing bereikt, en wordt 

de capaciteit van het verwarmings- en/of koelsysteem 

beperkt. In nieuwe gebouwen is warmteterugwinning 

een wettelijke verplichting sinds 2014 (EU 1253 [4]) 

bij balansventilatie. Echter, hierbij kan de gewenste 

warmteoverdracht verzorgd worden zonder van 

recirculatie gebruik te hoeven maken via bijvoorbeeld 

een twin-coil systeem, kruisstroomwisselaar of 

warmtewiel. In de praktijk zijn er echter nog vele vaak 

wat oudere gebouwen, met mechanische toe- en 

afvoer, waar recirculatie wordt toegepast als onderdeel 

van het luchtbehandelingssysteem. Vaak is het niet 

mogelijk om de recirculatie geheel uit te schakelen 

zonder dat er ten aanzien van verwarming en koeling 

capaciteitsproblemen ontstaan.

In de adviezen om te anticiperen op het verspreiden van 
virussen in gebouwen en ruimtes neemt recirculatie een 
belangrijke plaats in [1,2]. Echter, de adviezen rondom 
recirculatie roepen ook de nodige vragen op. Een generiek 
advies laat zich niet altijd één-op-één vertalen in een 
specifieke situatie. In dit korte artikel willen we de 
achtergronden bij de voorgestelde adviezen wat verder 
toelichten. Hiermee hopen we dat een (groot) deel van de 
vragen kan worden beantwoord die nu nog leven en we 
hopen ook dat het daarmee gemakkelijker wordt om de 
eigen situatie hierbij in ogenschouw te kunnen nemen en de 
mogelijk gewenste maatregelen te kunnen nemen.

Auteurs Dr.ir. M.G.L.C. Loomans1, J.J.M. de Leeuw2, ir. J.G. Middendorf3, P.V. Nielsen, Ph.D., M.Sc.4

Daar waar de energetische en capaciteitsredenen met betrekking 

tot verwarmings- en koelcapaciteit helder zijn, is het gebruik van 

recirculatie vanuit gezondheidskundig oogpunt minder logisch. 

Immers, ‘verontreinigde’ lucht wordt weer opnieuw het gebouw 

in gebracht. In principe kan die lucht ook terecht komen op 

plekken/ruimtes waar geen verontreinigingsbronnen zijn en op die 

manier tot gezondheids- of andere klachten elders in het gebouw 

leiden. De verontreiniging kan breed gedefinieerd worden, CO2, 

geurtjes, fijnstof, maar ook ziektekiemen. Door enkel buitenlucht 

toe te voeren, i.e. ventilatie, voorkom je eenvoudig dat deze 

verontreinigingen opnieuw het gebouw in worden gebracht.

Dit gegeven is de achterliggende verklaring voor het advies om 

geen gebruik te maken van recirculatie. Echter, we kunnen daarbij 

nog een onderscheid maken. De toelichting zoals hierboven 

beschreven focust op gebouwniveau. Er is ook een mogelijkheid 

om te recirculeren op ruimteniveau. Dit vaak met behulp van 

secundaire lucht circulatiesystemen zoals een fan-coil unit, split-

unit of inductiesysteem. In de beschrijving hieronder zullen we 

beide niveaus afzonderlijk behandelen.

Recirculatie op gebouwniveau

Op gebouwniveau is het gebruik van recirculatie onwenselijk in 

het kader van de gezondheid in het algemeen, als je het hebt 

over lokale bronnen die de gezondheid van een persoon kunnen 

beïnvloeden. In de huidige situatie is dat het SARS-CoV-2 virus 

en daarmee dus een voorzorgmaatregel tegen COVID-19. Door 

recirculatie op gebouwniveau is het mogelijk dat ziektekiemen 

die in één ruimte worden geproduceerd worden verspreid over 

het gehele gebouw. De concentratie wordt dan vanzelfsprekend 

gereduceerd. Hoewel op dit moment het besmettingsrisico via 

de luchttransmissie als beperkt wordt ingeschat, is het vanuit 

het voorzichtigheidsprincipe wenselijk om dit te voorkomen. Een 

recente studie [5], hoewel nog niet ge-peer-reviewed, toont aan 

dat het virus kan worden aangetroffen op filters in het toevoerdeel 

van de luchtbehandelingskast bij gebruik van recirculatie en 

daarmee dat het risico geen hypothetische veronderstelling is. 

1. Eindhoven University of Technology, Group Building Performance – Focus area IEQ and Health, Eindhoven 
2. ISSO, Rotterdam 
3. VLA, Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten, Zoetermeer 
4. Aalborg University, Division of Architectural Engineering, Aalborg, Denemarken
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In dit geval is enkel het RNA gedetecteerd en is niet 

getoetst op de levensvatbaarheid. Door geen gebruik 

te maken van recirculatie voorkom je dat deze situatie 

optreedt. In principe zou het ventilatieniveau, dat wil 

zeggen de verse luchttoevoer, hiervoor niet hoeven te 

worden aangepast indien deze al voldoende is. Als de 

ventilatie als onvoldoende wordt beoordeeld, dan zou 

je dit niveau moeten verhogen, maar dit staat los van 

het niet gebruiken van recirculatie op gebouwniveau. 

Vanuit het oogpunt van luchtbehandeling zouden er 

wel capaciteitsbeperkingen kunnen ontstaan bij hoge 

(zomer) en lage (winter) buitentemperaturen. Als er meer 

geventileerd kan worden dan is dat alleen maar positief. 

Als dat juist niet het geval is dan moet een afweging 

worden gemaakt in hoeverre het thermisch comfort 

wordt beïnvloed door de overgang naar een volledig op 

buitenlucht geconditioneerde situatie.

Ten aanzien van deeltjes (ziektekiemen worden 

getransporteerd via deeltjes) is er de mogelijkheid om 

lucht te filteren. Op die manier zou je de gerecirculeerde 

lucht kunnen reinigen. Vaak zal er enige mate van 

filtering aanwezig zijn in een recirculatiesysteem. 

Echter, deze filters, en als gevolg daarvan het totale 

luchtbehandelingssysteem, zijn normaal gesproken 

niet ontworpen om de kleine (<1-2,5 micron) deeltjes 

Op gebouwniveau is het gezien het bovenstaande het beste om geen 

recirculatie toe te passen. Daar waar het onmogelijk is dit volledig 

te voorkomen in verband met capaciteitsproblemen moet het zoveel 

als mogelijk worden geminimaliseerd. Verbetering van filters zou dan 

overwogen kunnen worden en het ventilatieniveau zou zo hoog als 

mogelijk moeten worden ingesteld. Dit laatste om verdunning zo groot 

mogelijk te maken. Overigens vormen specifieke situaties (meerdere 

besmettingen, langdurige aanwezigheid, gevoelige groepen, bijvoorbeeld 

verpleeghuizen) nadrukkelijke redenen om recirculatie te vermijden.

Recirculatie op ruimteniveau

Op ruimteniveau worden verschillende typen afgiftesystemen gebruikt om 

lucht in de ruimte te brengen en om lucht te conditioneren. Soms wordt dit 

gecombineerd. Met name wanneer het systemen betreft die ook voorzien 

in (een deel van) de ventilatie van de ruimte, dan moeten deze vooral 

niet worden uitgeschakeld. Een inductie-unit is een typisch voorbeeld van 

zo een systeem. Een dergelijke unit verzorgt ook de verse luchttoevoer 

(ventilatie) van de ruimte. Ventilatie is een van de belangrijkste 

onderdelen in de strategie om het risico te verminderen. Hoe meer 

ventilatie met verse buitenlucht, hoe beter. Ook veel fan-coil units zullen 

een verse lucht (ventilatie) component hebben. Ook dan is het advies om 

dit systeem vooral te blijven gebruiken.

Figuur 1: Voorbeeld van een recirculatie-oplossing. 

Figuur overgenomen van [3].

effectief te verwijderen [5]. En het zijn juist deze 

deeltjes die een rol spelen in de luchttransmissie 

route omdat zij lang kunnen blijven zweven. 

Het plaatsen van betere filters is een optie, 

maar zal vaak niet mogelijk zijn vanwege de hogere drukken in 

de bestaande luchtbehandelingskast die dan benodigd zullen 

zijn. Voor microbiologische verontreiniging is er ook nog de 

mogelijkheid om deze met behulp van bijvoorbeeld ultraviolet licht 

(UVGI - ultraviolet germicidal irradiation) of ionisatie, mits goed 

uitgevoerd, te verwijderen. 
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Daar waar een systeem niet bijdraagt aan de ventilatie, 

wordt het advies wat lastiger. Een split-unit is een typisch 

voorbeeld van een afgiftesysteem dat vaak niet bijdraagt 

aan de ventilatie van een ruimte. Echter, zij kan wel van 

wezenlijk belang zijn in de conditionering van de ruimte 

om tot aangename thermische condities te komen. In 

de afgelopen periode zijn de adviezen, vanuit o.a. het 

RIVM, REHVA, TVVL, omtrent het wel of niet gebruiken 

van zo een unit wat diffuus geweest. In principe is het 

advies om een dergelijke unit niet te gebruiken. Het 

uitgangspunt voor dit advies op ruimteniveau is dat we de 

directe overdracht van het virus via luchtstroming tussen 

personen willen voorkomen. Het probleem hierbij is dat 

dit eenvoudig generiek gesteld kan worden, maar dat de 

interpretatie zeer locatiespecifiek is en het lastig is om dit 

vast te kunnen stellen. 

Overdracht door luchtstromingen tussen personen 

kan plaats vinden als een (directe) luchtstroom tussen 

personen in een ruimte kan ontstaan. In de praktijk zullen 

toevoerroosters en afgiftesystemen zoals een split-unit 

zodanig zijn ontworpen en geplaatst dat in een ruimte 

een mengsituatie ontstaat. Het wel of niet aanzetten 

van de split-unit zal aan die mengsituatie dan niet veel 

veranderen. Hiermee wordt bedoeld dat niet verwacht 

mag worden dat daardoor een stabiele luchtstroom 

tussen twee personen zal ontstaan. Echter, in bepaalde 

gevallen zal het mogelijk zijn dat door het aanzetten 

van de unit circulatiestromingen (wervels) in de ruimte 

ontstaan die zo juist wel een luchtstroming tussen mensen 

mogelijk maken. De case in het restaurant in China [6] laat 

de mogelijkheid hiervan zien. Dit betrof een unit aan de 

wand die via het plafond een min of meer staande wervel 

(circulatietstroming) in de ruimte creërde. Opgemerkt 

moet worden dat in dit voorbeeld het ventilatieniveau 

in het restaurant heel laag was. Vanuit het oogpunt van 

Figuur 2: Schematische weergave principe mengventilatie en verdringingsventlatie [10].

Mengventilatie Verdringingsventilatie

COVID-19, zou voor een plafond-unit de stromingsrichting parallel aan 

het plafond gezet kunnen worden, bij voorkeur in alle richtingen, zodat 

menging wordt geoptimaliseerd en geen circulatietstroming in de ruimte 

ontstaat die lijkt op de situatie zoals geschets voor het restaurant in 

China [7,8]. Voor de volledigheid, hoofduitgangspunt is steeds een goed 

werkende ventilatie installatie en voldoende ventilatie van de ruimte.

Vaak zal het niet eenvoudig zijn om inzicht te krijgen in de luchtstroming 

die in een ruimte ontstaat. Rook voor de visualisatie is een handig 

hulpmiddel, maar beter is het om de beoordeling over te laten aan een 

deskundige zoals bijvoorbeeld een installatietechnische adviseur. Een 

andere belangrijke opmerking is dat wanneer het systeem (bijv. een split-

unt) aan blijft, dat in alle gevallen de ventilatie op orde moet blijven. Bij 

een werkend systeem zal bij koelen wellicht de indruk kunnen onstaan, 

doordat de lucht ook vanuit een luchtkwaliteitsoogpunt als ‘fris’ kan 

worden beoordeel [9], dat er wat minder geventileerd hoeft te worden. 

Dat is niet wenselijk. Ventilatie is in dit geval, en eigenlijk altijd, eerst en 

vooral bedoeld om de luchtkwaliteit op orde te houden.

Ventilatieprincipes

In aanvulling op het belang van voldoende ventilatie willen we voor 

de volledigheid ook kort nog even ingaan op de ventilatie-efficiency 

van oplossingen voor de ventilatie in ruimtes. We kennen daarbij twee 

hoofdprincipes: mengventilatie en verdringingsventilatie. In Figuur 2 zijn de 

principes schematisch gevisualiseerd.

In principe is verdringingsventilatie een efficiëntere vorm van 

ventileren. Daarmee wordt bedoeld dat met dezelfde hoeveelheid lucht 

verontreinigingen efficiënter worden afgevoerd, waardoor de concentratie 

daarvan in de ruimte, in de ademzone, lager is.

Het interessante is echter dat dit voor het vraagstuk van druppeltjes en 

aerosolen bij praten, e.d. niet per se het geval hoeft te zijn. Uit onderzoek 

[11,12] wordt duidelijk dat in zo een situatie verdringingsventilatie niet 

beter presteert. In Figuur 3 [13] wordt dit geïllustreerd. Hierin wordt de 
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kenmerkend is voor verdringingsventilatie. Daardoor kunnen de deeltjes 

daar langer verblijven en verder verspreiden [12]. Bij een mengsituatie 

worden deze deeltjes in dat geval beter verdund en afgevoerd.

Tot slot

Met de huidige ervaringen is het belang van een goede ventilatie nog wat 

steviger op de kaart komen te staan. Recirculatie hoort in nieuwe gebouwen  

niet meer thuis. Er zijn goede alternatieven om warmteterugwinning 

mogelijk te maken zonder dat hiervoor lucht hoeft te worden gemengd. 

Op ruimteniveau moeten we ons bewust zijn dat decentrale systemen 

bijdragen in de conditionering van de ruimte, maar dat ook hier ventilatie 

leidend moet blijven. In deze tijden van COVID-19, maar ook voor de 

toekomst, is een efficiënte ventilatie van belang. Maar in de verspreiding 

van ziektekiemen tussen mensen zijn andere prestatie-indicatoren voor de 

ventilatie ook belangrijk. Het is goed om deze te onderkennen en daar nu, 

maar zeker ook in de toekomst, rekening mee te houden.

geïnhaleerde concentratie vergeleken ten opzichte van de 

afgevoerde concentratie. In dit geval staan de personen op 

0.35 m afstand van elkaar.

Figuren 3A tot en met E laten zien dat in dit geval 

verdringingsventilatie (Cmax/CR = 4.0-7.3; CR: afgevoerde 

concentratie verontreiniging, Cmax: geïnhaleerde 

concetratie van de ‘ontvanger’) minder goed presteert dan 

een mengventilatie oplossing (Cmax/CR = 1.7-2.1).  

De verklaring hiervoor is dat, op relatief korte afstand,  

de adem van de ‘bron’ persoon de grenslaag van de 

‘ontvangende’ persoon kan doorbreken. Verdringings-

ventilatie blijkt hier gevoeliger voor dan een mengsituatie. 

Dit is een probleem op korte afstand, maar ook op grotere 

afstand kan verdringingsventilatie in zo een situatie 

minder goed presteren. De uitgeademde lucht kan 

ingesloten raken in een gestratificeerde, rustige, laag die 

Figuur 3A-3E: Vergelijk van verschillende stromingssituaties in 

een ruimte ten aanzien van de verhouding tussen de afgevoerde 

concentratie verontreiniging (CR) ten opzichte van de geïnhaleerde 

concetratie van de ‘ontvanger’ (Cmax) bij de uitstoot van deeltjes 

(verontreining) door de andere persoon in de ruimte [13]. 
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Corona: nieuwe aandacht 
voor ventilatie in scholen

Dit voorjaar waren scholen langere tijd gesloten 

vanwege het corona-virus SARS-CoV-2 dat 

COVID-19 veroorzaakt. Vanaf mei 2020 startten 

de basisscholen weer op. Eerst met halfvolle 

klassen. Daarna in volledige bezetting. Ook 

het voortgezet onderwijs liet voor de zomer 

weer beperkt leerlingen toe op school. Na de 

zomervakantie zijn alle scholen voor het eerst weer 

volledig open.

Goed ventileren is op veel Nederlandse scholen 
een uitdaging. De luchtkwaliteit in de lokalen is 
hierdoor vaak onvoldoende, waardoor hoofdpijn, 
vermoeidheidsklachten en verminderde leer-
prestaties kunnen ontstaan. Daarnaast is bekend 
dat onvoldoende luchtverversing een risico kan 
zijn voor de overdracht van infectieziekten. Sinds 
de uitbraak van het nieuwe corona-virus SARS-
CoV-2 ervaren we wereldwijd hoe belangrijk het is 
om het risico op infecties te beperken en is er nieu-
we aandacht voor het belang van goede ventilatie 
in schoolgebouwen. 

De bekende coronamaatregelen van het RIVM (o.a. afstand houden en 

handen wassen) dragen bij aan een veilige school, omdat deze maatregelen 

de transmissie van virussen via hoesten en niezen en contact met besmette 

oppervlakken tegen gaat. Daarnaast zijn steeds meer wetenschappers 

Auteur Ir. Froukje van Dijken, bba binnenmilieu (fd-bba@binnenmilieu.nl); ir. Piet Jacobs, TNO;  

prof. ir. Wim Zeiler, Technische Universiteit Eindhoven

Bouwbesluit 

Door het ministerie van OCW worden scholen verplicht om voor  

1 oktober 2020 te controleren of de capaciteit van ventilatievoor-

zieningen voldoet aan de wettelijke eisen uit het Bouwbesluit 

2012. Hierin onderscheiden we de volgende categorieën:

•   Nieuwbouw: voor scholen die een vergunningaanvraag hebben 

gedaan na 2012 geldt voor luchtverversing een eis van 8,5 dm3/s 

per persoon.

•   Bestaande bouw: voor bestaande scholen geldt het ‘rechtens 

verkregen niveau’ met als ondergrens 3,44 dm3/s per persoon. 

Het ‘rechtens verkregen niveau’ houdt in dat de nieuwbouweisen 

op het moment van de vergunning, dan wel verbouwaanvraag als 

die verbouwing ook betrekking had op de ventilatie, van toepassing 

zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor scholen waarvoor een 

bouwvergunning is aangevraagd tussen 1995 en 2012 in de meeste 

gevallen voor de luchtverversing van lokalen een eis geldt van 

3,5 dm3/s per m2 (verblijfsruimte-eis, bezettingsgraadklasse B2), 

beduidend hoger dan de ondergrens voor bestaande bouw.

Naast het Bouwbesluit geldt ook dat arbo-eisen wettelijk verplicht 

zijn. In het Arbobesluit is geregeld dat daarvoor de eisen uit het 

Bouwbesluit gelden. Voor scholen zijn deze eisen vastgelegd in 

mailto:fd-bba@binnenmilieu.nl
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ervan overtuigd dat het coronavirus zich mogelijk ook via de lucht kan 

verspreiden via microdruppeltjes (aerosolen) die urenlang in de lucht 

kunnen blijven hangen en over grotere afstand verspreid kunnen worden 

(Morawska & Milton 2020). In slecht geventileerde ruimten blijft het virus 

langer in de lucht hangen en kan de concentratie aan 

virusdeeltjes toenemen, waardoor het besmettingsgevaar 

groter is. Ook goede ventilatie is dus een belangrijke 

maatregel om het risico op corona-besmettingen via de 

lucht te verkleinen (hoewel het RIVM op dit moment nog 

onvoldoende bewezen vindt dat aerogene transmissie 

een rol speelt in de verspreiding van het corona-virus, 

benadrukt ook het RIVM dat goede ventilatie uit voorzorg 

nodig is (RIVM, 2020a; RIVM, 2020b)). 

Goed ventileren is in Nederlandse scholen vaak 

een uitdaging. Diverse onderzoeken in Nederlandse 

schoolgebouwen toonden aan dat ongeveer 80% van 

de ruim 8000 Nederlandse scholen de CO2-concentratie 

substantieel boven 1200 ppm komt (van Dijken, 2006, 

Versteeg, 2007, van Dijken & Gelderblom, 2016). Een 

concentratie boven 1200 ppm is een indicator voor 

onvoldoende luchtverversing. De laatste jaren is er veel 

aandacht uitgegaan naar de verbetering van de ventilatie 

van schoolgebouwen, maar nog steeds zijn er talloze 

scholen waar onvoldoende luchtverversing plaatsvindt. 

Met simpele maatregelen is de ventilatie vaak op korte 

termijn al te verbeteren. Veel van de maatregelen zijn wel 

bekend en worden al genomen bij onderhoud. Vanwege de 

pandemie is het echter belangrijk deze maatregelen nog 

eens goed na te lopen om te zorgen dat schoolgebouwen 

een gezonde omgeving zijn voor leerlingen en docenten. 

In een groot aantal schoolgebouwen zullen echter ook 

aanvullende maatregelen nodig zijn om de hoeveelheid 

luchtverversing structureel te verhogen. 

de Arbocatalogus voor het PO (primair onderwijs 

ofwel basis- en speciaal onderwijs) en VO (voortgezet 

onderwijs).

Voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit zegt echter 

niets over het daadwerkelijk tot stand komen van 

voldoende ventilatie en een gezonde luchtkwaliteit 

in de dagelijkse praktijk. Het Bouwbesluit 2012 

voor bestaande bouw heeft alleen betrekking 

op capaciteit, maar vereist bijvoorbeeld niet dat 

ventilatievoorzieningen worden gebruikt (bijvoorbeeld 

te openen ramen mogen dicht blijven) en stelt ook 

geen eisen aan bijvoorbeeld de ventilatie-effectiviteit. 

Daarnaast gelden voor bestaande bouw geen comfort 

eisen, waardoor in de winter tochtklachten het gevolg 

kunnen zijn.

Tenslotte moet worden opgemerkt dat de hoeveelheid 

luchtverversing conform het Bouwbesluit Bestaande 

bouw niet is gebaseerd op het beperken van de 

overdracht van infectieziekten. Aan de andere 

kant is het de vraag of een kleine afwijking van de 

nieuwbouweis relevant is voor de verspreiding van het 

corona-virus.

Foto 1: Schoolklassen op basisscholen en voortgezet onderwijs 

zijn na de zomer weer volledig open.
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Verbeteren van aanwezige ventilatie

Voor aanwezige ventilatievoorzieningen zijn vanwege het 

corona-virus de volgende punten van belang (zie ook de 

‘Guidance for schools’ van REHVA (2020)): 

•   Zorg voor continue toevoer van verse buitenlucht in alle lokalen 

en overige verblijfsruimten (o.a. personeelsruimte, kantoren). 

Controleer of de ventilatievoorzieningen (zowel natuurlijk als 

mechanisch) functioneren:

 -  Ga na of ramen en gevelroosters kunnen worden geopend;

 -  Reinig gevelroosters, zodat de luchtstroom niet wordt 

belemmerd;

 -  Controleer aanwezige mechanische ventilatiesystemen 

op hun werking. Verhelp storingen, waardoor ventilatie 

uitvalt, zo snel mogelijk;

 -  Verplichting vanuit het ministerie van OCW (Slob, 

2020): controleer of wordt voldaan aan de wettelijke 

eisen voor luchtverversing uit het bouwbesluit (zie kader 

‘Bouwbesluit’).

 -  Maak gebruik van CO2-monitoring (zie kader ‘Monitoring 

CO2-concentratie’). Dit is vooral relevant in lokalen 

met natuurlijke luchttoevoer. Gebruik in dat geval een 

CO2-monitor met stoplichtindicator, zodat duidelijk is 

wanneer extra ramen geopend moeten worden voor een 

goede luchtkwaliteit. Zorg ervoor dat de CO2-monitor 

op een zichtbare plaats hangt en niet in de nabijheid van 

luchttoevoervoorzieningen zoals te openen ramen.

•   Controleer de bedrijfstijden (en de juiste kloktijden!) van 

mechanische ventilatiesystemen. Geadviseerd wordt om de 

ventilatie voor de start van de lessen in dagbedrijf te zetten en 

tot het einde van de dag (na vertrek van de docenten) aan te 

laten staan. Laat de toiletafzuiging 24/7 aan staan. Hiermee 

wordt ook ’s nachts nog enige luchtverversing in het gebouw 

gerealiseerd.

•   Bij aanwezigheid van CO2-gestuurde ventilatie: pas de 

regelinstellingen van CO2-gestuurde ventilatiesystemen aan, 

zodanig dat overdag altijd voluit wordt geventileerd. Alternatief is 

het overbruggen van CO2-opnemers.

•   Bij aanwezigheid van een recirculatiesectie in de centrale 

luchtbehandelingskast (LBK): zorg ervoor dat de recirculatieklep 

tijdens gebruikstijd is gesloten, zodat 100% verse lucht wordt 

toegevoerd. Zie verder ook het kader ‘Recirculatie’.

•   Adviseer de scholen om:

 -  ramen en roosters tijdens lestijd zo veel mogelijk open te 

laten staan. Dat is zeker nodig in scholen met natuurlijke 

luchttoevoer. In scholen met mechanische luchttoevoer geldt: 

zolang het weer het toelaat;

 -  CO2-monitors in de gaten te houden en als het rode lampje 

brandt (1200 ppm) extra te ventileren. Als de CO2-concentratie 

een aanzienlijke tijd boven de 1200 ppm komt, is dat een 

indicatie dat de ventilatiehoeveelheid te laag is;

 -  te luchten tijdens pauzes 10 tot 15 minuten door ramen 

en deuren tegen elkaar open te zetten (ook in mechanisch 

geventileerde schoolgebouwen). Tijdens het ‘luchten’ kunnen 

sterke luchtstromen ontstaan (tocht). Vermijd dat deze 

sterke luchtstromen van persoon naar persoon gaan. Lucht als 

iedereen het klaslokaal heeft verlaten; 

 -  na te gaan of ventilatievoorzieningen niet geblokkeerd worden 

met bijv. meubilair of gordijnen;

 -  airco’s en dergelijke alleen te gebruiken als voldoende toevoer 

van verse (buiten)lucht tegelijkertijd is gegarandeerd.

Extra filtervervanging is niet nodig om besmettingsrisico’s 

te verkleinen. Hiervoor wordt geadviseerd het normale 

vervangingsfrequentie (minimaal 1, bij voorkeur 2 keer per jaar) aan 

te houden. Controleer wel of de filters tijdig zijn vervangen; vervuilde 

filters kunnen de luchtverversing sterk laten afnemen. 

Extra koelen of bevochtigen is eveneens niet zinvol. Er is geen bewijs 

dat dit effectief is, dus doe het niet. Focus op zaken die er echt toe 

doen, zoals goede ventilatie.

Monitoring CO2-concentratie 

Op basis van de gemiddelde CO2-evenwichtsconcentratie over bijvoorbeeld een 

uur of dagdeel en de gemiddelde bezetting van een ruimte kan indicatief worden 

vastgesteld wat de hoeveelheid vers toegevoegde lucht (Q) bedraagt. Dit kan als 

volgt worden berekend: 

 

eis geldt van 3,5 dm3/s per m2 (verblijfsruimte-eis, bezettingsgraadklasse B2), beduidend hoger 
dan de ondergrens voor bestaande bouw. 
 
Naast het Bouwbesluit geldt ook dat arbo-eisen wettelijk verplicht zijn. In het Arbobesluit is 
geregeld dat daarvoor de eisen uit het Bouwbesluit gelden. Voor scholen zijn deze eisen 
vastgelegd in de Arbocatalogus voor het PO (primair onderwijs ofwel basis- en speciaal 
onderwijs) en VO (voortgezet onderwijs). 
 
Voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit zegt echter niets over het daadwerkelijk tot stand 
komen van voldoende ventilatie en een gezonde luchtkwaliteit in de dagelijkse praktijk. Het 
Bouwbesluit 2012 voor bestaande bouw heeft alleen betrekking op capaciteit, maar vereist 
bijvoorbeeld niet dat ventilatievoorzieningen worden gebruikt (bijvoorbeeld te openen ramen 
mogen dicht blijven) en stelt ook geen eisen aan bijvoorbeeld de ventilatie-effectiviteit. Daarnaast 
gelden voor bestaande bouw geen comfort eisen, waardoor in de winter tochtklachten het gevolg 
kunnen zijn. 
Tenslotte moet worden opgemerkt dat de hoeveelheid luchtverversing conform het Bouwbesluit 
Bestaande bouw niet is gebaseerd op het beperken van de overdracht van infectieziekten. Aan de 
andere kant is het de vraag of een kleine afwijking van de nieuwbouweis relevant is voor de 
verspreiding van COVID-19. 
 
Kader: Monitoring CO2-concentratie 
Op basis van de gemiddelde CO2-evenwichtsconcentratie over bijvoorbeeld een uur of dagdeel 
en de gemiddelde bezetting van een ruimte kan indicatief worden vastgesteld wat de hoeveelheid 
vers toegevoegde lucht (Q) bedraagt. Dit kan als volgt worden berekend:  
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Waarin: 
 C is constante voor de CO2-productie. Voor volwassenen kan 19 dm3/uur worden 

aangehouden, voor kinderen van 12 jaar 13,7 m3/uur, voor kinderen van 8 jaar 8,7 dm3/uur en 
voor kinderen van 5 jaar 7,2 dm3/uur.  

 CO2-concentratie buiten. Deze bedraagt ca. 450 ppm, afhankelijk van de locatie van de school, 
landelijke omgeving of binnenstedelijk gebied. 

 
3 Kader: Recirculatie 
Er is onduidelijkheid ontstaan over recirculatie van lucht in schoolgebouwen. In dit kader wordt 
dit nader toegelicht. 
 
Recirculatie binnen één ruimte 
Recirculatie op ruimteniveau hoeft geen probleem te zijn, zolang dit geen invloed heeft op de 
verse luchttoevoer. Decentrale recirculatie speelt bijvoorbeeld een rol bij airconditioningsystemen. 
Zolang voldoende luchtverversing is gegarandeerd kunnen deze veilig worden gebruikt. Wanneer 
er enkel natuurlijke luchttoevoer is en ramen worden gesloten bij het inschakelen van deze 
systemen, dan is het gebruik hiervan wel af te raden. 

Waarin:

•   C is constante voor de CO2-productie. 

Voor volwassenen kan 19 dm3/uur worden 

aangehouden, voor kinderen van 12 jaar 13,7 m3/

uur, voor kinderen van 8 jaar 8,7 dm3/uur en voor 

kinderen van 5 jaar 7,2 dm3/uur. 

•   CO2-concentratie buiten. Deze bedraagt ca. 450-

550 ppm, afhankelijk van de locatie van de school, 

landelijke omgeving of binnenstedelijk gebied.
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Als blijkt dat de verse luchthoeveelheid op 

de korte termijn niet voldoende kan worden 

gerealiseerd (bijv. geen te openen ramen aanwezig 

en onvoldoende luchtverversing via mechanische 

ventilatiesystemen), dan kan in uitzonderlijke 

situaties gebruik worden gemaakt van luchtreinigers. 

Bijvoorbeeld een recirculatiesysteem met een 

HEPA-filter die vrijwel alle deeltjes (ook virussen) 

uit de lucht filtert. Let hierbij op dat dit slechts een 

tijdelijke oplossing is en zeker niet als structurele 

oplossing ter vervanging van ventilatie kan worden 

gezien. 

Structurele oplossingen

In scholen zonder gezonde ventilatie is toepassing 

van eerder genoemde aandachtspunten op lange 

termijn niet voldoende. Het is aan te bevelen om 

structurele maatregelen te nemen om de ventilatie 

te verbeteren tot minimaal het niveau van een Frisse 

School. Niet alleen de hoeveelheid luchtverversing is 

daarbij van belang. Een goed ventilatiesysteem zorgt 

voor een goede luchtkwaliteit in de lokalen zonder 

concessies te doen aan het comfort. Dit betekent:

Foto 2: Advies aan scholen is gebruik te maken van 

CO2-monitoring. Dit is vooral relevant in lokalen met 

natuurlijke luchttoevoer.
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•   Voldoende luchtverversing voor een gezond binnenklimaat;

•  Voldoende stil; 

•  Tochtvrije luchttoevoer, 

•   Adequate filtratie van de toevoerlucht indien de buitenlucht verontreinigd is;

•   Geen negatieve invloed op de kwaliteit van de toevoerlucht (schone LBK en 

toevoerkanalen);

•  Mogelijkheid om te koelen;

Daarnaast moet er bij de vernieuwing of verbetering van ventilatiesystemen 

aandacht zijn voor energiezuinigheid, gebruiksgemak van ventilatievoor-

zieningen en monitoring van de prestaties. Prestatie-eisen zijn te vinden in het 

Programma van Eisen Frisse Scholen van RVO.nl (wordt momenteel herzien).

Recirculatie

Er is onduidelijkheid ontstaan over recirculatie van lucht in schoolgebouwen. In dit 

kader wordt dit nader toegelicht.

Recirculatie binnen één ruimte

Recirculatie op ruimteniveau hoeft geen probleem te zijn, zolang dit geen invloed heeft 

op de verse luchttoevoer. Decentrale recirculatie speelt bijvoorbeeld een rol bij aircondi-

tioningsystemen. Zolang voldoende luchtverversing is gegarandeerd kunnen deze veilig 

worden gebruikt. Wanneer er enkel natuurlijke luchttoevoer is en ramen worden gesloten 

bij het inschakelen van deze systemen, dan is het gebruik hiervan wel af te raden.

Daarnaast kunnen ventilatiesystemen gebruik maken van decentrale recirculatie door 

aanzuiging van secundaire lucht. Dit principe is bijvoorbeeld toegepast bij het veelvuldig 

toegepaste schoolconcept van Klimaatgroep Holland. Uitschakelen van dergelijke ventilatie-

systemen is zelfs helemaal af te raden, omdat dan ook de toevoer van verse buitenlucht stopt.

Recirculatie op gebouwniveau

Het is belangrijk dat een zo groot mogelijk aandeel van de toegevoerde ventilatielucht vers is. 

Daarom wordt aanbevolen om centrale recirculatie zoveel mogelijk uit te schakelen (zeker tijdens 

gebruikstijd), zodat 100% verse lucht wordt toegevoerd. Centrale recirculatie komt in scholen 

echter nauwelijks voor. Zie hiervoor ook de meest recente richtlijnen van het RIVM (2020b). 

https://doi.org/10.1093/cid/ciaa939
https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_Guidance_School_Buildings.pdf
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Corona en de toekomst van 
ventilatie-eisen in Nederland

Hoewel het RIVM en de WHO nog steeds terughoudend zijn over de 

overdrachtsroute van het coronavirus via de lucht, naast de algemeen 

aangenomen route van grote druppels via contact en direct aanhoesten 

binnen 1,5 meter, zijn steeds meer wetenschappers en technici ervan 

overtuigd dat besmetting met het corona-virus (SARS-CoV-2) ook via 

zeer kleine druppeltjes (aerosolen) in de lucht kan plaats vinden. Dit 

blijkt onder andere uit een brandbrief van 239 wetenschappers aan de 

WHO [2] waarin ze oproepen om de verspreiding via de binnenlucht 

serieus te nemen. Het RIVM heeft inmiddels overigens volgens 

eigen onderzoek [3] met behulp van modelleringen (theoretisch) 

vastgesteld dat in sommige gevallen verspreiding van het virus via 

aerosolen mogelijk is. Deze conclusie werd al eerder met gelijksoortige 

modelleringen getrokken door Buonanno en Stabile [4]. Desondanks 

is het RIVM van mening dat het nog te vroeg is het beleid hierop 

aan te passen [5]. Wel spoort het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport aan om gebouwen te controleren of zij voldoen aan 

het Bouwbesluit [6]. Voor scholen is de handschoen opgepakt door 

Minister Slob door een landelijk team op te richten dat scholen moet 

helpen de ventilatie zo snel mogelijk op orde te krijgen, voorgezeten 

door Doekle Terpstra van Techniek Nederland [7]. Hierbij worden 

echter de Bouwbesluiteisen gehanteerd als referentiekader. De vraag 

is of dit wel genoeg is om de besmettingskans binnen voldoende te 

verminderen voor het huidige coronavirus én andere (toekomstige) 

virussen maar ook voor preventie van chronische ziekten zoals hart- en 

vaatziekten, beroerte, longkanker en COPD [21]. 

Aangezien mensen in de Westerse wereld 90% van de tijd binnen 
verblijven [1] moet de mogelijkheid van corona-besmetting door 
(onvoldoende) luchtverversing zeer serieus genomen worden. Op allerlei 
plaatsen (onder andere in scholen) is men inmiddels begonnen met ad 
hoc controle op ventilatie. Maar het is ook belangrijk om te kijken naar 
de verdere toekomst. Dit artikel gaat in op de vraag of de huidige eisen 
voor luchtverversing van binnenruimten echt voldoende zijn om een 
gezond binnenklimaat te garanderen, mede rekening houdend met de 
overdracht van infectieziekten.

Gezondheid of comfort

Uit oogpunt van energiegebruik en besparing 

op investerings- en onderhoudskosten is 

het zo dat men soms in de verleiding komt 

om de luchtverversing in gebouwen fors 

te beperken. Om te voorkomen dat dit tot 

ongezonde binnenlucht leidt, worden er in de 

bouwregelgeving minimumeisen gesteld aan de 

hoeveelheid verse luchttoevoer. 

De eerste Nederlandse ventilatievoorschriften 

uit 1952 in de Bouwverordening [8] zijn 

gebaseerd op de relatie tussen ventilatie, CO2-

concentratie en lichaamsgeurtjes. Maar het 

onderwerp ventilatie staat al veel langer op 

de agenda. Tijdens de hygiënerevolutie (die 

startte rond 1850) werd ventilatie vooral als 

een infectiepreventiemiddel ingezet, gericht 

op het verbeteren van de volksgezondheid 

met betrekking tot overdraagbare ziekten en 

vroegtijdige sterfte [9]. Tuberculose, waterpokken, 

en cholera veroorzaakten veel sterftegevallen 

in de 19de eeuw. In relatie tot o.a. deze ziekten 

hanteerde men indertijd de miasmetheorie; het 

betrof de theorie dat stankoverlast, bijvoorbeeld 

rottende materialen en moerassen, de 

ziekteverwekkers waren. Pasteur (1864) ontdekte 

dat alleen levende organismen een ziekte konden 

veroorzaken en niet de stank zelf. Deze theorie 

wordt ook wel de (ziekte)kiementheorie (Germ 

Theory) genoemd. Eind 19e / begin 20e eeuw 

werden ventilatievoorschriften vooral opgesteld 

om juist de overdracht van infectieziekten te 

beperken. De American Society of Heating and 

Ventilation Engineers (ASHVE, later ASHRAE) 

heeft in 1895 een minimumeis van 50 m3/h per 

persoon overgenomen van Billings en stelde een 

modelwet voor in 1914 waar ook dit getal in werd 

opgenomen [10].

Uiteindelijk zijn het de studies van Yaglou [11] 

geweest uit de jaren ‘30 waardoor de ventilatie-
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eisen naar beneden werden bijgesteld tot 25 m3/h per persoon. Het nieuwe 

uitgangspunt werd hierbij (impliciet) dat vooral geuroverlast moest worden 

voorkomen; een en ander was dus meer gebaseerd op (olfactisch) comfort 

dan op het voorkomen van overdracht van infectieziekten. 

Wettelijk minimum

Een rapport van de Gezondheidsraad van begin jaren 80 [12] neemt deze 

waarde van minimaal 25 m3/h per persoon over ondanks het net iets eerder 

verschenen ISSO Researchrapport 1 [13]. In dat rapport wordt afgeraden 

minder dan 35 m3/h per persoon te ventileren bij normale kantooractiviteit 

om te voorkomen dat het percentage ontevredenen door geuroverlast 

boven de 5% uitkomt. Het ISSO-rapport was deels gebaseerd op onderzoek 

van TNO waarbij in verschillende kantoorvertrekken onder verschillende 

omstandigheden (bezetting, ventilatiehoeveelheid, roken en niet roken) 

enquêtes afgenomen werden over de geurbeleving. In verschillende andere 

onderzoeken uit die tijd worden vergelijkbare waarden voorgeschreven [14]. 

Het Bouwbesluit 2012 schrijft voor nieuwbouw een hoeveelheid verse 

luchttoevoer voor van circa 15 m3/h tot 45 m3/h per persoon afhankelijk 

van de gebruiksfunctie (Tabel 1). Voor bijvoorbeeld kantoren gaat het om 

23 m3/h per persoon, wat 35% lager is dan wordt aanbevolen in ISSO 

Kwaliteit

Naast de wettelijke minimumeisen, geformuleerd in het 

Bouwbesluit 2012, [15] worden in de praktijk aanvullende 

richtlijnen geformuleerd om handvatten te bieden aan 

opdrachtgevers om een hoogwaardig binnenmilieu 

te creëren (nieuwbouw en renovatie), beter dan een 

basisbinnenmilieu met het Bouwbesluit als uitgangspunt. 

Men kan daarmee een afweging maken tussen kosten, 

comfort en energiegebruik.

De praktijkrichtlijn NPR-CR 1752 uit 1999 [16] (een 

CEN Technisch Report ter voorbereiding van de later 

verschenen EN 15152:2007) definieert 3 kwaliteitsklassen 

voor binnenlucht en ventilatie (Tabel 2). Hierin is de 

voorgeschreven ventilatiecapaciteit bij klasse C 30 m3/h pp 

(dit is de laagste kwaliteitsklasse); dit is iets beter dan het 

Bouwbesluit niveau (nieuwbouw) voor kantoren (23 m3/h 

pp). Klasse B is goed (40 m3/h pp) en Klasse A is zeer goed 

(60 m3/h pp). In ISSO Praktijkboek gezonde gebouwen T1 

[17] wordt deze classificering overgenomen en in het PVE 

Gezonde kantoren [18] worden ook deze 3 ambitieniveaus 

gedefinieerd. Voor scholen zijn er aanvullende eisen te 

vinden in het PVE Frisse scholen [19], ook weer met een 

3-traps classificering (Tabel 2). 

De norm NEN-EN 15152:2007 is inmiddels aangepast en 

vervangen door de nieuwe norm NEN-EN 16798-1:2019. 

Hierin worden 4 klassen gehanteerd waarbij de laagste, 

klasse IV alleen (volgens de norm) voor een beperkte tijd 

per jaar geaccepteerd dient te worden (Tabel 2). 

Gezonde binnenlucht

Dat voldoende luchtverversing belangrijk is voor de 

volksgezondheid daar is iedereen het over eens. Naast 

de rol van ventilatie bij het beperken van infectieziekten 

wordt men ook blootgesteld aan vele andere biologische 

en chemische agentia die tot een slechte luchtkwaliteit 

kunnen leiden en daarmee tot chronische ziekten als 

hart- en vaatziekten, beroerte, longkanker en COPD [21]. 

Tabel 1: Eisen voor ventilatiecapaciteit voor een aantal gebruiksfuncties anders dan 

woonfuncties volgens het Bouwbesluit 2012.

Functie
Nieuwbouw Bestaande bouw

m³/h pp m³/h pp

Bijeenkomstfunctie

a. voor kinderopvang 23,4 12,4

b. andere 14,4 7,6

Kantoorfunctie 23,4 12,4

Gezondheidszorgfunctie

a. bedgebied 43,2 12,4

b. ander verblijfsgebied 23,4 12,4

Onderwijsfunctie 30,6 12,4

Sportfunctie 23,4 12,4

Winkelfunctie 14,4 7,6

Logiesfunctie 43,2 23

Celfunctie

a. cel 43,2 23

b. ander verblijfsgebied 23,4 12,4

Klasse NPR-CR 1752 (15) PVE Frisse scholen (17) 
(omgerekend van dm3/s pp)

PVE gezonde  
Kantoren (16)

NEN-EN 16798-1 (18) 
(omgerekend van dm3/s pp)

A 70 m3/h pp 43,2 m3/h pp 60 m3/h pp (Klasse I): 72 m3/h pp

B 50 m3/h pp 30,6 m3/h pp 40 m3/h pp (Klasse II): 50,4 m3/h pp

C 30 m3/h pp 21,6 m3/h pp 25 m3/h pp (Klasse III): 28,8 m3/h pp

(Klasse IV): 19,8 m3/h pp

Tabel 2: Aanvullende eisen kantoren en scholen.Researchrapport 1 [13]. Opvallend is dat 

er weinig onderscheid gemaakt wordt 

naar activiteitenniveau of metabolisme. 

Zo gelden bijvoorbeeld voor een ruimte 

met een sportfunctie dezelfde eisen als 

voor een kantoorruimte. 

https://kennisbank.isso.nl/publicatie/praktijkboek-gezonde-gebouwen-cahier-t1-luchtkwaliteit-woningbouw/2002/2/2.19


Door de huidige pandemie ligt de komende tijd de focus waarschijnlijk meer op 

infectiepreventie (beperking blootstelling aan virussen). Deze virussen kunnen in 

microscopisch kleine vochtdruppels (aerosolen) lange tijd in de lucht aanwezig zijn. 

Met behulp van ventilatie wordt de virusconcentratie verlaagd door toevoer van 

verse, schone buitenlucht én het verwijderen van die vervuiling via de luchtafvoer. In 

dit artikel wordt eventuele luchtrecirculatie (zonder geavanceerde luchtfiltering of 

-reiniging) verder niet als toevoer van verse buitenlucht beschouwd.

Bron, dosis en effect

In het algemeen hangt bij blootstelling aan een ziekteverwekker het effect af van 

de dosis, het aantal virusdeeltjes dat nodig is om iemand te infecteren. Het causale 

verband tussen meer luchtverversing en een bewezen kleiner aantal infecties is 

lastig te bepalen [23] [24]. Als er zich in een ruimte een besmettelijk persoon (de 
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In Europa zijn 595.000 sterfgevallen per jaar 

toe te schrijven aan slechte kwaliteit van de 

binnenlucht in woningen waarbij een deel van 

de vervuiling van buiten komt. Fijnstof, ozon, 

stikstofdioxide en sulfaatdioxide worden hier 

als de belangrijkste veroorzakers genoemd. De 

lijst aan biologische en chemische agentia die 

vaak worden aangetroffen in het binnenmilieu is 

nog veel groter en dit zorgt voor een additionele 

ziektelast. Een slechte binnenluchtkwaliteit 

brengt veel verborgen kosten met zich 

mee, bijvoorbeeld door verhoging van het 

ziekteverzuim, verlaging van de prestaties en 

vermindering van vastgoedwaarde [22].

Figuur 2: Virusconcentratie bij een 

ruimte mét ventilatie (Bron: BBA 

Binnenmilieu).

Figuur 1: Virusconcentratie bij een 

ruimte zónder ventilatie (Bron: BBA 

Binnenmilieu).
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bron) bevindt verspreidt deze virussen, 

eventueel door hoesten of niezen, 

maar zeker óók door alleen te ademen, 

praten, zingen of schreeuwen. Naast 

de grotere druppels die binnen 1,5 

meter neerslaan worden dan aerosolen 

uitgestoten die langere tijd in de lucht 

blijven hangen. Bij weinig ventilatie 

ontstaat op den duur een hoge steady-

state concentratie aan virussen in de 

lucht. Hoe meer ventilatie, hoe lager 

deze steady-state concentratie zal zijn. 

De totale dosis die een niet besmette 

persoon binnenkrijgt is weer afhankelijk 

van die virusconcentratie en de duur dat 

iemand eraan blootgesteld wordt (zie 

Figuur 1 en Figuur 2). Bij verkorting van 

de duur van het verblijf of verhoging van 

de hoeveelheid luchtverversing wordt de 

totale dosis dus lager en wordt de kans 

dat iemand besmet raakt, ondanks enige 

blootstelling, kleiner. Bij een gemiddeld 

(gezond) persoon is het afweersysteem 

namelijk in staat om enige blootstelling 

aan te kunnen, maar op het moment 

dat men langere tijd aan verhoogde 

concentraties blootgesteld wordt dan 

zal in veel gevallen wel besmetting 

optreden.

Over de hoeveelheid luchtverversing die 

tijdens de huidige pandemie vereist zou 

zijn om een voldoende veilige situatie 

te creëren is weinig bekend. Wat het 

extra complex maakt is dat e.e.a. ook 

sterk van de situatie afhangt. Wordt 

er gesport of gezongen dan heb je te 

maken met een veel sterkere ‘bron’ 

dan normaal (een besmettelijk persoon 

die sport of zingt verspreid minimaal 

10 keer zoveel virussen als iemand die 

stil zit). Een relatief kleine ruimte geeft 

daarbij een andere situatie qua risico 

dan een grote ruimte. 

Het Wells-Riley-model

Wereldwijd worden veel onderzoeken 

gedaan naar de verspreiding van het 

coronavirus via de lucht door aerosolen 

kantoorfunctie
bijeenkomstfunctie/ 

onderwijsfunctie
zangkoor

stemgebruik
q 

[quanta/h]
fp

q,p 

[quanta/h] 
fp

q,p 

[quanta/h] 
fp

q,p 

[quanta/h] 

niet praten 5 0,95 4,75 0,75 3,75 0,5 2,5

praten 70 0,05 3,5 0,25 17,5 - -

zingen 450 - - - - 0,5 225

totaal 8,25 (10) 21,5 (25)
227,5 
(225)

q [quanta/h]  virusuitstoot per uur door een infectueus persoon, overgenomen van de 95e percentiel van de bepaalde quanta uit Tabel 
2 van Buonanno et al (X), allen bij lichte activiteit en bij respectievelijk niet praten en wel praten (door het infectueuze 
persoon)

fp fractie van de tijd dat er gemiddeld niet gepraat of wel gepraat wordt (door het infectueuze persoon)  
q,p[quanta/h]  aandeel in virusuitstoot per uur door een infectueus persoon voor het aandeel waarin niet gepraat of wel gepraat wordt 

(door het infectueuze persoon)
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kantoorfunctie

kantoor (4p) 5,4 3,6 3 58 3 6,5 19 1 10 0,5

kantoortuin (20p) 14,4 10,8 3 467 20 8 23 1 10 0,5

bijeenkomstfunctie

vergaderruimte (8p) 5,4 3,6 3 58 8 2,5 7 1 25 0,5

repetitie zangkoor (25p)5 7 7 3 147 25 2 6 1 225 1,0

onderwijsfunctie

klaslokaal (25p)6 7 7 3 147 25 2 6 1 25 0,5

1. Veel voorkomende afmetingen in de Nederlandse praktijk
2. Dit is een standaard bezetting in normale situatie, dus geen rekening houdend met 1,5 meter afstand
3.  Waarden voor quanta, activiteitenniveau en ademvolume zijn afgeleid uit het paper ‘Estimation of airborne viral emission: quanta 

emission rate of SARS-CoV-2 for infection risk assessment’ (4)
4.  In Tabel 3 worden de aangenomen waarden voor de virusuitstoot q [quanta/h] bepaald
5.  Er wordt hier uitgegaan van een lokaal, ter grootte van een klaslokaal, waarin een koorrepetitie plaatsvindt van 2 uur met 25 mensen
6.  Hierbij wordt uitgegaan van een klas van de bovenbouw van de VO, waarbij het metabolisme en bijbehorend ademvolume en virusuit-

stoot van de leerlingen dezelfde is als voor volwassenen.

Tabel 3: Bepaling van de gemiddelde bronsterkte q [quanta/h] per situatie, gecorrigeerd voor het gemiddelde aandeel van 

stemgebruik per uur voor de inschatting van de besmettingskans door het corona-virus met het Wells-Riley model.

Tabel 4: Uitgangspunten voor de berekeningen van de besmettingskans door het SARS-CoV-2 virus 

via aerosolen met het Wells-Riley model.

Opmerking

De besmettingskans via de aerosolroute (bepaald met behulp van het Wells-Riley-model), 

zoals in dit artikel gepresenteerd, is gebaseerd op de gegevens zoals op het moment van 

schrijven van dit artikel beschikbaar zijn in de wetenschappelijke literatuur. De waarden 

voor de virusuitstoot van een besmette persoon (q [quanta/h] gaan door voortschrijdend 

inzicht mogelijk in de toekomst nog enigszins aangepast worden. Het gaat in dit artikel 

echter vooral om een vergelijking, in orde van grootte, van besmettingsrisico’s wanneer 

de verschillende ventilatie-eisen gehanteerd worden. Een specifiekere en nauwkeurigere 

bepalingsmethode voor de besmettingskans via de lucht is in ontwikkeling (zie hiervoor 

op pag. 43-47 het artikel van Loomans et al.).



en de relatie met ventilatie. Een belangrijk en bruikbaar 

onderzoek is gedaan door Buonanno, Stabile en Morawska 

[25]. In dit artikel wordt een onderbouwde inschatting 

gedaan van de hoeveelheid virale druppels (quanta) die 

door een besmette persoon uitgestoten wordt in de lucht; 

e.e.a. afgeleid van de virusconcentratie in de luchtwegen 

van een besmettelijk persoon die via de druppels in de 

lucht komen, het type ademhaling (ademhalen, spreken, 

zingen), exhalatie- en inhalatiesnelheid (dm3/s) en 

activiteitenniveau (zitten, staan, (lichte) inspanning). 

Op basis van gegevens over uitbraken (super spreading 

kantoorfunctie
Benodigde toevoer van verse lucht  
voor een besmettingskans < 20% 

Benodigde toevoer van verse lucht  
voor een besmettingskans < 5%  

verblijfsduur 2 h 4 h 6 h 2 h 4 h 6 h

AER 
[1/h]

V 
[m3/h]

AER 
[1/h]

V 
[m3/h]

AER 
[1/h]

V 
[m3/h]

AER 
[1/h]

V 
[m3/h]

AER 
[1/h]

V 
[m3/h]

AER 
[1/h]

V 
[m3/h]

kantoorfunctie

kantoor (4p) 0,8 45 1,6 90 2,3 135 3,4 200 6,8 395 10 595

kantoortuin (20p) 0,1 45 0,2 90 0,3 135 0,4 200 0,9 395 1,3 595

bijeenkomstfunctie

vergaderruimte (8p) 1,9 115 3,9 225 5,8 340 8,5 495 17 990 26 1500

repetitie zangkoor (25p)2 14 2020 - - - - 61 8800 - - - -

onderwijsfunctie

klaslokaal (25p)3 0,8 115 1,5 225 2,3 340 3,4 495 6,7 990 10 1500

1.  De kans om besmet te raken via aerosolen bij aanwezigheid van één met SARS-CoV2 geïnfecteerd persoon; de daadwerkelijke kans om besmet te raken in een 
aangegeven situatie moet nog vermenigvuldigd worden met de kans dat er een geïnfecteerd persoon aanwezig is. 

2. Er wordt hier uitgegaan van een lokaal, ter grootte van een klaslokaal, waarin een koorrepetitie plaatsvindt van 2 uur met 25 mensen
3.  Hierbij wordt uitgegaan van een klas van de bovenbouw van de VO, waarbij het metabolisme en bijbehorend ademvolume en virusuitstoot van de leerlingen dezelfde is 

als voor volwassenen.

Situatie

Bouwbesluit 2012 (nieuwbouw) Klasse A PVE gezonde kantoren / PVE Frisse scholen

ventilatie steady-state 
CO2 concentratie 

[ppm]

Besmettingskans1 ventilatie steady-state 
CO2 concentratie 

[ppm]

Besmettingskans1

AER [1/h]
Qv 

[m3/h]
2 h 4 h 6 h AER [1/h]

Qv 
[m3/h]

2 h 4 h 6 h

kantoorfunctie

kantoor (4p) 1,2 70 ca 1150 13% 25% 35% 3,1 180 ca 700 5% 11% 15%

kantoortuin (20p) 1,0 470 ca 1150 2% 4% 6% 2,6 1200 ca 700 1% 2% 2%

bijeenkomstfunctie

vergaderruimte (8p) 2,0 115 ca 1600 20% 35% 48% 8,2 480 ca 700 5% 10% 14%

repetitie zangkoor (25p)2 2,45 360 ca 1600 71% - - 10,20 1500 ca 700 26% - -

onderwijsfunctie

klaslokaal (25p)3 5,2 765 ca 1000 3% 6% 9% 7,35 1080 ca 800 2% 5% 7%

1.  De kans om besmet te raken via aerosolen bij aanwezigheid van één met SARS-CoV2 geïnfecteerd persoon; de daadwerkelijke kans om besmet te raken in een aangegeven situatie moet nog  
vermenigvuldigd worden met de kans dat er een geïnfecteerd persoon aanwezig is.

2. Er wordt hier uitgegaan van een lokaal, ter grootte van een klaslokaal, waarin een koorrepetitie plaatsvindt van 2 uur met 25 mensen
3. Hierbij wordt uitgegaan van een klas van de bovenbouw van de VO, waarbij het metabolisme en bijbehorend ademvolume en virusuitstoot van de leerlingen dezelfde is als voor volwassenen.

Tabel 5: Vergelijking besmettingskans bij ventilatie volgens het Bouwbesluit 2012 (nieuwbouw) met klasse A PVE gezonde kantoren / PVE frisse scholen (uitgangspunten zie Tabel 3).

Tabel 6: Inschatting van de 

benodigde toevoer van verse 

lucht om de besmettings-

kans via aerosolen onder 

de 20% en 5% te houden 

bij aanwezigheid van 1 met 

SARS-CoV2 geïnfecteerd 

persoon.

events) in het verleden waarbij (waarschijnlijk) met name aerosolen een 

rol speelden, wordt er teruggerekend wat de ‘bronsterkte’ q [quanta/h] 

geweest moet zijn om tot het aantal besmettingen te komen dat daar 

heeft plaatsgevonden. Het artikel van Loomans et al. in dit nummer gaat 

hier dieper op in. De op deze manier bepaalde bronsterkten q [quanta/h] 

kunnen worden gebruikt voor het maken van een infectierisicomodel 

(het Wells-Riley-model) om een inschatting te maken van de kans op 

besmetting voor een bepaalde ruimte, uitgaande van een aanname ten 

aanzien van het aantal besmette (vaak wordt totaal 1 aangenomen), de 

totale ventilatiehoeveelheid in de ruimte, het activiteitenniveau en het 

bijbehorende ademvolume. 
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Dit artikel gaat uit van de 95e percentiel waarde (worst 

case scenario) van de bepaalde bronsterkten q [quanta/h] 

van Tabel 2 uit Buonanno et al. [25] voor verschillende 

vormen van stemgebruik bij lichte activiteit en zijn er 

aannames gedaan over de gemiddelde duur van ademhalen, 

praten en zingen (Tabel 3). 

Besmettingskans bij ademen, praten en zingen  

Met het Wells-Riley-model zijn voor kantoor- en 

schoolgebouwen inschattingen gemaakt van de individuele 

kans op besmetting bij aanwezigheid van 1 besmettelijk 

persoon in het geval er geventileerd wordt volgens het 

Bouwbesluit 2012 (nieuwbouw), volgens de Klasse A eis 

uit het PVE Gezonde kantoren [18] en volgens de klasse A 

eis uit het PVE Frisse scholen [19] (Tabel 2). Per ruimte is 

gekeken naar hoe standaard gebruik eruit ziet, en is een 

inschatting gemaakt van wel percentage van de tijd men 

normaliter praat (Tabel 3). Als voorbeeld; een werkplek 

in een kantoortuin waar beperkt wordt gesproken of 

een vergaderzaal waarin veel wordt gesproken betekent 

iets voor de benodigde hoeveelheid luchtverversing 

per persoon als men hetzelfde veiligheidsniveau wil 

bereiken qua beperking van besmettingskansen. De 

sessieduur (duur van het verblijf in de ruimte van zowel 

de infectueuze persoon als de risico lopende personen) is 

ook per scenario gevarieerd. Uitgangspunten zijn verder 

weergegeven in Tabel 4.

Uit de in Tabel 5 gepresenteerde berekeningsuitkomsten is 

op te maken dat in het geval er alleen wordt geventileerd 

volgens het Bouwbesluit 2012 (nieuwbouw) de kans op 

besmetting met het coronavirus in sommige situaties 

behoorlijk hoog op kan lopen, met name bij langdurig 

verblijf in een kantoorvertrek met 4 personen of een 

vergaderruimte. Als er gezongen wordt in een klaslokaal 

wordt de kans ook weer groter en de kansen worden 

nog groter als er geventileerd zou worden volgens de 

Bouwbesluit eisen voor bestaande bouw. Indien er 

geventileerd wordt volgens klasse A van het PVE gezonde 

kantoren [18] of het PVE Frisse scholen [19] geldt dat de 

besmettingskansen (met name bij langduriger verblijf) ook 

nog aanzienlijk zijn maar wellicht nog acceptabel voor niet 

kwetsbare groepen. De kansen op besmetting (nogmaals: 

het gaat om de kans op besmetting, indien toevallig een 

besmette persoon aanwezig is) lopen op met de duur 

van het verblijf. Ook wordt duidelijk dat de kans sterk 

afhankelijk is van de activiteit en het stemgebruik (ademen, 

praten of zingen).

 

Veiligheidsniveaus

Op landelijk niveau zullen er afspraken gemaakt moeten worden over wat 

goede grenswaarden zijn, bijvoorbeeld 1%, 5% of 20%, al dan niet verschil-

lende klassen voor verschillende gebouwtypen rekening houdend met  

verschillen in kwetsbaarheid van de eindgebruikers (denk bijvoorbeeld aan 

een verpleeghuis) . In Tabel 6 is ter illustratie weergegeven wat de hoeveel-

heid luchtverversing zou moeten zijn in een ruimte voor een besmettings-

kans via de aerosolroute lager dan respectievelijk 20% en 5%.

Voor kantoorsituaties zijn de ventilatiehoeveelheden voor een 

besmettingskans onder de 20% nog te overzien. Bij langdurige 

vergaderingen en in een kantoorvertrek dat de hele werkdag bezet is 

zullen de geadviseerde ventilatievouden echter al kunnen oplopen naar 

meer dan 10 of 20 (600/1500 m3/h). Bij een repetitie van een zangkoor 

zou er, indien er uitgegaan wordt van een besmettingskans van minder 

dan 5%, al een ventilatievoud van meer dan 60 (8800 m3/h) moeten 

worden gerealiseerd. Dit gaat dan om toevoer van verse lucht en niet 

van ongefilterde of ongereinigde recirculatielucht. 

Maatschappelijk belang van meer ventilatie 

De besmettingsroute van corona-virus via aerosolen wordt op dit 

moment door sommige partijen onderschat, maar meer ventileren is 

niet alleen relevant in relatie tot de COVID 19-pandemie. We zouden 

ook moeten anticiperen op toekomstige epidemieën en pandemieën. Los 

daarvan zijn er nog diverse andere redenen om aandacht te besteden aan 

de binnenluchtkwaliteit, zoals de eerder beschreven gezondheidseffecten 

bij chronische ziekten die kunnen ontstaan bij onvoldoende verse 

luchttoevoer. 

Het aantal chronisch zieken neemt in onze vergrijzende samenleving toe 

en daardoor de gezondheidskosten. De verwachting is een verdubbeling 

van deze kosten van 5.500 euro  per persoon per jaar naar circa 9.600 euro 

per persoon in 2040 [26]. Nu al is de zorg verantwoordelijk voor 27% 

van de Rijksbegroting [27]. Naast deze macro-economische gevolgen is 

productiviteit een ander relevant thema om een competitieve economie 

te houden. Een vitaal arbeidskapitaal, voor de meeste ondernemers 

het belangrijkste kapitaal dat zij bezitten, bepaalt in grote mate de 

winstgevendheid van de onderneming. Een goed binnenmilieu is daar, 

naast andere aspecten zoals voeding, bewegen en geestelijke gezondheid, 

een vertrekpunt om een hogere productiviteit te creëren en daarmee 

een extra reden om niet te bezuinigen op binnenluchtkwaliteit en 

ventilatiesystemen.

Van comfortinstallaties naar gezondheidsinstallaties

Om recht te doen aan het belang van ventilatie voor de volksgezondheid 

zou het goed zijn om de standaard ventilatie-eisen zoals vermeld in 

normen en richtlijnen te heroverwegen.
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Wijzigingen kunnen bijvoorbeeld gaan over:

•   Meer rekening houden met het verschillend 

gebruik van de ruimten die het risico bepalen 

wanneer mensen de directe besmettingsbron 

zijn, zoals bij virussen. Dit impliceert dat 

de vereiste ventilatiehoeveelheden zouden 

kunnen variëren bij verschillende functies en 

verschillende groepen mensen op basis van;

 -   De uitstoot van aerosolen, waaronder virussen 

en andere biologische agentia, bepaald door 

het activiteitenniveau en het stemgebruik.

 -   De kwetsbaarheid van de doelgroep. 

•   Aanvullende bepaling met betrekking tot de 

kwaliteit van de toegevoerde lucht; voorwaarden 

opstellen voor toepassing van recirculatie.

•   Aanvullende bepaling over mogelijkheden om 

extra te ventileren in bepaalde omstandigheden, 

gebaseerd op duur van verblijf, grootte van de 

ruimte en de doelgroep (kwetsbaarheid).

•   Ruimte bieden aan gelijkwaardige alternatieven 

zoals filtratie en luchtreinigingstechnieken, als 

meer ventileren niet uitvoerbaar is.

•   Eisen bijstellen op basis van epidemiologische 

inzichten om de ziektelast van chronische ziekten 

te reduceren.

•   Herzien van met name de eisen voor bestaande 

bouw (zoals vermeld in het Bouwbesluit) op 

basis van deze inzichten

Het beter afstemmen van ventilatie op het gebruik kan bijdragen aan 

het beperken van besmettingen en daarmee de kans dat er wederom 

drastische beperkingen nodig zijn, met alle gevolgen van dien.

Overigens is dit niet iets waarbij we over 1 nacht ijs moeten gaan. 

Aanpassen van de huidige ventilatie-eisen en richtwaarden kan 

nogal wat consequenties hebben, denk onder andere aan oplopende 

kosten als in verband met aanpassing van bestaande bouw eisen 

gebouwinstallaties ingrijpend aangepast dienen te worden. 

Pleidooi voor meer onderzoek en aanpassing regelgeving

Hoewel er nog veel onbekend is over de COVID-19 aerosolroute, wordt 

er door de huidige pandemie eens temeer duidelijk hoe belangrijk 

luchtverversing is voor de gezondheid en het welbevinden van mensen 

in binnenruimten. De eisen uit het Bouwbesluit 2012 [15] zijn van 

oorsprong met name geformuleerd uit het oogpunt van (olfactisch) 

comfort en niet uit oogpunt van volksgezondheid en in het bijzonder 

het beperken van risico’s op de overdracht van infectieziekten. Met de 

inzichten van de corona-crisis in het achterhoofd kan men stellen dat 

onder andere de ventilatievoorschriften uit het Bouwbesluit 2012 [15] 

heroverwogen zouden moeten worden. Nader overleg met betrokken 

partijen is nodig, ook zal er op onderdelen sprake moeten zijn van 

aanvullend onderzoek.

Een herziening van het ISSO researchrapport 1 [13] en het rapport van 

de Gezondheidsraad [12] zou hierbij een goed begin kunnen zijn.
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Filtratie- en luchtreinigingstechnieken als  
alternatief in ruimten met beperkte  
ventilatiecapaciteit

Wanneer ventileren als beheersmaatregel geldt voor 

infectiepreventie, dan is het vooral belangrijk wat voor 

soort activiteiten er plaatsvinden in een gebouw. Dit 

verschilt van gebouw tot gebouw maar ook tussen de 

verschillende functies van ruimte. Hier is vooral het 

aantal virus-geladen druppels en fijnstof een belangrijk 

uitgangspunt. Dit is dus een ander uitgangspunt 

dan het uitgangspunt dat gehanteerd wordt in het 

Bouwbesluit. ruimten te kunnen blijven gebruiken met 

een acceptabele besmettingskans in gevallen met een 

te beperkte ventilatiecapaciteit kunnen filtratie- en 

luchtreinigingstechnieken een alternatief bieden.

Nederland is een ventilatieland. Wij gebruiken ventilatie-
systemen voor het toevoeren van verse lucht van buiten 
aan een ruimte waarmee concentraties van bijvoorbeeld 
ziektekiemen in de ruimte verdund en naar buiten 
afgevoerd wordt. In het geval van het coronavirus moeten 
dus virussen, druppels met virussen en fijnstof waaraan 
het virus gehecht is verwijderd worden. Ondanks ons 
vertrouwen in ventilatiesystemen voor het creëren van 
een gezond binnenmilieu, zullen er met de huidige 
pandemie situaties ontstaan waarbij op korte termijn 
andere technieken toegevoegd moeten worden om de 
besmettingskans onder acceptabele grenzen te houden. 
Gezien onze cultuur met betrekking tot ventileren 
vraagt dit om omdenken. In ruimten die niet voldoen 
aan de ventilatie-eisen van het Bouwbesluit en/of de 
ventilatie onvoldoende blijkt te zijn met betrekking tot de 
besmettingskans voor een betreffende druppel vormende 
activiteit (spreken, schreeuwen, zingen) kunnen filtratie en 
luchtreinigingstechnieken een alternatief bieden. Dit artikel 
is gericht op zelfstandige technieken (stand-alone) als 
recirculatiesysteem in de ruimte. Het artikel van Joosten 
e.a. (zie pag 36-42) richt zich meer op systemen in centrale 
luchtbehandelingssystemen.

Ir. Eliane Khoury – CEO VFA Solutions; dr.ir. Francesco Franchimon –Franchimon ICM

Aerosolen: druppels en fijnstof

Aerosolen zijn deeltjes in de lucht die een verschillende grootte, 

herkomst en samenstelling kunnen hebben. Zo is de grootte van 

een coronavirus in naakte vorm ongeveer 80-130 nm [Monto, 

1974]. Echter zitten de virussen vooral opgesloten in druppels 

die wij niet alleen produceren bij hoesten en niezen ook tijdens 

ademen, praten en schreeuwen. De grootte van deze druppels 

lopen uiteen van 0,3 tot >100 mm [Chen e.a. 2020] en veranderen 

van grootte en daarmee zwaarte door de aanwezige relatieve 

vochtigheid [Morawska e.a., 2009]. Niet alleen via de grote 

druppels (> 100 mm) kunnen virussen zich verspreiden, ook via de 

kleinere druppels van 0,65 mm – 7 mm kunnen verspreiden zij zich 

[Gralton e.a., 2013].

Auteurs

Een virus kan in de lucht zelf autonoom niet leven, 

maar is wel levensvatbaar en gaat weer ‘leven’ en 

vermenigvuldigen als het een gastheer heeft. Het 

coronavirus lijkt via onze luchtwegen via een receptor (ACE 

2) het lichaam binnen te treden om zich te nestelen en 

vermenigvuldigen om vervolgens het immuunsysteem van 

mensen te ontregelen (Figuur 1). Het virus dat besmette 

mensen in de lucht brengen, vindt plaats door druppels, 

uiteenlopend van heel klein tot wat groter doordat men 

ademt, praat, schreeuwt, hoest of niest. In Figuur 2 is te 

zien dat de verschillende vormen van ademen en harder 

en zachter praten invloed hebben op het aantal druppels 

en de grootte van de druppels. Eenmaal vrijgekomen in de 

lucht kan het zich hechten aan fijnstof dat al in de ruimte 

aanwezig is.

Een review-studie laat zien dat er een verband bestaat 

tussen fijnstofconcentraties buiten (PM10, PM2.5) en het 

aantal fatale COVID-19 gevallen en patiënten met zware 

symptomen. De meest waarschijnlijke verklaring wordt 

gevonden in de langdurige blootstelling aan fijnstof 

die daarmee het immuunsysteem van mensen aantast 

en chronische schade toebrengt aan de luchtwegen 
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[Domingo e.a., 2020]. Enkele studies laten ook 

het effect zien van het disfunctioneren van 

onze slijmvliezen bij een hoge concentratie 

aan PM2.5 waardoor zij irritaties veroorzaken 

en minder weerstand kunnen bieden tegen 

virussen [Zhao e.a., 2018; Xian, 2020]. Op basis 

van deze studies rechtvaardigt het vanuit een 

voorzichtigheidsbeginsel om ook aandacht 

te hebben voor de kortere blootstelling aan 

hoge fijnstof concentraties. De invloed van de fysisch-chemische 

eigenschappen van aerosolen die betrokken zijn bij het ontstaan   

van ontsteking en immunotoxiciteit in het menselijk lichaam 

geeft hiervoor voldoende aanleiding [Domingo e.a., 2020]. Dit is 

bijvoorbeeld relevant voor mensen met een chronische luchtwegziekte 

(aantal COPD patiënten 613.800 en aantal astma patiënten 636.200) 

[Nivel 2019]. Tot slot is focus op het ultrafijne stof relevant vanwege 

de penetratiediepte in onze luchtwegen en de schade die het daar kan 

veroorzaken [Xing et al, 2016]. 

Figuur 1: De weg die het coronavirus in ons lichaam aflegt, via de receptor (1) tot aan ons immuunsysteem (6).

Figuur 2: Het aantal druppels bij 

verschillende vormen van ademen 

en spreken (A) en verdeling van 

druppelgrootte bij verschillende 

vormen van ademen en spreken 

(B) De rode lijn is de mediaan, 

de blauwe box is het 25e en 75e 

percentiel en de uiteinde de stan-

daard deviatie (Adesi e.a. 2019).
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Effectiviteit filtratie- en reinigingstechnieken

Ventileren is niet de enige techniek die de besmettingskans in een ruimte 

kan beperken in het geval van aerogene transmissie, maar blijft wel het 

vertrekpunt in de Nederlandse gebouwen. In het Wells-Riley model, zoals 

die nu gebruikt wordt om een indicatie te geven over de besmettingskans 

door aerogene verspreiding, is ook ruimte om het effect van filtratie- en 

luchtreinigingstechnieken op ruimteniveau door te rekenen. Dit worden 

de zogenaamde sink-termen genoemd. Het artikel van Loomans e.a. op 

pagina 42-47 laat zien wat voor soort sink-termen er bestaan. Naast 

ventileren zijn inactivatie van het virus, depositie, filtratie, luchtreiniging 

of de toepassing van UVGI als sink-termen opgenomen of kunnen die 

opgenomen worden. Hiervoor is het debiet over het filter of over de 

luchtreinigingsapparaat benodigd, samen met het afvangrendement in 

geval van filtratie of de effectieve inactivatie van de betreffende kiem in 

het geval van luchtreiniging.

Prestatiebepaling

Om de prestatie van luchtreinigers te kunnen bepalen wordt gebruikt 

gemaakt van internationale standaarden. De NEN-EN-IEC 63086-1:2020 

is door NEN uitgegeven om in Nederland te gebruiken. De prestatie van 

filtratie en luchtreiniging wordt hier uitgedrukt in de Clean Air Delivery 

Rate (CADR). De bepalingsmethode om de CADR vast te stellen van 

een bepaald apparaat is ontwikkeld door Association of Home Appliance 

Manufacturers (www.aham.org) voor vooral de consumentenmarkt. Het 

bepaalt de prestatie met betrekking tot het verwijderen van tabaksrook, 

fijnstof en pollen. Door het aanbrengen van een aantal aanpassingen op 

bepaalde parameters kan deze bepalingsmethode ook geschikt zijn voor 

ultra fijnstof en gassen zoals formaldehyde.

In de ‘CADR norm’ (NEN-EN-IEC 63086-1:2020) wordt een methode 

aangereikt om de maximale kamergrootte waarvoor een product geschikt 

is te berekenen. Volgens deze norm is dit de kamergrootte waarbij het 

apparaat 80% reductie in de steady-state concentratie behaalt, oftewel 

het aantal deeltjes is 80% minder dan wanneer er geen luchtreiniger 

geïnstalleerd zou zijn. Dit bij een ventilatievoud van 1. Het goede van 

deze methode is dat ze onafhankelijk is van de bronnen van buiten de 

ruimte; de reductie wordt gesteld ten opzichte van de situatie zonder 

luchtreiniger. 

Clean Air Delivery Rate (CADR). De bepalingsmethode om de CADR vast te stellen van een 
bepaald apparaat is ontwikkeld door Association of Home Appliance Manufacturers 
(www.aham.org) voor vooral de consumentenmarkt. Het bepaalt prestatie met betrekking tot 
het verwijderen van tabaksrook, fijnstof en pollen.  
Door het aanbrengen van een aantal aanpassingen op bepaalde parameters kan deze 
bepalingsmethode ook geschikt zijn voor ultra fijnstof en gassen zoals bijvoorbeeld 
formaldehyde. 
 
In de ‘CADR norm’ (NEN-EN-IEC 63086-1:2020) wordt een methode aangereikt om de 
maximale kamergrootte waarvoor een product geschikt is te berekenen. Volgens deze norm is 
dit de kamergrootte waarbij het apparaat nog een 80% reductie in de steady-state concentratie 
behaalt, oftewel het aantal deeltjes is 80% minder dan wanneer er geen luchtreiniger 
geïnstalleerd zou zijn. Dit bij een ventilatievoud van 1. Het goede van deze methode is dat ze 
onafhankelijk is van de bronnen van buiten de ruimte; de reductie wordt gesteld ten opzichte 
van de situatie zonder luchtreiniger.  
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Met:  
V Volume van de ruimte (m3) 
x Reductie in de concentratie door de plaatsing van de luchtfilter of -reiniger ten 

opzichte van de situatie zonder luchtfilter of -reiniger (%) 
CADR Clean Air Delivery Rate (m3/h) 
kv ventilatievoud van de ruimte (h-1) 
kdep absorptie of depositie van de gassen of aerosolen in de ruimte (h-1) 
 

     (1)

Met: 

V  Volume van de ruimte (m3)

x   Reductie in de concentratie door de plaatsing van de luchtfilter of  

-reiniger ten opzichte van de situatie zonder luchtfilter of -reiniger (%)

CADR  Clean Air Delivery Rate (m3/h)

kv  ventilatievoud van de ruimte (h-1)

kdep absorptie of depositie van de gassen of aerosolen in de ruimte (h-1)

De kv en kdep zijn de waarden van een gegeven ruimte (huis, 

kantoor of ander gebouw) en gegeven vervuiling (rook, 

virus, fijnstof) en dienen dus ingevuld te worden. 

De benodigde CADR van een luchtreiniger is in feite 

equivalent aan de hoeveelheid compleet schone lucht 

die aan een ruimte toegevoerd zou moeten worden door 

ventilatie om hetzelfde effect te bereiken als het effect 

van de luchtreiniger in kwestie. Deze CADR-formule is dus 

ook zeer bruikbaar om, gegeven een bepaalde ruimte met 

bekend volume en ventilatievoud, een indicatie te bepalen 

voor de te verwachten reductie bij het plaatsen van 1 of 

meerdere luchtreinigers in deze ruimte. Bij grote ruimten 

met meerdere luchtreinigers is de totale CADR de som van 

de individuele CADR’s van luchtreinigers.

De CADR is ook een functie van het luchtdebiet over het 

apparaat en de single pass efficiency van het apparaat: 

De kv en kdep zijn de waarden van een gegeven ruimte (huis, kantoor of ander gebouw) en 
gegeven vervuiling (rook, virus, fijnstof) en dienen dus ingevuld te worden.  
 
De benodigde CADR van een luchtreiniger is in feite equivalent aan de hoeveelheid compleet 
schone lucht die aan een ruimte toegevoerd zou moeten worden door ventilatie om hetzelfde 
effect te bereiken als het effect van de luchtreiniger in kwestie. 
Deze CADR-formule is dus ook zeer bruikbaar om, gegeven een bepaalde ruimte met bekend 
volume en ventilatievoud, een indicatie te bepalen voor de te verwachten reductie bij het 
plaatsen van 1 of meerdere luchtreinigers in deze ruimte. Bij grote ruimten met meerdere 
luchtreinigers is de totale CADR de som van de individuele CADR’s van luchtreinigers.   
De CADR is ook een functie van het luchtdebiet over het apparaat en de single pass efficiency 
van het apparaat:  
 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐹𝐹𝐿𝐿𝐿𝐿𝜂𝜂𝐿𝐿𝐿𝐿      (2) 
  
Met  
FLR  luchtdebiet over apparaat (m3/h)  
ηLR  single-pass efficiency van de luchtreiniger per deeltjesgrootte/vervuilingssoort (%) 
 
Het selecteren van filtratie en luchtreinigingsapparaten vraagt dus om het goed interpreteren 
van de specificaties van de leverancier. Geconcludeerd kan worden dat het gebruik van de 
norm om een geschikt voor het volume van de ruimte werkelijk uit te rekenen voor de 
mogelijke apparaten en niet alleen bepaald kan worden op basis van de technische 
specificaties van het apparaat. 
 
Positionering lokale filtratie- en luchtreinigingstechnieken 
De prestaties van filtratie- en luchtreinigingstechnieken worden vastgesteld onder 
laboratoriumomstandigheden. Daar wordt de CADR vastgesteld voor een bepaalde bron. 
Echter, het gaat om schone lucht die mensen inademen die gefiltreerd of gereinigd is door (i) 
lokaal gepositioneerd in de ruimte, (ii) ingebouwd in een plafond of (iii) een mobiele stand-
alone unit.  
In een veldstudie is aangetoond dat in een cellenkantoor van 28 m2 de prestatie nauwelijks 
beïnvloed wordt door de positionering van de unit. Alleen als er geen vrij luchtstroom kan 
ontstaan neemt de prestatie af, bijvoorbeeld wanneer de unit onder een bureau wordt geplaatst 
[Küpper et al, 2019]. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de lucht ideaal gemend moet 
zijn. In de praktijk is daarom belangrijk de lucht goed te mengen middels het 
mengventilatiesysteem of eventueel met lokale hulpbronnen zoals plafondventilators. Ook is 
het uitgangspunt dat de unit slechts een zone/ruimte bedient. Indien met een unit meerdere 
zones moet worden bereikt is het belangrijk om de luchtstromingen tussen de verschillende 
zones te begrijpen om daarmee de meest geschikte positie vast te stellen en de noodzakelijke 
CADR te berekenen om tot een significante reductie te komen [Novoselac & Siegel, 2009]. 
 
Plaatsing van filtratie- en luchtreinigingstechnieken  
 
Er zijn diverse luchtreiniging en luchtfiltratie technieken mogelijk en beschikbaar. De 
plaatsing van deze systemen is ook mogelijk op diverse posities: 

1) In de retoursectie van een luchtbehandelingskast of een Airco-systeem waarmee 
voor het veiliger recirculeren mogelijk wordt 

2) Zelfstandig (stand-alone) als recirculatiesysteem in de ruimte: 
a. Op de vloer 

    
(2)

Met 

FLR   luchtdebiet over apparaat (m3/h) 

ηLR   single-pass efficiency van de luchtreiniger per 

deeltjesgrootte/vervuilingssoort (%)

Het selecteren van filtratie en luchtreinigingsapparaten 

vraagt om het goed interpreteren van de specificaties van 

de leverancier. Het juiste gebruik van de CADR-norm helpt 

om te bepalen voor welk volume de apparaten werkelijk 

geschikt zijn. Het is af te raden enkel af te gaan op de 

technnische specificaties van het apparaat.

Positionering lokale filtratie- en luchtreinigingstechnieken

De prestaties van filtratie- en luchtreinigingstechnieken 

worden vastgesteld onder laboratoriumomstandigheden. 

Daar wordt de CADR vastgesteld voor een bepaalde bron. 

Echter, het gaat om schone lucht die mensen inademen en 

gefiltreerd of gereinigd is door (i) lokaal gepositioneerd in 

de ruimte, (ii) ingebouwd in een plafond of (iii) een mobiele 

stand-alone unit. 

In een veldstudie is aangetoond dat in een cellenkantoor 

van 28 m2 de prestatie nauwelijks beïnvloed wordt 

door de positionering van de unit. Alleen als er geen 

vrije luchtstroom kan ontstaan neemt de prestatie af, 

bijvoorbeeld wanneer de unit onder een bureau wordt 

geplaatst [Küpper et al, 2019]. Hierbij moet wel opgemerkt 

worden dat de lucht ideaal gemend moet zijn. In de 

praktijk is daarom belangrijk de lucht goed te mengen 
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middels het mengventilatiesysteem of eventueel met lokale 

hulpbronnen zoals plafondventilators. Ook is het uitgangspunt 

dat de unit slechts een zone/ruimte bedient. Indien met een 

unit meerdere zones moet worden bereikt is het belangrijk de 

luchtstromingen tussen de verschillende zones te begrijpen 

om daarmee de meest geschikte positie vast te stellen en 

de noodzakelijke CADR te berekenen om tot een significante 

reductie te komen [Novoselac & Siegel, 2009].

Plaatsing van filtratie- en luchtreinigingstechnieken

Er zijn diverse luchtreiniging en luchtfiltratie technieken 

mogelijk en beschikbaar. De plaatsing van deze systemen is 

ook mogelijk op diverse posities:

1.  In de retoursectie van een luchtbehandelingskast of een 

airco-systeem waarmee veiliger recirculeren mogelijk 

wordt

2.  Zelfstandig (stand-alone) als recirculatiesysteem in de 

ruimte:

  a. Op de vloer

  b. Op een verhoging, bijv. stellage of een kast 

  c. Opgehangen aan een muur

  d. Opgehangen aan/in het plafond 

Filtratie- en Reinigingstechnieken

In het overzicht hieronder zijn een aantal filtratie en reinigings-

technieken beschreven. Het gaat om omschrijvingen van de 

technologieën/producten met enkel 1 techniek. Wanneer een 

product meerdere gecombineerde technieken bevat, dient 

aandacht besteed te worden aan het productontwerp en de 

volgorde van toegepaste technieken. 

Voordelen

• Bewezen technologie
• Effectief deeltjes filtratie 
• Microorganismen/ virussen worden effectief afgevangen
• Breed beschikbaar
• Breed toepasbaar in vele luchtreinigers 
• Eenvoudige technologie

Nadelen

•  Hoge drukval / weerstand voor de luchtstroom,  
wat kan leiden tot:

 - Hoog energieverbruik
 - Hoog geluidsniveau
•  Micro-organismen blijven aan de oppervlakte en kunnen verder groeien  

(risico op biofilm vorming)
•  Filtratie efficiëntie is sterk afhankelijk van vezeldiameter, filterdikte en snelheid
• Hoge onderhoudskosten
• Meestal gecombineerd met andere voorfilters

HEPA Filter
HEPA-filters zijn samengesteld uit een mat van willekeurig gerangschikte vezels. De vezels zijn typisch samengesteld uit glasvezel en hebben diameters tussen 
0,5 en 2,0 μm. Sleutelfactoren die de functie beïnvloeden, zijn vezeldiameter, filterdikte en luchtsnelheid.

Figuur 3: Verbeelding van luchtreinigings- en filtratiepositionering,  

waarmee luchtrecirculatie mogelijk is. 
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Voordelen

• Bewezen technologie
• Lichtgewicht apparatuur
• Laag geluidsniveau
• Effectieve desinfectie van oppervlakken en water wanneer dosis is gegarandeerd
• Bij juiste implementatie, effectieve werking tegen virussen in luchtstroom.

Nadelen

• Het verwijdert geen deeltjes of druppels uit de lucht.
•  Effect is afhankelijk van het garanderen van de juiste dosis, afhankelijk van lampintensiteit en luchtsnel-

heid, afstand tot lamp.
• Vaak is luchtsnelheid te hoog waardoor desinfectie niet gegarandeerd is
• Ieder pathogeen heeft andere dosis nodig (het is geen one-solution-fits-all)
• Schaduweffect (ziekteverwekkers achter deeltjes worden niet blootgesteld aan UV)
• Gedeactiveerde micro-organismen kunnen nog steeds mensen infecteren
• Bij onvoldoende dosering bestaat er een risico op mutatie van de pathogenen
• Zichtbare UVC beschadigt de ogen
• Hoog energieverbruik (TL UV-lampen)
• Hoge onderhoudskosten

Voordelen

• Stille werking (excl. ventilator)
• Lage drukval / weerstand / lage belemmering voor de luchtstroom 
• Laag energieverbruik
•  Bewezen efficiëntie in zware industriële toepassingen (laatste fase van filtratie)
• Op grote schaal toegepast in luchtreinigers
• Elektrisch veld kan effectief zijn voor deactivering van virussen

Nadelen

• Over het algemeen gaat het om het produceren van hoge ozon (O3) niveaus. 
•  Afmeting hangt af van de luchtsnelheid. Voor een hoog rendement zijn grote afmetingen van 
• ESP nodig
• Moeilijke reiniging van ESP-platen
•  Gevoelig bij aanwezigheid van hoge mate van olie in de lucht. Risico op storingen of vonken door afzetting 

van oliën op isolatoren
• Kansen om het reststroom-apparaat te activeren
• Kans op elektromagnetische pulsen

UV-C
UVC gebruikt ultraviolet licht in het bereik van 200 - 280 nm. De effectiviteit van UVC hangt sterk af van intensiteit, stromingseigenschappen en stralingstijd. 
UVC deactiveert alleen micro-organismen door het vernietigen van nucleïnezuren en verstoren het DNA/RNA. Het verwijdert geen deeltjes uit de lucht.

Elektrostatisch precipitator (ESP)
Een elektrostatische precipitator/stofvanger (ESP) is een techniek die deeltjes effectief verwijdert door de kracht van geïnduceerde elektrostatische lading te 
gebruiken. Deeltjes en luchtstroom worden geladen door elektrisch geladen draden (hoge spanning en lage stroom). Vervolgens worden de geladen deeltjes op 
een elektrisch geladen metalen platen verzameld. 

ESP’s zijn zeer efficiënte filtratieapparaten die fijne deeltjes zoals stof en rook gemakkelijk uit de luchtstroom kunnen verwijderen.

Open Ionisatie / Plasma
Ionisatie is het proces waarbij een atoom of molecuul wordt omgezet in een ion door het toevoegen of verwijderen van elektrisch lading. Ionen hebben de neiging 
om samen te clusteren. Vanwege de elektrische lading worden de ionen aan een tegengestelde lading of geaarde oppervlakken getrokken of dwarrelen naar bene-
den vanwege het gewicht.

Voordelen

•  Laadt deeltjes in de kamer op en zorgt ervoor dat ze worden aangetrokken door oppervlakken i.p.v. in de lucht 
• Kan Vluchtige Organische Stoffen (VOC’s) als gassen en geuren verminderen
•  Kan pathogenen deactiveren / doden wanneer de ladingsdichtheid op pathogenen voldoende is
• Stille werking
• Licht gewicht
• Laag energieverbruik
• Makkelijk onderhoud 
• Lage investering (bij huishoudelijke systemen) 

Nadelen

•  Laadt deeltjes in de kamer op en zorgt ervoor dat ze worden aangetrokken door alle oppervlakken en bewoners 
• Micro-organismen en fijnstof deeltjes worden niet afgevangen
• Meestal van invloed op grote deeltjes en niet op de gevaarlijkere kleine deeltjes
•  Ionen en geladen deeltjes hebben tot 5x hoger risico op afzetting in de longen dan niet-geladen deeltjes) 

[Cohen, B.S. 1998]
• Te hoge ozon (O3) productie (met name bij ongecontroleerde systemen)
•  Meestal geen controle aanwezig op de lading en hoeveelheid ionen en geen controle van het ionisatie 

systeem op luchtvochtigheid, met extra risico op Ozon en radicalen vorming 
• Verkleuring van deeltjes afzetting op oppervlakken
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By-products

Bij het toepassen van bovengenoemde technieken 

is het cruciaal om de werking goed te begrijpen en 

vast te leggen, inclusief mogelijke bijproducten.

Te denken aan: 

 •  Effectiviteit tegen welke deeltjesgrootte/filter 

klasse

 •  Afstemming tussen de luchtdebieten en 

snelheden met de techniek

 • Drukval, weerstand en energieverbruik

Voordelen

•  Effectieve verwijdering van een breed scala aan deeltjes (alle grootte)
•  Ionisatie vindt binnen in het systeem plaats, waardoor uitstoot van vrije ionen naar de ruimte 

minimaal tot nihil is.
•  Kan pathogenen deactiveren / doden wanneer de ladingsdichtheid op pathogenen voldoende is. 
•  Collector is voortdurend aan ionisatie blootgesteld waardoor risico op biofilm vorming op  

collector nihil is, hierdoor kan het onderhoud van het collector/filter veilig worden uitgevoerd
•  Door de juiste ionisatie instellingen en filter materiaal te gebruiken, is een HEPA-filtratieklasse 

mogelijk.
•  Bij hoge efficiëntie systemen worden de micro-organisme dood of levend afgevangen.
•  Laag energieverbruik (excl. ventilator)
•  Stille werking (excl. ventilator)

Nadelen

•  Niet breed bekende techniek. 
•  Mogelijk risico op ozon (O3) productie bij ongecontroleerde en/of te hoge ionisatie
•  De werking is sterk afhankelijk van de instellingen: mate van ionisatie en type en structuur van 

de collector/filter. 
•  Gevoelig bij aanwezigheid van hoge mate van olie in de lucht. Risico op storingen of vonken door 

afzetting van oliën op isolatoren.
•  Afmetingen hangt af van de luchtsnelheid. Voor een hoog rendement zijn mogelijk grotere 

afmetingen nodig dan inbouwmaten binnen standaard LBK’s. 

Voordelen

•   VOC’s worden verwijderd vanwege gefunctionaliseerd  
gasadsorptiemateriaal.

•  Breed toepasbaar voor gas- en geurfiltratie in industrie, utiliteitsbouw maar ook in commerciële 
luchtreinigers

Nadelen

•  Heeft geen enkele impact op virussen of andere deeltjes
•  Werkt enkel tegen gassen en geuren.
•  Gevoelige werking bij te hoog of te laag RH% en temperatuur
•  Effectiviteit is afhankelijk van samenstelling van de lucht: soort gas, vorm en massa van de 

moleculen (het is geen one-solution-fit-all).
•  De effectiviteit van het adsorptiemateriaal is voornamelijk afhankelijk van het contactoppervlak 

met het gas en de contacttijd, koolbed-dikte, luchtvolumes en snelheid, doorstroomoppervlak.
•  Gevoelige werking bij stoffige omgeving (deeltjes filtratie vooraf is essentieel)
•  Hoge weerstand/drukval, dus hoog energieverbruik
•  Hoge onderhoudskosten en frequentie.

Gesloten Ionisatie/elektrostatisch filtratie
Gesloten ionisatie is een techniek die bestaat uit 2 delen: ionisatie sectie en afvang sectie. In apparaten met gesloten ionisatie worden deeltjes door een elektrisch 
veld geleid en daarmee worden de deeltjes/aerosolen elektrisch geladen en geïoniseerd. Vanwege de elektrische lading worden de ionen/aerosolen opgevangen 
door een statisch medium collector/filter. Het systeem in zijn geheel (ionisatie en collector sectie samen) heeft een hogere filtratieklasse dan van enkel het filter zelf.

De maximale mate van ionisatie en collector oppervlak dient afgestemd te zijn op het maximale luchtdebiet van het systeem.

Koolstof filter
De werking van actieve kool berust op een zeer groot oppervlak door een fijne microstructuur met een groot aantal zeer fijne poriën.

De actieve-kooldeeltjes (koolstofatomen) oefenen een aantrekkingskracht uit op gasvormige of vloeibare deeltjes (moleculen), die de actieve kool omgeven of 
doorstromen. Dit wordt “adsorptie” genoemd.

 •  Emissie factoren zoals licht emissie, vrije ionen, radicalen en Ozon gehalte. 

Dat is met name relevant voor elektrostatisch, ionisatie/plasma en  

UV-systemen. Veel is niet altijd beter. Te veel ionen of licht intensiteit kan te 

veel by-producten creëren waardoor het medicijn erger wordt dan de ziekte.

 •  Cross-interferentie tussen de by-producten en de samenstelling van de 

omgevingslucht (bijvoorbeeld O3 in een NH3 rijke omgeving geeft risico 

op NOx).

Bij toepassing van een recirculatie luchtreiniger in de ruimte is uiteraard de 

CADR en de plaatsing van de systemen van cruciaal belang om de juiste 

zuiveringscapaciteit te bepalen.
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Tabel 1: Technieken vergeleken in praktijksituaties.

Elektrostatisch 
filtratie / gesloten 

ionisatie

Open ionisatie 
(monopolair of 

bipolair)
Deeltjes filters HEPA filters Actiefkoolfilters Ultraviolet (UVGI)

Photokatalytische 
Oxidatie (PCO)

Beschrijving

Aerosolen in de 
luchtstroom 

worden elektrisch 
geladen en daarna 
afgevangen op een 
statisch medium 

binnen in het 
systeem. 

Ionen worden 
vrij gestuurd in 

de luchtstroom/
ruimte. Aerosolen 
worden geladen, 

klonteren aan 
elkaar en slaan neer 

in de ruimte.  

Zakken of 
geplooide filters 

voor het afvangen 
van grove deeltjes 
in de luchtstroom

(glas-vezel) filters 
voor het afvangen 

van fijne deeltjes in 
de luchtstroom

Absorbeert 
chemicaliën als 

gassen en geuren

Pathogenen 
worden aan UV 

licht blootgesteld 
voor deactivatie

Radicalen worden 
geproduceerd door 
UV straling op een 

media met TiO2 
coating

Verwijderd 
Aerosolen

Ja Nee Ja Ja Nee Nee Nee

Deactiveert 
virusen

Ja Ja Nee Nee Nee Ja Ja

Effect op  
gassen/VOC's

Minimaal Medium Geen Geen Ja geen-minimaal Medium

Risico op Ozon laag Medium-hoog Geen Geen Geen laag-medium medium-hoog

Energiebesparing 
t.o.v. 

conventioneel 
filter

Induct: 40-80% 
stand-alone: geen

tot 30% Geen Geen Geen Geen Geen

Drukval Minimaal Minimaal Medium Hoog Hoog Minimaal Minimaal

Effectieve 
deeltjes  grootte

Alles Alles groot (> 5um) Klein N.v.t. N.v.t. N.v.t.
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Oplossingen voor zuivere lucht in gesloten ruimtes

Het virus verspreidt zich het beste in gesloten ruimtes 

zonder of met slechte ventilatie, en waar veel mensen 

zijn en die lang bij elkaar blijven. De tijd dat mensen 

binnen verblijven lijkt verband te houden met de 

besmettingsgraad [Yan, 2020]. De hoeveelheid verse lucht 

dat van buitenaf wordt aangezogen is belangrijk, want via 

luchtuitwisselingen met buitenlucht kunnen aerosolen uit 

de lucht worden verwijderd. De hoeveelheid buitenlucht 

moet zoveel mogelijk worden vergroot. [REHVA 2020].  

REHVA (Federation European Heating, Ventilation and Air 

Condition Association) raadt aan om de luchttoevoer en 

-afvoer te vergroten en de bedrijfstijden van de ventilatie 

te verlengen. Het algemene advies is om zoveel mogelijk 

buitenlucht aan te voeren als redelijkerwijs mogelijk is 

De recente verspreiding van het pandemisch coronavirus 
(SARS-CoV-2) heeft tot bezorgdheid geleid over het ontwerp 
en de werking van gebouwen als het gaat om beheersing van 
de luchtkwaliteit, met name infectiebeheersing. Er zijn veel 
vragen gesteld. Welke rol speelt ventilatie? Hoe schoon zijn 
onze gebouwen? Hoe kunt u de verspreiding van virussen 
in een ruimte met een groot aantal mensen beheersen? Hoe 
kunnen we de luchtbehandelingssystemen van de huidige 
gebouwen aanpassen op een manier die kosteneffectief is 
en een meer steriele omgeving biedt [Hayashi et al., 2020]. 
Wat zijn de alternatieve oplossingen als het verwijderen of 
aanpassen van recirculatie of onveilige warmteterugwinning 
niet mogelijk is? Wat zijn de beschikbare technologieën 
om in het luchtbehandelingssysteem te integreren om de 
lucht te zuiveren en het risico op overdracht van ziekten te 
verminderen?

In dit artikel bespreken we mogelijke oplossingen 
gebruikmakend van beschikbare technologieën om 
de lucht te zuiveren, de luchtkwaliteit in gebouwen te 
verbeteren en het risico op overdracht van virussen in de 
lucht te verminderen. De volgende onderwerpen komen 
aan bod: mechanische luchtfilters, UV-lampen, bipolaire 
ionisatiegeneratoren, ozon genererende luchtreinigers en 
elektrostatische filters (EPS).

Auteur F. Nafezarefi, Ph.D., Ing. P.H.J. Joosten MBA

[REHVA 2020]. Het belangrijkste aspect is de hoeveelheid verse 

lucht die per vierkante meter vloeroppervlak wordt aangevoerd. 

Als het aantal inzittenden afneemt, concentreer dan de overige 

inzittenden niet in kleinere ruimtes, maar behoud of vergroot de 

fysieke afstand (minimaal 2-3 m tussen de personen) tussen hen 

om het verdunningseffect van ventilatie te verbeteren [REHVA 

2020]. De ventilatie mag ‘s nachts en in het weekend niet worden 

uitgeschakeld, maar mag in plaats daarvan met een lagere snelheid 

opereren. 

Virusdeeltjes uit de afgezogen lucht kunnen onder bepaalde 

omstandigheden het gebouw weer binnendringen. 

Warmteterugwinningsapparatuur kan via lekken virus, dat aan 

deeltjes is gehecht, van de afvoerzijde naar de toevoerzijde 

overbrengen. Om die reden raadt REHVA aan om roterende 

warmtewisselaars met een te hoge lekkage uit te schakelen 

[REHVA 2020]. Virusdeeltjes in retourkanalen kunnen ook 

opnieuw een gebouw binnenkomen wanneer gecentraliseerde 

luchtbehandelingskasten zijn uitgerust met recirculatiesectoren. 

Het wordt daarom aanbevolen om centrale recirculatie tijdens of 

na de epidemie te vermijden door de recirculatiekleppen te sluiten, 

hiermee wordt het infectierisico verminderd [REHVA 2020].

Voordat we ingaan op de beschikbare opties om 

luchtbehandelingssystemen in gebouwen aan te passen en te 

upgraden, beginnen we met enkele basisprincipes om te begrijpen 

waarom we onze luchtbehandelingssystemen moeten aanpassen.

Wat zijn micro-organismen?

Micro-organisme of microbe is een organisme dat microscopisch is. 

Micro-organismen zijn onder meer bacteriën, schimmels en andere 

soorten [Taylor, 2001]. Alleen wanneer virussen een gastheercel 

binnendringen, begint het virus zich te vermenigvuldigen. 

Sommigen beweren dat virussen om deze reden geen micro-

organismen zijn [Yamane, 2011].

Virussen: ze zijn gespecialiseerd in het infecteren van een specifiek 

gastheerorganisme. Ze zijn tussen 20 tot 400 nm groot en worden 

gegroepeerd naar hun structuur en het type genetisch materiaal 

[Taylor, 2001].
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Bacteriën: ze zijn verantwoordelijk voor de afbraak 

van organische materialen binnen het ecosysteem 

[Taylor, 2001]. Ze zijn complexe variabele microben 

en komen voor in verschillende vormen: bolvormig, 

staafvormig, boogvormig en spiraalvormig [Zhou, 

2015].

Schimmels: schimmels spelen een belangrijke rol 

bij de afbraak van organisch afval (dode planten en 

dieren) en daarmee bij het weer beschikbaar stellen 

van essentiële voedingsstoffen voor nieuw leven 

[Jane Taylor 2001]. Ze zijn meestal meercellig en 

variëren in grootte van microscopisch kleine gisten 

tot paddenstoelen [Roday, 1998].

Andere soorten: protozoa zijn eencellige eukaryoten 

(organismen waarvan iedere cel een celkern bevat) 

[Artiola et al., 2004]. Ze zijn macroscopisch van 

aard en leven in vochtige leefomgevingen zoals de 

bodem, rivieren, de zee en lichaamsvloeistoffen 

van dieren [Taylor, 2001]. Eencellige groene algen 

en wieren komen voor in zoetwater en in zeewater 

als plankton [Taylor, 2001]. Ze kunnen hun eigen 

voedsel produceren, net als planten [Roday, 1998].

Micro-organismen zoals bacteriën en virussen zijn 

aanwezig in de lucht die we inademen [Pan et al., 

2019]. Figuur 1 toont de aard van onzuiverheden 

in lucht en toont hun grootte in micrometers. Voldoende kennis 

van de deeltjesgrootte en de oorsprong ervan is belangrijk voor 

het begrijpen van virustransport via aerosolen. De grootte van 

een coronavirusdeeltje is 80-160 nanometer [Monto, 1974] en 

blijft vele uren of een paar dagen actief op oppervlakken, tenzij 

er specifieke reiniging plaatsvindt [Doremalen et al ,. 2020]. 

Overdracht van virussen in de lucht vindt voornamelijk plaats 

via drie routes of een combinatie daarvan: (1) gecombineerde 

overdracht van druppeltjes en lucht in een gebied van 1 tot 

2 meter bij nauw contact, veroorzaakt door druppeltjes en 

aerosolen die worden uitgestoten bij niezen, hoesten, zingen, 

schreeuwen, praten en ademen; (2) transmissie over lange 

afstanden in de lucht (op basis van aerosolen); en (3) oppervlak 

contact via de handen. De manieren om met deze routes 

om te gaan zijn fysieke afstand houden om nauw contact te 

vermijden, ventilatie om overdracht via de lucht te vermijden 

en handhygiëne om contact met het oppervlak te vermijden 

[REHVA, 2020].

Eenvoudige theoretische analyse bevestigt dat grote 

druppeloverdracht meestal binnen de eerste 1,5 meter zal 

plaatsvinden. Zoals getoond in figuur 2 links zal de concentratie 

van druppelkernen snel afnemen binnen de eerste 1-1,5 meter 

vanaf de uitademing van een persoon. Dit effect wordt verklaard 

door de aerodynamica van de uitademing en de omgeving 

waarin de persoon zich bevindt [Liu, et al., 2017].  De verdeling 

van de druppelkernen hangt af van de positie van mensen, de 

snelheid van de luchtverversing, het type luchtbeheersysteem, 

Figuur 1: Onzuiverheden in de lucht 

[Fedotov, 2010].



38 tvvl magazine / onderzoek & cases
nr. 05 / oktober / 2020

Onderzoek & Cases 

Figuur 2: Het onderscheid tussen gecombineerde druppel- en aerosoltransmissie via nauw contact (links) en aerosoltransmissie over lange afstand (rechts) die kan 

worden gecontroleerd met ventilatie die de virusconcentratie verlaagt tot een laag niveau [Liu, et al., 2017]

deeltjesgroottebereik, eisen aan energieverbruik, entcetera. 

Verschillende toepassingsgebieden vereisen een verschillende 

mate van doeltreffendheid van de luchtreiniging. Filters in 

residentiële of commerciële luchtbehandelingssystemen worden 

meestal geïnstalleerd bij een luchtinlaat of -uitlaat of in het 

centrale luchtbehandelingssysteem [ASHRAE, 2016].

zoals menging, verplaatsing of persoonlijke ventilatie 

en andere luchtstromen in de ruimte. Hierdoor zorgt 

nauw contact binnen de eerste 1,5 meter voor een hoge 

blootstelling aan zowel grote druppels als druppelkernen 

[Liu, et al., 2017]. Kleinere aerosoldeeltjes leggen grotere 

afstanden af   en blijven gedurende langere tijd in de 

lucht, waardoor ze naar andere locaties kunnen worden 

getransporteerd. Ze kunnen in de onderste delen van 

de longen terechtkomen en ziekten veroorzaken met 

ernstige resultaten. Dit in tegenstelling tot de meeste 

grotere uitgestoten druppeltjes, die door de zwaartekracht 

aangetrokken worden om dichter bij de bron te landen 

en bij inademing opgevangen worden in de bovenste 

luchtwegen [Pan et al., 2019].

De grootte van het SARS-CoV-2 virus is gemiddeld 

ongeveer 100 nm. Dit is qua grootte vergelijkbaar met 

het SARS-CoV-1 coronavirus, dat ook 100 nm is. De 

gewone griep is ook gemiddeld 100 nm. Omdat het virus 

kan hechten aan deeltjes van minder dan 100 nm, kan de 

kleinste grootte van het corona-virus en zijn drager nog 

steeds ongeveer 100 nm zijn [Leung & Sun, 2020]. 

Mechanische luchtfilters

Luchtfilters worden gebruikt om verontreinigingen uit de 

luchtstroom te verwijderen. Het type luchtreiniger dat 

wordt gebruikt is afhankelijk van verschillende factoren, 

zoals het type luchtverontreiniging dat moet worden 

verwijderd, de concentratie van de verontreiniging in de 

lucht, hoeveel verontreiniging er moet worden verwijderd 

om te voldoen aan de standaarden, het vereiste 

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) heeft een nieuwe 

wereldwijde standaard luchtfiltratie gecreëerd. De nieuwe ISO vervangt 

EN 779. De ISO16890 definieert de classificatie- en testprocedures voor 

luchtfilters in algemene ventilatiesystemen. Volgens de ISO 16890-norm 

worden filters geclassificeerd op basis van hun efficiëntie met betrekking 

tot de deeltjesfracties PM10, PM2,5 en PM1. De PM staat voor fijnstof en 

is de som van alle vaste en vloeibare deeltjes die in lucht zweven. In de 

ISO16890-norm zijn de luchtfilters onderverdeeld in vier groepen: e PM1, 

ePM2,5, ePM10 en ePM grof. De ISO 16890-beoordelingen zijn gebaseerd op 

hoe ver deeltjes in de menselijke longen gaan (Figuur 3).  

De vraag is nu wat de veranderingen zijn tussen de nieuwe norm en EN 

799. Er zijn veel filters die gekwalificeerd zijn volgens de oude norm en 

nog aanwezig zullen zijn in diverse installaties en voorraden [Eurovent, 

2017]. De directe conversie van EN 779 naar ISO 16890 standaard is 

niet mogelijk. Om een indicatieve vergelijking te maken, met name om 

bestaande filters te vervangen, heeft de Eurovent Association een tabel 

ontwikkeld die voldoet aan de EN 779- en EN ISO 16890-standaarden die 

voor dezelfde filters zijn getest. De vergelijking toont de overlap tussen 

de EN 779 en EN ISO 16890 standaarden. Deze is ontwikkeld op basis van 

testgegevens van 91 filters geleverd door Eurovent Certita Certification 

[Eurovent, 2017].

De nieuwe ISO 16890-norm omvat geen filters van de klasse EPA, 

HEPA en ULPA. Filters van de klasse EPA, HEPA en ULPA worden onder 
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Figuur 3: ISO 16890 classificaties zijn 

gebaseerd op de plaats waar deeltjes in de 

menselijke longen worden afgezet <source: 

https://www.aafintl.com/en-my/commerci-

al/solutions-offered/iso-16890>

Tabel 1: Filterclassificatie [Eurovent, 2017].

Tabel 2: Vergelijking ISO 16890 en EN 779 [Eurovent, 2017]. 

andere gebruikt in ventilatie- en airconditioningsystemen voor 

cleanrooms. Deze zeer efficiënte filters zijn geclassificeerd en 

getest volgens de ISO 29463 en/of Europese norm EN 1822. 

De norm richt zich op de prestaties van het filter voor de meest 

penetrerende deeltjesgrootte (MPPS) (Figuur 4). Daarmee wordt 

de afmeting aangeduid van het deeltje dat het moeilijkst te vangen 

is. Om een filter te kunnen testen zal allereerst de MPPS bepaald 

moeten worden. Daarna worden, afhankelijk van de filterklasse, de 

totale efficiëntie en de lokale efficiëntie bepaald. Idealiter zal ISO 

29463 in de toekomst wereldwijd worden gebruikt, maar het moet 

nog geaccepteerd worden in Noord-Amerika en in Europa moet 

het nog gebruikt worden in combinatie met EN 1822.

Er moet aandacht worden besteed aan het installeren 

en onderhouden van geschikte luchtbehandelingsfilters. 

Luchtverontreinigende stoffen hopen zich na verloop van 

tijd op in het systeem om een   mogelijk gevaar te creëren. 

Goed systeemonderhoud, inclusief het vervangen van 

luchtfilterelementen, is minstens zo belangrijk als een juiste 

filterselectie en systeemontwerp [Sparks, 2016]. Een overzicht van 

het typische groottes van veelvoorkomende luchtverontreinigende 

stoffen en het verwijderingsbereik van het luchtfilter wordt 

getoond in Figuur 5. De ULPA-filters (bijv. U15) dekken een 

breed scala aan virusdeeltjes af en hebben een verwijdering van 

99,9995% op MPPS. Door het effect van het diffusiemechanisme 

zal de efficiëntie op kleinere deeltjes dan MPPS hoger zijn dan 

99,9995%. HEPA-filters hebben een classificatie van 99,95% 

tot 99,9955 op MPPS (meest penetrerende deeltjesgrootte). Bij 

deze deeltjesgrootte heeft het filter het laagste rendement. Voor 

Filter groep
Vereiste minimale prestatie Deeltjesgrootte (µm)

ePM1, min ePM2.5, min ePM10

ISO ePM1 ≥ 50% 0,3 ≤ × ≤1

ISO ePM2,5 ≥ 50% 0,3 ≤ × ≤2.5

ISO ePM10 ≥ 50% 0,3 ≤ × ≤10

ISO Coarse < 50% 0,3 ≤ × ≤10

EN 799: 2012
EN ISO 16890 - bereik van werkelijk gemeten  
gemiddelde efficiëntie

Filter Classes ePM1 ePM2,5 ePM10

M5 5% - 35% 10% - 45% 40% - 70%

M6 10% - 40% 20% - 50% 60% - 80%

F7 40% - 65% 65% - 75% 80% - 90%

F8 65% - 90% 75% - 95% 90% - 100%

F9 70%- 90% 85% - 95% 90% - 100%

kleinere deeltjesgroottes tot 0,01 μm neemt de efficiëntie 

van het HEPA-filter toe tot 99,98 +% voor deeltjes tussen 

0,12 μm en 0,01 μm [NV5, 2020].

REHVA beveelt voor buitenluchtinlaat een minimale 

filterefficiëntie aan van > 65% ePM1 (oude F8 van EN 779) 

of tot het hoogst haalbare efficiëntieniveau en dit is een 

belangrijke factor bij het verminderen van de verspreiding 

van het corona-virus. Denk hierbij aan een 2e fase filtratie 

https://www.aafintl.com/en-my/commercial/solutions-offered/iso-16890
https://www.aafintl.com/en-my/commercial/solutions-offered/iso-16890
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aan de perszijde in het luchtbehandelingsysteem of toevoerluchtkanaal 

(bijv. 90% ePM1), een verhoging van de systeemdruk is dan wenselijk. 

Meer geavanceerde maatregelen, zoals bijvoorbeeld HEPA-filters, 

lijken vooralsnog niet noodzakelijk voor het filteren van buitenlucht. 

Eventueel is het wel een oplossing voor het hergebruiken van afgezogen 

lucht (recirculatie). Hierbij is een zorgvuldige evaluatie vereist. In 

bestaande systemen is vaak onvoldoende systeemdruk aanwezig om de 

drukval over HEPA-filters te overbruggen. 

Studies hebben de hogere effectiviteit van filtratie ten opzichte van 

verhoogde ventilatie bevestigd bij het verminderen van het risico op 

overdracht van virussen in de lucht [Emmerich, 2013; Ben-David 2018]. 

Bijvoorbeeld, de auteur van een artikel uit 2013 over strategieën om de 

verspreiding van besmettelijke agentia in de lucht in zorginstellingen 

te verminderen, beschrijft dat de luchtfiltratie een aanzienlijke 

bescherming kan bieden tegen de verspreiding van infectieziekten 

[Emmerich, 2013]. Het gebruik van meer ventilatielucht zonder filtratie 

en luchtzuivering kan resulteren in de vervanging van de ene set 

verontreinigende stoffen (intern gegenereerd) door een andere set 

(extern gegenereerd) met alle bijbehorende negatieve gevolgen voor de 

gezondheid [ASHRAE, 2016].

Permanente luchtfilters zijn echter meestal niet eenvoudig te installeren 

in bestaande systemen. Als dit niet mogelijk is kan draagbare zeer 

efficiënte luchtfiltratie (Portable High Efficiency Air Filtration, 

PHEAF) een alternatieve oplossing zijn [CDC, 2003; NV5, 2020]. Het 

PHEAF-apparaat is een ander type filteroptie waarbij een draagbaar 

ventilatorsysteem, uitgerust met HEPA of ULPA filters, met opties voor 

interne UV-lampen wordt gebruikt. Ze kunnen worden gebruikt om de 

sterk gefilterde en UV-behandelde toevoerlucht te recirculeren in grote 

ruimtes zoals vergaderzalen, cafés, en in gangen [NV5, 2020].

Ultraviolet germicidal irradiation (UVGI)

UVGI is een desinfectiemethode waarbij gebruik wordt 

gemaakt van ultraviolet licht met korte golflengte om 

micro-organismen en pathogenen zoals bacteriën en 

virussen te inactiveren of te doden (Lau, et al., 2009). 

In de gezondheidszorg worden twee systemen van 

UVGI gebruikt: UVGI-lampen in HVAC-luchtkanalen 

en mobiele oplossingen voor luchtstraling. In 

buisbestralingssystemen worden UV-lampen in 

kanalen geplaatst die lucht uit kamers verwijderen 

om de lucht te desinfecteren voordat deze wordt 

gerecirculeerd [CDC, 2003].

Figuur 4: Een voorbeeld van een 

deeltjesgrootte-efficiëntiecurve (in dit 

geval is ongeveer 0,2 μm de MPPS). 

Grotere deeltjes worden opgevangen door 

traagheidsmechanismen, terwijl kleinere 

deeltjes worden vastgehouden door 

interceptie en diffusie [Sparks, 2016].

Toepassingsondersteuning voor UVGI-technologieën groeit, 

niettemin: Er is geen specifieke standaard testmethode om 

de effectiviteit van UVGI-reinigers die zijn geïnstalleerd in 

HVAC-systemen of mobiele luchtreinigers te beoordelen 

en te vergelijken. Typische UVGI-luchtreinigers die zijn ont-

worpen voor gebruik in woningen, leveren niet voldoende 

UV-doses om ziekmakers, zoals virussen en bacteriën, in 

de lucht te doden [EPA, 2009]. Het is moeilijk om de UV- 

dosis voor elke microbe te beoordelen, maar de gemiddelde 

UV-dosis kan worden bepaald door de “inactivation rate 

and a known microbial susceptibility”. Vermindering van 

de concentratie van micro-organismen na desinfectie is en 

hoe gemakkelijk micro-organismen kunnen worden gedood 

door UV-licht [ISO 15714: 2019]. De reden hiervoor is dat 

de effectiviteit van UVGI is gebaseerd op de tijd dat een 

micro-organisme wordt blootgesteld aan UV en op de inten-

siteit en golflengte van de UV-straling [ISO 15714: 2019]. Dit 

gezegd hebbende, UVGI kan worden gebruikt in combinatie 
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met HEPA-filtratie en als aanvullende luchtreini-

gingsmaatregel, maar het kan HEPA-filtratie niet 

vervangen. Het gebruik van UVGI in HEPA-filters 

wordt niet aanbevolen door de CDC [CDC, 2003].

Bipolaire ionisatiegeneratoren

Bipolaire ionisatie treedt op wanneer een 

wisselstroom bron wordt aangesloten op een 

speciale buis met twee elektroden. De productie 

van zowel positieve als negatieve ionen zuivert 

de lucht. De opgewekte geladen ionen vormen 

een cluster rond schadelijke virussen, schimmels, 

bacteriën etc. Vervolgens vindt er een chemische 

reactie plaats, die schadelijke micro-organismen 

doodt en deze kunnen worden verwijderd door 

HVAC-systeemfilters of op de grond vallen 

[Tierno, 2017].

ozonbijproduct heeft [Schafer, 2020]. Deze toepassing lijkt derhalve geen 

geschikte oplossing.

 

Ozon genererende luchtreinigers

Dit zijn apparaten die opzettelijk hoge concentraties ozon produceren 

om de lucht in een kamer te reinigen. Ozon doodt micro-organismen 

door hun eiwitstructuur af te breken. Het neutraliseert pathogene en 

niet-pathogene ziektekiemen, evenals vele organische en anorganische 

geuren, zowel gassen als kleine deeltjes [NV5, 2020]. Onderzoek toont 

aan dat secundaire aerosolen binnenshuis ontstaan   door ozonreacties in 

woonomgevingen en kunnen bijdragen aan de menselijke blootstelling aan 

dergelijke deeltjes wanneer ozongeneratoren binnenshuis worden gebruikt 

[Hubbard et al., 2005].

Vanwege de effecten op de menselijke gezondheid hebben verschillende 

federale instanties gezondheidsnormen of aanbevelingen opgesteld 

om de blootstelling van mensen aan ozon te beperken. Het National 

Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) en Occupational 

Safety and Health Administration (OSHA) hebben waarden van 0,1 ppm 

vastgesteld voor een gemiddelde blootstellingstijd van 8 uur, hoewel de 

eerste organisatie zijn waarde uitdrukt als een plafondlimiet en de laatste 

Figuur 5: Typisch groottebereik van veel voorkomende deeltjesverontreinigingen in de 

lucht en luchtfilterverwijderingsbereik [Esco Micro Pte., 2018].

Het voordeel van deze technologie is dat deze kan worden 

geïntegreerd in nieuw of bestaande HVAC-systemen 

[Tierno, 2017]. Het nadeel is dat het een potentieel 
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organisatie als een toegestane blootstelling limiet  

[ANSI / ASHRAE, 2004]. Wetenschappelijk onderzoek 

toont aan dat de ozonconcentratie de gezondheidsnormen 

ver zou moeten overschrijden om overleving en regeneratie 

van de organismen te voorkomen [Dyas, et al., 1983; 

Foarde et al., 1997]. Zelfs bij hoge concentraties kunnen 

verontreinigingen die zijn ingebed in poreus materiaal niet 

worden gedood of geneutraliseerd. [Foarde et al, 1997]. Om 

deze redenen is ozongeneratie geen geschikte oplossing.

Elektrostatische filters (EPS)

EPS ioniseert de lucht door hoogspanning op de elektroden 

aan te brengen. Stofdeeltjes krijgen een lading door de 

geïoniseerde lucht en verzamelen op de tegengestelde 

geladen verzamelplaten. De verzamelde deeltjes kunnen 

als droog materiaal van de collectorplaten worden 

verwijderd (droge ESP's), of ze kunnen met water van de 

platen worden gewassen (natte ESP's). De ESP's zijn in 

staat tot een inzamelrendement van meer dan 99 procent 

[McKenna, 2008]. Niettemin  zijn ze minder efficiënt 

in het verwijderen van PM (fijnstof). ESP's zijn gemakkelijk 

schoon te maken en minder duur in gebruik in vergelijking met 

HEPA-filtratie. Het gebruik van een ESP in combinatie met een 

HEPA-filter kan de drukval als gevolg van deeltjesophoping op 

de HEPA aanzienlijk verminderen, en kan ook de bedrijfskosten 

verlagen door de levensduur van HEPA-filters te verlengen [Day 

et al., 2018]. Echter, het rendement van deze toepassing is nog 

onvoldoende om HEPA-filters te vervangen.

Conclusie

Het belang van het verbeteren van de luchtkwaliteit in gebouwen 

wordt duidelijker met de huidige corona-pandemie. Het verhogen 

van de ventilatiehoeveelheden met buitenlucht is de algemene 

aanbeveling. Recirculatie moet worden vermeden. Om besmetting 

uit gerecirculeerde lucht te verwijderen of te vernietigen, 

moet men proberen het buitenlucht buitenluchtaandeel te 

maximaliseren en mechanische luchtfilters (HEPA- of ULPA-

filtratie) te gebruiken of kiemdodende ultraviolette bestraling 

(UVGI) toepassen. Indien mogelijk, verdient het de voorkeur om 

filters van een hogere klasse te installeren.
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Rekenen aan het risico op infecties

Modellering van infectierisico

Het proces van transmissie van infectueuze microbiologische 

verontreiniging (bijv. virussen, bacteriën, schimmels) is niet 

recht-toe-recht-aan. Het gaat daarbij onder ander over de 

karakteristieken van het pathogeen (de ziekteverwekker), hoeveel 

deeltjes worden geproduceerd in een gastheer die mogelijk 

ziekteverwekkend zijn, hoe goed de ziekteverwekker overleeft 

of levensvatbaar blijft buiten die gastheer (mens, dier) en hoe 

goed het immuun systeem is van degene die de ziekteverwekker 

In het licht van de COVID-19 pandemie is er de natuurlijke 
behoefte om meer te weten over het SARS-CoV-2, ook wel 
corona-virus en hoe het zich ontwikkelt. Het liefst zouden we 
in de toekomst willen kijken en op basis daarvan anticiperen 
om gevolgen te beperken. Om de energiebehoefte van een 
gebouwontwerp te kunnen berekenen wordt al decennia gebruik 
gemaakt van gebouwprestatie simulatiemodellen. Daarmee 
kunnen we vaak ook iets zeggen over bijvoorbeeld het thermisch 
comfort, onder andere in het geval van oververhitting. We 
gebruiken ook de Computational Fluid Dynamics (CFD) 
techniek om de luchtstroming in ruimtes en rondom gebouwen te 
analyseren, bijvoorbeeld de ventilatie-efficiëntie. Echter, als het 
aankomt op ventilatie en gezondheid, dan zien we daar tot nu toe 
nauwelijks iets over terug. Ventilatie, het debiet/ventilatievoud, 
zijn normaal gesproken randvoorwaarden en niet onderdeel van 
de analyse van een ontwerp-oplossing, tenzij het gaat om volledig 
natuurlijk geventileerde gebouwen. In de praktijk worden die 
echter nog maar zelden ontworpen en gebouwd. Maar als het 
gaat om infecties waarbij de luchttransmissie van belang is, 
is ventilatie juist cruciaal en afhankelijk van bijvoorbeeld het 
gebruik van een ruimte en het risico dan men wenst te lopen. 
Bouwbesluit-eisen of eisen zoals weergegeven in het PvE voor 
Kantoren of Scholen zijn dan niet per se afdoende. Hoe gaan we 
hiermee om? In dit artikel willen we een korte beschrijving geven 
van het model dat hiervoor vaak wordt gebruikt, en dat ook is 
opgenomen in een webtool (eerstehulpbijventilatie.nl) die recent 
online is gekomen om zelf mee aan de slag te gaan.

Auteurs Dr.ir. M.G.L.C. Loomans1, dr.ir. A.C. Boerstra2, dr.ir. F. Franchimon3, dr.ir. C.J. Wisse4

 

‘ontvangt’. Hieraan gekoppeld zit ook de hoeveelheid 

virussen, bacteriën en schimmelsporen (dosis) die nodig 

is om daadwerkelijk ziek te kunnen worden en hoe deze 

dosis wordt ontvangen (piek of over langere periode). 

Verschillende pathogenen gedragen zich hierbij anders. 

Voor sommige is hier inmiddels al best het nodige bekend, 

voor andere, waaronder het corona-virus is dat duidelijk 

nog niet het geval. Al doende komt hier gelukkig wel 

steeds meer kennis over beschikbaar, bijvoorbeeld ten 

aanzien van de overlevingskans buiten de gastheer [1].

Qua transmissieroute worden er drie hoofdroutes 

verondersteld in de overdracht van pathogenen die 

luchtweginfecties kunnen veroorzaken zoals COVID-19 

(Figuur 1): de directe route via druppeltjes, de indirecte 

route via contactoppervlakken en de luchttransmissieroute 

via aerosolen. Onder de laatste route behoort ook fecaal-

orale overdracht. Het onderscheid tussen druppeltjes 

en aerosolen wordt normaal gesproken op het niveau 

van de afmeting van het deeltje dat de pathogeen bevat 

gemaakt. Dit vanuit de veronderstelling dat druppeltjes 

snel uitvallen (depositie) en aerosolen langer in de lucht 

blijven zweven. Een (redelijk arbitraire historische) maat 

hiervoor is 5 micron, hoewel vanuit de wetenschap die zich 

hiermee bezighoudt deze maat nog wel wordt gehanteerd. 

Echter, ook grotere deeltjes kunnen langer blijven zweven. 

De afmeting bepaalt overigens ook hoe ver een deeltje 

het luchtwegsysteem van de mens binnen kan dringen. 

Ook hier ligt nog een parameter ten aanzien van de 

gevoeligheid. De plaats waar een pathogeen het lichaam 

binnentreedt om de infectie te veroorzaken, de receptor, 

is voor verschillende infectieziekten verschillend en kan 

op meerdere plaatsen aanwezig zijn, meer in de bovenste 

luchtwegen en/of de onderste luchtwegen.

De directe en contactroute zijn belangrijk om te 

onderkennen in de overdracht van het corona-virus,  

maar voor het binnenmilieu is met name de 

1. Eindhoven University of Technology, Group Building Performance – Focus area IEQ and Health, Eindhoven 
2. bba binnenmilieu, Den Haag 
3. Franchimon ICM, Berkel en Rodenrijs 
4. DWA
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Figuur 1: Visualisatie van de verschillende 

transmissieroutes in de overdracht van 

pathogenen die luchtweginfecties kunnen 

veroorzaken, De kleur van de pijl geeft een 

indicatie van het belang van de individuele 

route voor het corona-virus. Dit is echter 

nog onderhevig aan voortschrijdend inzicht. 

(Bron: Francesco Franchimon)

luchttransmissie route iets waarop met de aanwezige installaties 

in gebouwen invloed kan worden uitgeoefend. Door ventilatie 

en de luchtstroming in een ruimte kan worden voorkomen dat 

ziekteverwekkers iemand kunnen besmetten, dan wel het risico 

daarop beperken. Hier zouden we dan ook graag modellen voor 

hebben om iets te kunnen zeggen over hoe een bepaalde oplossing 

bijdraagt aan het reduceren van het infectierisico.

Wells-Riley

In [2] worden enkele voorbeelden van modellen genoemd die 

proberen om het risico op infectie in te schatten. Echter, er is één 

model dat sinds enkele decennia vooral hiervoor wordt ingezet, de 

zogenaamde Wells-Riley vergelijking [2]:

Vergelijking 1:

Hierbij staat Nc [-] voor het aantal nieuw geïnfecteerde cases over 

de blootstellingstijd t [h], S [-] het aantal mensen dat mogelijk 

geïnfecteerd kan worden in de te onderzoeken ruimte, I [-] het 

aantal geïnfecteerde personen in de ruimte, q [quanta/h] het aantal 

zogenaamde ‘quanta’ dat in de ruimte wordt geproduceerd door 

een geïnfecteerd persoon, p [m3/h] het ademalingsvolume van 

een persoon die mogelijk geïnfecteerd kan worden en Q [m3/h] 

de ventilatie in de ruimte die wordt onderzocht. De term tussen 

de haakjes geeft daarmee het risico op infectie in een ruimte 

weer. Hierbij wordt uitgegaan van een constante concentratie aan 

quanta in de ruimte ten gevolge van de productie van pathogenen 

(bron) en ventilatie (sink). De exponent in de e-macht geeft het 

aantal geïnhaleerde quanta aan.

In de vergelijking is de term ‘quanta’ opvallend. Dit is geen gangbare 

term maar specifiek voor deze vergelijking ontwikkeld. Wells ging 

er hierbij vanuit dat niet ieder druppeltje dat wordt ingeademd tot 

een infectie zal leiden. Hij kwam vervolgens tot de definitie van een 

quantum als het aantal geïnfecteerde druppeltjes (kernen) dat nodig 

is om 1-1/e van de vatbare populatie in de ruimte te infecteren [2], 

ofwel een kans van 63% om geïnfecteerd te raken. Dit aantal is dus 

afhankelijk van, bijvoorbeeld, het type virus. In de praktijk is het 

bepalen van het aantal quanta voor een bepaalde ziekteverwekker 

niet eenvoudig. In principe gebeurt dit door uit te gaan van 

beschikbare informatie/data en dan terug te rekenen wat het aantal 

quanta is geweest bij een uitbraak op een locatie (bijvoorbeeld 

een kerk of restaurant). In dat geval kunnen nieuwe cases voor 

bijvoorbeeld een virusuitbraak worden beoordeeld.

Het gebruik van de Wells-Riley vergelijking gaat uit van een 

aantal veronderstellingen. Deze worden samengevat door [2,3] 

en hebben betrekking op onder andere: - de incubatietijd (tijd 

tussen de besmetting en de eerste symptomen; ofwel een persoon 

die in de onderzochte situatie wordt geïnfecteerd zal zelf niet 

bijdragen aan het infectierisico voor de onderzochte situatie; Het 

corona-virus is iets specialer in de zin dat de incubatietijd ongeveer 

5-6 dagen is, maar dat besmettelijkheid al 1-3 dagen voordat 

symptomen optreden kan plaatsvinden [4]), - het feit dat wordt 

uitgegaan van een (perfect) gemengde situatie voor wat betreft de 

concentratie van ziektekiemen in de ruimte, - dat wordt gerekend 

met de gemiddelde concentratie die gedurende het verblijf wordt 

ingeademd, - dat er geen rekening wordt gehouden met hoe het 

verloop van de besmetting plaats vindt, i.e. een piek, of over een 

langere periode met fluctuaties in concentratie. In [5] wordt als 
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Qua transmissieroute worden er drie hoofdroutes verondersteld in de overdracht van 
pathogenen die luchtweginfecties kunnen veroorzaken zoals COVID-19: de directe route via 
druppeltjes, de indirecte route via contactoppervlakken en de luchttransmissieroute via 
aerosolen. Onder de laatste route behoort ook fecaal-orale overdracht. Het onderscheid 
tussen druppeltjes en aerosolen wordt normaal gesproken op het niveau van de afmeting 
van het deeltje dat de pathogeen bevat gemaakt. Dit vanuit de veronderstelling dat 
druppeltjes snel uitvallen (depositie) en aerosolen langer in de lucht blijven zweven. Een 
(redelijk arbitraire historische) maat hiervoor is 5 micron, hoewel vanuit de wetenschap die 
zich bezighoudt met aerosolen over de maat wel consensus is. De afmeting bepaalt 
overigens ook hoe ver een deeltje het luchtwegsysteem van de mens binnen kan dringen. 
Ook hier ligt nog een parameter ten aanzien van de gevoeligheid. De plaats waar een 
pathogeen het lichaam binnentreedt om de infectie te veroorzaken, de receptor, is voor 
verschillende infectieziekten verschillend en kan op meerdere plaatsen aanwezig zijn, meer 
in de bovenste luchtwegen en/of de onderste luchtwegen. 

De directe en contactroute zijn belangrijk om te onderkennen in de overdracht van COVID-
19, maar voor het binnenmilieu is met name de luchttransmissie route iets waarop met de 
aanwezige installaties in gebouwen invloed kan worden uitgeoefend. Door ventilatie en de 
luchtstroming in een ruimte kan worden voorkomen dat ziekteverwekkers iemand kunnen 
besmetten, dan wel het risico daarop beperken. Hier zouden we dan ook graag modellen 
voor hebben om iets te kunnen zeggen over hoe een bepaalde oplossing bijdraagt aan het 
reduceren van het infectierisico. 

 

Wells-Riley  

In [2] worden enkele voorbeelden van modellen genoemd die proberen om het risico op 
infectie in te schatten. Echter, er is één model dat sinds enkele decennia vooral hiervoor 
wordt ingezet, de zogenaamde Wells-Riley vergelijking [2]: 

Vergelijking 1: 

𝑁𝑁𝐶𝐶 = 𝑆𝑆(1 − 𝑒𝑒−𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑄𝑄⁄ )   

Hierbij staat Nc [-] voor het aantal nieuw geïnfecteerde cases over de blootstellingstijd t [h], S 
[-] het aantal mensen dat mogelijk geïnfecteerd kan worden in de te onderzoeken ruimte, I [-] 
het aantal geïnfecteerde personen in de ruimte, q [quanta/h] het aantal zogenaamde ‘quanta’ 
dat in de ruimte wordt geproduceerd door een geïnfecteerd persoon, p [m3/h] het 
ademalingsvolume van een persoon die mogelijk geïnfecteerd kan worden en Q [m3/h] de 
ventilatie in de ruimte die wordt onderzocht. De term tussen de haakjes geeft daarmee het 
risico op infectie in een ruimte weer. Hierbij wordt uitgegaan van een constante concentratie 
aan quanta in de ruimte ten gevolge van de productie van pathogenen (bron) en ventilatie 
(sink). De exponent in de e-macht geeft het aantal geïnhaleerde quanta aan. 

In de vergelijking is de term ‘quanta’ opvallend. Dit is geen gangbare term maar specifiek 
voor deze vergelijking ontwikkeld. Wells ging er hierbij vanuit dat niet ieder druppeltje dat 
wordt ingeademd tot een infectie zal leiden. Hij kwam vervolgens tot de definitie van een 
quantum als het aantal geïnfecteerde druppeltjes (kernen) dat nodig is om 1-1/e van de 
vatbare populatie in de ruimte te infecteren [2], ofwel een kans van 63% om geïnfecteerd te 
raken. Dit aantal is dus afhankelijk van, bijvoorbeeld, het type virus. In de praktijk is het 
bepalen van het aantal quanta voor een bepaalde ziekteverwekker niet eenvoudig. In 
principe gebeurt dit door uit te gaan van beschikbare informatie/data en dan terug te rekenen 
wat het aantal quanta is geweest bij een uitbraak op een locatie (bijvoorbeeld een kerk of 
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alternatief voor de gemiddelde concentratie de gemiddelde concentratie 

afgeleid vanuit een nul-situatie. Dit komt dichter bij een praktijksituatie 

waarbij een geïnfecteerd persoon een schone ruimte binnenkomt en 

gedurende een tijd aanwezig is.

Het Wells-Riley model wordt vaak gebruikt wanneer het gaat om het 

inschatten van het infectierisico in gebouwen. In het model, zoals in 

Vergelijking 1 weergegeven, wordt alleen ventilatie (Q [m3/h] = λven-V; 

waarbij λv [h
-1] het ventilatievoud en V [m3] het volume) als mogelijkheid 

gegeven om het risico met behulp van gebouwtechnische maatregelen te 

beperken. Echter, hieraan kunnen nog meer zogenaamde ‘sink’-termen (λ) 

worden toegevoegd, zoals inactivatie van het virus (λinact), depositie (λdep) 

en filtratie (λfil) of de toepassing van UVGI. Deze laten zich, in combinatie 

met het volume van de ruimte, vergelijkbaar als een ventilatievoud als een 

eerste orde verlies formuleren. Voor het corona-virus kan bijvoorbeeld een 

waarde van 0 tot 0.63 h-1 worden aangehouden voor de inactivatie,  

of 0.3-1.5 h-1 voor de depositie [5].

Voorbeelden - Toepassing van Wells-Riley geeft inzicht in het risico op 

een infectie. Hierbij wordt in het algemeen ervan uitgegaan dat er één 

geïnfecteerd persoon in de ruimte aanwezig is. Voor de situatie van het koor 

in Skagit Valley (USA) kan het risico op infectie berekend worden op meer dan 

80%. Echter, de parameters zijn gevoelig voor onzekerheden. Met name de 

productie van quanta is een belangrijke parameter die enkel indirect afgeleid 

kan worden door de informatie die voor cases beschikbaar komen. 

Tabel 1: Voorbeelden van toepassing Wells-Riley voor verschillende situaties. Gehanteerde 

waarden voor productie quanta en ademhalingsdebiet uit [5,6].

Ruimte Koor Skagit Valley Vliegtuig Kantoor

Volume m3 810 480 240

Tijdsduur h 2.5 2.5 8

Aantal geïnfecteerden - 1 1 1

Aantal vatbare personen - 60 299 19

Ademhalingsdebiet m3/h 1,1 (1,0) 0,5 0,5

Productie quanta quanta/h 970 (450) 10 10

Masker efficiency* - 0 0 (0,5) 0 (0,5)

Ventilatievoud h-1 0.7 20** 2

Overige ‘sinks’ h-1 0,62 - -

Risico op besmetting % 83 (53) 0,1 (0,03) 7,5 (1,9)

Aantal personen - 49,7 (31,5) 0,4 (0,1) 1,4 (0,4)

* Geldt zowel voor geïnfecteerde als vatbare personen. 
** inclusief gerecirculeerde en gefilterde lucht

de mensen dat aanwezig was besmet is geraakt [5]. De 

twee overige voorbeelden betreffen een vliegtuig- en 

een kantoorsituatie. Voor de vliegtuigsituatie wordt 

ervan uitgegaan dat het recirculatiedeel voor 100% 

wordt gefilterd middels een HEPA-filter. Daarmee wordt 

verondersteld dat de gerecirculeerde lucht vrij is van 

virusdeeltjes. Voor de vliegtuig- en kantoorsituatie 

is, ter vergelijking, ook het effect van het gebruik van 

mondkapjes meegenomen.

De resultaten laten zien dat de kans op besmetting bij 

het koor inderdaad zeer groot was. Opgelet moet worden 

dat de productie van het aantal quanta is afgeleid van 

de beschikbare gegevens van deze case. Deze is door [5] 

bepaald op 970 quanta/h. Definitieve waardes voor de 

productie zijn echter nog onderwerp van discussie. Op dit 

moment worden iets lagere waardes verondersteld [7]: 

450 quanta/h voor zingen, 70 quanta/h voor rustig praten 

en 5 quanta/h voor enkel ademen. Wordt uitgegaan 

van 450 quanta/h en ook een iets lagere waarde voor 

het ademhalingsdebiet (1 m3/h) voor de case van Skagit 

Valley, dan reduceert dit het risico aanzienlijk tot 53%. 

In het voorbeeld wordt uitgegaan van zingen tijdens de 

hele periode. In de praktijk zal dat niet het geval zijn en 

zou je kunnen middelen over een tijdsperiode, zoals is 

aangenomen voor de vliegtuig- en kantoorsituatie (10% 

praten, 90% stil; naar boven afgeronde waarde). Voor 

het voorbeeld van het vliegtuig is uitgegaan van volledige 

(ideale) menging. In de praktijk is er sprake van een vorm 

van compartimentering van de ventilatie. Wanneer we 

uitgaan van tien compartimenten, dan is het risico in het 

compartiment waar een geïnfecteerd persoon zit een 

factor 10 groter.

Om een indruk te krijgen van de gevoeligheid van enkele 

parameters wordt verwezen naar figuur 2, waarin het 

effect van de quanta productie, blootstellingtijd en de 

som van de ‘sink’ termen (waaronder het ventilatievoud) 

op het infectierisico is gevisualiseerd. Duidelijk is onder 

andere dat de blootstellingstijd een belangrijke parameter 

is in het risico op infectie. Bij een lange verblijftijd is 

bijvoorbeeld een hoog ventilatievoud noodzakelijk om het 

risico enigszins beperkt te houden.

Restricties - Het gebruik van de Wells-Riley vergelijking is 

een goede manier om inzicht te krijgen in het infectierisico 

bij een bepaalde situatie en hoe gevoelig een gebouw of 

installatiegerelateerde maatregel is voor het verminderen 

van het risico. Echter, er zijn belangrijke opmerkingen te 

In Tabel 1 worden enkele voorbeelden gegeven van het risico 

op besmetting in verschillende situaties. Het eerste voorbeeld 

betreft de case van het koor in Skagit Valley in de Verenigde 

Staten. Dit is een bekend voorbeeld, waarbij een groot deel van 
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maken bij het gebruik van Wells-Riley. Op de eerste plaats 

gaat Wells-Riley alleen in op de luchttransmissieroute. 

Dat betekent, min of meer, dat enkel naar de aerosolen 

gekeken wordt en niet naar de druppeltjes. Het risico van 

de directe route wordt dus niet behandeld met het model 

van Wells-Riley. Voor het bepalen van de quanta bij een 

bepaalde uitbraak die zich voor heeft gedaan kan dit 

mogelijk leiden tot een overschatting van de quanta als 

andere routes niet uitgesloten zijn. Voor het corona- 

virus wordt de directe route vooralsnog als een belangrijk 

route gezien. Hoewel aerosolen ook een rol spelen in deze 

(short-range) overdrachtsroute is de rol van ventilatie 

hierin, zonder specifieke maatregelen, duidelijk beperkter. 

Desalniettemin kan met het Wells-Riley model in ieder  

geval het risico via de luchttransmissie worden geverifieerd 

en geminimaliseerd. Daarnaast is de veronderstelling van 

perfecte menging een belangrijk uitgangspunt. Voor (rela-

tief) kleine ruimtes, of ruimtes met een beperkte hoogte 

en een redelijke ventilatie (ventilatievoud tenminste  

1 h-1 orde grootte), zal dit uitgangspunt een redelijk goede 

benadering zijn. Voor grote ruimtes zoals monumentale 

kerken is dit niet per se het geval. Hier zal een afweging 

gemaakt moeten worden door bijvoorbeeld een deel van 

het volume mee te nemen in de analyse of een bepaalde 

ventilatie-effectiviteit te veronderstellen.

Alternatieven - Om in een ruimte iets te kunnen zeggen 

over de verspreiding van virusdeeltjes zal de luchtstroming 

in de ruimte moeten worden gemodelleerd. Dit kan met 

behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD). Hoewel 

deze techniek inzicht geeft hoe deeltjes zich in een ruimte 

verspreiden, en in theorie de blootstelling aan quanta 

bepaald zou kunnen worden, is deze techniek vele malen 

complexer dan het Wells-Riley model. Voor het bepalen 

van het infectierisico wordt dan ook daaraan de voorkeur 

gegeven. Echter, om het effect van een ventilatie- 

oplossing en varianten daarop te onderzoeken, of van 

bijvoorbeeld een zogenaamd kuchscherm, zou CFD ingezet 

kunnen worden. Ten behoeve van de validatie zouden die 

simulaties moeten samengaan met metingen. 

Eerste hulp bij ventilatie (webtool)

Omdat iedere situatie anders is en daarmee het 

infectierisico, is een webtool ontwikkeld waarmee men 

zelf het risico kan inschatten (eerstehulpbijventilatie.nl). 

De webtool is in eerste instantie ontwikkeld vanuit het 

perspectief van een kerkgebouw, met aandacht voor het 

zingen tijdens een kerkdienst. Doorontwikkeling naar 

Figuur 2: Gevoeligheid infectierisico als functie van de emissie van quanta en 

blootstellingstijd [boven] en de som van de ‘sink’termen (met name ventilatievoud) en 

blootstellingstijd [onder]; model [5].

een meer generieke tool staat op het programma (zeer waarschijnlijk is 

de eerste versie van de generieke tool reeds beschikbaar ten tijde van de 

publicatie van dit artikel).

Met de eerste-hulp-bij-ventilatie tool is het bijvoorbeeld mogelijk om 

het besmettingsrisico te bepalen op basis van het opgegeven aantal 

personen. Ook wordt de R0 waarde berekend, ofwel hoeveel mensen door 

één geïnfecteerd persoon potentieel worden geïnfecteerd in een bepaalde 

situatie. In principe wil je die waarde <1 houden. De gebruiker kan dat voor 

zichzelf vergelijken met het weergegeven infectierisico/besmettingsrisico.

De webtool is gebaseerd op het model zoals beschreven door [5]. Dit 

veronderstelt een startsituatie waarbij er geen verontreiniging aanwezig 

is in de ruimte en is een meer uitgebreide versie van Vergelijking 1. 

Vergelijking 1 gaat uit van een constante concentratie van de ‘quanta’ 

in de ruimte. De meer uitgebreide variant beschrijft de opbouw van de 
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Figuur 3: Opbouw van de CO2 concentratie [links] en de vergelijkbare opbouw van de quanta-concentratie [rechts]. Vergelijking 1 maakt gebruik van de limietwaarde (zwarte stippellijn - rechts). 

concentratie gedurende de tijd, net zoals de reeds bekende 

modellen dat doen die de CO2-concentratie beschrijven 

in de ruimte (zie figuur 3 links). Figuur 3 (rechts) laat 

de parallelle opbouw van de quanta-concentratie zien. 

De variant uit Vergelijking 1 geeft per definitie hogere 

risico’s, met name bij lage ventilatievouden, kortdurende 

verblijfstijden en grote ruimtevolumes. Gebruik van de 

volledige versie zoals beschreven in [5] is van belang vanuit 

het perspectief van het gebruik (bijvoorbeeld kerkdiensten 

in grote monumentale kerkgebouwen).

In het model zijn keuzes gemaakt voor de productie van 

quanta en voor het ademhalingsvolume. Wat quanta 

betreft zijn de volgende waardes gehanteerd: 450 q/h voor 

zingen, 10 q/h voor luisteren tijdens de kerkdienst. Wat 

ademhalingsdebieten betreft: 1,0 m3/h voor zingen en  

0,5 m3/h voor luisteren. De ‘sinks’ zijn niet meegenomen. 

Voor de gebruiker is ook een ‘verkeerslicht’ toegevoegd, 

dit om de infectierisico’s te kunnen duiden. Tot en met 

1%: groen; vanaf 1% tot en met 5%: oranje; boven de 5%: 

rood. Dit is natuurlijk een keuze en betekent niet dat bij een 

risico kleiner dan 1% niemand ziek kan worden. De webtool 

berekent tevens het maximaal aantal personen dat aanwezig 

mag zijn zodat een maximumconcentratie van 800 ppm 

niet overschreden wordt (‘klasse A ventileren’). Ook bij 

dit aantal personen wordt een R0-waarde gegeven. Op die manier krijgt 

de gebruiker een referentie-beeld bij het aantal personen dat ingevoerd 

wordt. Het aantal personen dat gebruik kan maken van een ruimte wordt 

gerelateerd aan het 1,5 meter-protocol. De webtool laat onder andere zien 

dat meer ventileren het risico kan verlagen, maar ook dat blootstellingstijd 

een belangrijke parameter is. Voor de volledigheid, kennis omtrent het 

virus ontwikkelt zich nog continue. Dit betreft bijvoorbeeld de hoeveelheid 

quanta en de bijdrage van de luchttransmissie route in het infectierisico. 

De hier gepresenteerde informatie moet in dat licht worden gezien, en als 

een aanvulling op de gangbare maatregelen om het risico te beperken.

Tot slot

Het modelleren van het infectierisico kent een plotselinge hernieuwde 

aandacht. Tot op dit moment wordt dit risico nog niet in echt in het 

ontwerp van gebouwinstallaties meegenomen. De huidige ervaringen 

drukken ons nogmaals op het feit dat ventilatie verder gaat dan perceptie 

en een niet te hoog CO2 niveau als benadering voor de concentratie van 

alle andere, in het algemeen, chemische stoffen die zich in de lucht kunnen 

bevinden. Het onderkennen van de biologische component biedt de kans 

om ventilatie in gebouwen in een breder kader te zetten. Het gebruik van 

het Wells-Riley model maakt het mogelijk om dat meer gekwantificeerd te 

doen. Ondanks de beperkingen van het model kan in ieder geval het effect 

van varianten worden vergeleken. In dat licht krijgt ook de toepassing van 

andere technieken in het verlagen van het risico een beter vergelijk.
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UV-C straling in ruimten

UV-C straling

Het zonlicht bevat ook straling uit het UV 

spectrum, namelijk de lange golfen (UV-A: 315 – 

400 nm) en middellange golfen (UV-B: 280 – 315 

nm). Buiten kan het zonlicht daardoor het virus 

inactiveren door de hoge dosis die aanwezig kan 

zijn. Hoe hoger de UV-index des te meer het 

virus geïnactiveerd kan worden (de dosis). De 

korte golfen (UV-C: 200 – 280 nm) komen niet 

voor in het spectrum van het zonlicht dat wij 

ontvangen op aarde, dit deel van het spectrum 

wordt namelijk door dampkring eruit gefilterd. 

Sinds de jaren 50 wordt UV-C straling gebruikt in 
ruimten om ziektekiemen op oppervlakte en in de lucht te 
inactiveren (Wells, 1955; Riley 1976). In die tijd werd het 
gebruikt als infectie beheersmaatregel tegen Tuberculose 
en Mazelen. In gebouwen kan UV-C straling worden 
toegepast op verschillende wijze: (i) UV-C armaturen in 
de ruimte, (ii) mobiele UV-C units die de gehele ruimte 
aanstralen (zonder aanwezigheid van personen) en (iii) in 
luchtbehandelingssystemen en lokale luchtreinigers.
Dit artikel zal haar focus hebben op gerichte UV-C straling 
ruimten waarbij personen aanwezig zijn. Het inactiveert 
virussen die gedepositioneerd zijn op oppervlakten 
als virussen die zweven in de lucht en door de UV-C 
aangestraald worden terecht komen.

Auteur Dr.ir. Francesco Franchimon – eigenaar Franchimon ICM

Een golflengte van 254 nm (UV-C) heeft een relatieve hogere 

efficiëntie dan een golflengte van 313 nm (UV-B). Dit betekent 

dat kortere golflengte (UV-C) veel effectiever zijn in het doden 

van kiemen dan langere golfengte (UV-A/UV-B). Om dezelfde 

inactivatie te krijgen moet de dosis bij UV-A en UV-B veel hoger 

zijn dan UV-C.

UV-C en Coronavirus

De UV-C fotonen interacteren met het genetisch materiaal 

(RNA) van het virus waardoor het geïnactiveerd raakt. In andere 

woorden het aangetaste virus is niet meer infectieus. UV-C 

straling is effectiever voor het inactiveren van virussen die tot de 

groep ssRNA virussen behoren (Tseng & Li, 2007) in vergelijking 

met andere virussensoorten zoals dsRNA. SARS-CoV-2 is een 

ssRNA virus en behoort tot de familie Coronaviridae. In een ssRNA 

virus staat ss voor Single Stranded (enkelstrengs), dd staat voor 

dubbelstrengs en RNA geeft de duiding aan van het genetisch 

materiaal. In laboratorium onderzoek van Tseng & Li speelt 

relatieve vochtigheid bij het inactiveren een rol, hoe hoger de 

relatieve vochtigheid hoe hoger de dosis moet zijn om dezelfde 

reductie te halen. Het extra geaccumuleerde vocht door het virus 

lijkt te zorgen voor extra bescherming tegen de UV-C straling. 

Efficiëntie UV-C straling

De blootstelling van virussen aan UV-C straling (de dosis) wordt 

uitgedrukt in mJ/cm2, de stralingsenergie per oppervlakte eenheid. 
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Figuur 1: Kortere golflengtes (UV-C) zijn veel effectiever 

zijn in het doden van kiemen dan langere golfengtes.
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Het is het product van stralingsintensiteit E per oppervlakte-eenheid (mW/

cm2) en de blootstellingstijd t (s). 

D = Et

In tijd neemt de concentratie van het virus af conform een eerste orde 

proces met een constante waarde, de k-factor genoemd. Deze k-waarde 

noemt men de gevoeligheidsconstante van het ziektekiem k (cm2/mJ) 

(Noakes e.a., 2015).

Voor veel virussen is de dosis waar 90% van de kiemen zijn geïnactiveerd 

onderzocht (Tseng & Li, 2007; Malayeri e.a., 2016). Dat geldt ook voor het 

coronavirus.

De efficiëntie kan ook uitgedrukt worden in equivalent ventilatievoud. 

Uitgaande van een ideaal gemengde ruimte is het ventilatievoud 

equivalent het product van de log-reductie vermenigvuldigd met het 

volume van de ruimte V. Het product λV kan als sink gebruikt worden om 

het besmettingsrisico te berekenen. Een equivalent ventilatievoud van 
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Figuur 2: Positionering van UV-C armaturen. A: UV-C 254 nm, B: UV-C 222 nm.
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Log 1 reductie D90

[mJ/cm2]
Log 2-reductie D99

[mJ/cm2]
Log 3 reductie D99,9

[mJ/cm2]

UV-C (254 nm) NA 3,70 NA NA

UV C (222 nm)
 HCoV-229E

 HCoV-OC43
4,1
5,9

0,56
0,39

1,10
0,78

1,70
1,20

In tijd neemt de concentratie van het virus af conform een eerste orde proces met een 
constante waarde, de k-factor genoemd. Deze k-waarde noemt men de gevoeligheidsconstante 
van het ziektekiem k (cm2/mJ) (Noakes e.a., 2015). 
 
(𝑡𝑡) = 𝑒𝑒−𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑒𝑒−𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

 
Voor veel virussen is de dosis waar 90% van de kiemen zijn geïnactiveerd onderzocht (Tseng 
& Li, 2007; Malayeri e.a., 2016). Dat geldt ook voor het coronavirus.  
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<hier tabel 1 plaatsen, graag namaken>Tabel 1: Dosis voor log reducties voor UV-C straling 
met golflengte 254 nm en een UV-C straling met golflengte van 222 nm. Voor UV-C 254 nm 
is de mediaan genomen op basis van een review artikel (Heßling e.a., 2020) en voor UV-C 
222 nm een laboratorium onderzoek (Welch e.a., 2020). (NA: Niet Aanwezig) 
 

 
De efficiëntie kan ook uitgedrukt worden in equivalent ventilatievoud. Uitgaande van een 
ideaal gemengde ruimte is het ventilatievoud equivalent het product van de log-reductie 
vermenigvuldigd  met het volume van de ruimte V. Het product V kan als sink gebruikt 
worden om het besmettingsrisico te berekenen. Een equivalent ventilatievoud van 6 tot 8 kan 
haalbaar zijn. De sink-termen die gebruikt worden in besmettingsrisico modellen, zoals de 
Well-Riley modellen, zijn de factoren die de concentratie van een ziektekiem uit de lucht 
halen, bijvoorbeeld door ventileren, depositie maar dus ook door het inactiveren van 
ziektekiemen middels UV-C straling.  
 
<hier Figuur 2 plaatsen> Figuur 2. Positionering van UV-C armaturen. A: UV-C 254 nm, B: 
UV-C 222 nm. 
 
Positionering UV-C straling in ruimten en omgevingsfactoren 
 
Om een hoge efficiëntie te halen om de zwevende virussen te inactiveren is een goede 
mengventilatie voorwaardelijk. De positioning hangt af van de golflengte van de UV-C 
straling, kan het wel of geen schade toebrengen aan mensen. 

- Kader - 
UV-C straling (222 nm) versus normale UV-C straling (254 nm) 
Nieuwe verlichtingstechnieken maken het mogelijk om een andere golflengte te creëren. Met 
de gasontladingslampen met kwik wordt UV-C straling met een golflengte van 254 nm 
uitgezonden. Nieuwe verlichtingstechnieken zoals LED en gasontladingslampen met 
excimeer gassen (krypton chloride), hebben het mogelijk gemaakt om een lamp te maken die 
222 nm kan uitzenden en niet 254 nm. Helaas is het aanbod van UV-C lampen met een 
golflengte van 222 nm nog beperkt.  

Tabel 1: Dosis voor log reducties voor UV-C straling met golflengte 254 nm en een UV-C straling met  

golflengte van 222 nm. Voor UV-C 254 nm is de mediaan genomen op basis van een review artikel (Heßling 

e.a., 2020) en voor UV-C 222 nm een laboratorium onderzoek (Welch e.a., 2020). (NA: Niet Aanwezig)

UV-C straling (222 nm) 
versus normale UV-C 
straling (254 nm)

Nieuwe verlichtingstechnieken maken 

het mogelijk om een andere golflengte 

te creëren. Met de gasontladingslampen 

met kwik wordt UV-C straling met een 

golflengte van 254 nm uitgezonden. 

Nieuwe verlichtingstechnieken zoals LED en 

gasontladingslampen met excimeer gassen 

(krypton chloride), hebben het mogelijk 

gemaakt om een lamp te maken die 222 nm 

kan uitzenden en niet 254 nm. Helaas is het 

aanbod van UV-C lampen met een golflengte 

van 222 nm nog beperkt. 

6 tot 8 kan haalbaar zijn. De sink-termen die 

gebruikt worden in besmettingskans modellen, 

zoals het Well-Riley model, zijn de factoren 

die de concentratie van een ziektekiem uit 

de lucht halen, bijvoorbeeld door ventileren, 

depositie maar dus ook door het inactiveren van 

ziektekiemen middels UV-C straling. 

Om een hoge efficiëntie te halen om de 

zwevende virussen te inactiveren is een goede 

mengventilatie voorwaardelijk. De positioning 
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hangt af van de golflengte van de UV-C en de 

gebruikte golflengte.

Uit veiligheidsprincipes kunnen de UV-C straling 

alleen boven de 2,1 meter worden toegepast om 

huid en ogen van mensen te beschermen bij een 

golflengte van 254 nm. Voor UV-C straling met 

een golflengte van 222 nm is er geen direct gevaar 

voor huid en ogen waardoor de armaturen in het 

plafond verwerkt kunnen worden.

Veiligheid en UV-C

De huidige veiligheidsgrens voor UV-C (254 nm) 

bedraagt 6,0 mJ/cm2, de veilige dosis (ICNIRP, 

2004). Dit voorkomt verbranding aan de huid 

alsook oogschade. Ter vergelijking met de UV-

straling uit zonlicht, bij en UV index van 10 is de 

grenswaarde van 6,0 mJ/cm2 gedurende 8 uur 

gelijk aan 10 minuten blootstelling aan zonlicht. 

De dosis waaraan mensen worden blootgesteld 

aan UV-C straling bij naar boven gerichte 

UV-C armaturen bedraagt ongeveer 1/3 van de 

veiligheidsgrens. Aangezien het indirecte straling 

betreft bij het vervangen van de lampen is het wel belangrijk de armaturen eerst 

uit te schakelen aangezien de dosis in de directe UV-C straling natuurlijk hoger ligt. 

Voor verre UV-C straling (222 nm) lijkt de schadelijkheid veel beperkter te zijn daar 

het onvoldoende de huid binnendringt, hetgeen ook geldt voor onze ogen (Welch 

e.a., 2018). Een dosis van 24,0 mJ/cm2 is hier de grenswaarde. Gezien de log 1, log 

2 en log 3 reductie met UV-C straling met een golflengte van 222 nm geeft directe 

straling geen gezondheidsrisico’s meer (ICNIRP, 2004).

Ontwerpen en commissioning van UV-C armaturen

In dit artikel zijn de aandachtspunten voor het ontwerp gericht op de commercieel 

beschikbare UV-C lampen met een golflengte van 254 nm. 

De relflectie van het plafond is belangrijk om te voorkomen dat de grenswaarde in 

de leefzone nimmer de grenswaarde voor 8 uur 6,0 mJ/cm2 bij UV-C straling met 

een golflengte van 254 nm overschrijd.

 

Om de benodigde stralingsintensiteit (voor de noodzakelijke dosis) op de 

verschillende punten in de ruimte te bepalen op basis van de productgegevens van 

de armatuur leverancier kunnen Computational Fluid Dynamics (CFD) simulaties 

'uitgevoerd' worden. Hier kan men zien op basis van de afstand tot de armatuur en 

onder een bepaalde hoek wat de intensiteit is (Gilkeson & Noakes, 2012). 

Het UV-C straling kan geen schade veroorzaken wanneer het door een glaswand 

direct zichtbaar is, dit deel zal niet worden doorgelaten door het glas.
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Figuur 3 en 4: Enkele voorbeelden van ruimten waar UV-C 

armaturen kunnen hangen. Bron: Colombia University en Germicidal 

Lamps & Applications (GLA).

Figuur 5: Bij verre UV-C straling moet men alert zijn of de betreffende radiometer ook daarvoor 

geschikt is. Bron: CBS News

Om de straling op verschillende punten te meten 

om vast te stellen of de stralingsintensiteit 

voldoende is om de dosis te bereiken dat 

noodzakelijk is voor inactivatie van het 

coronavirus en in de leefruimte de straling 

onder de veiligheidsgrenzen blijft, zijn UV-C 

radiometers te gebruiken. Bij voorkeur een 

radiometer die gekalibreerd is in een laboratorium 

dat voldoet aan de ISO/IEC 17025. Belangrijk is 

om goed na te gaan onder wat het spectrum was 

in het kalibratierapport. Bij verre UV-C straling 

moet men alert zijn of de betreffende radiometer 

ook daarvoor geschikt is. 

Conclusie

UV-C straling in ruimten kan een heel effectieve 

manier zijn om het coronavirus te inactiveren, 

zeker in ruimte waar de ventilatie onvoldoende 

is om de besmettingskans op een aanvaardbaar 

niveau te krijgen. Een juiste engineering en het 

in acht nemen van veiligheidsgrenzen om schade 

aan huid en ogen ten alle tijden te voorkomen is 

belangrijk.
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Nu er steeds meer bekend wordt over eventuele 

verspreiding van het corona-virus via de lucht, richten 

de discussies en adviezen omtrent het beperken van 

het besmettingsrisico via lucht zich vooral op de 

hoeveelheid ventilatie, de kwantiteit.

Zo adviseert het RIVM [1] gebouwen te ventileren 

volgens de eisen van het Bouwbesluit die van 

toepassing zijn op het gebouw (bestaand of 

nieuwbouw) en de gebruiksfunctie. In de handreiking 

coronavirus voor scholen van de PO-raad, VO-raad en 

Ruimte-OK [2] wordt eveneens naar het Bouwbesluit 

verwezen. In andere adviezen wordt dan weer 

gesproken/geschreven over ventileren op basis van 

max. 800 ppm of 60 m3/h per persoon [3].

In de adviezen wordt minder aandacht geschonken 

aan de ventilatie kwaliteit: bij een voldoende 

hoeveelheid aan ventilatie, wat is de beste wijze 

om te ventileren en hoe pas je ventilatiesysteem en 

ruimte-inrichting hierop aan? Wel adviseren RIVM 

en PO-raad [1][2] om bij de inrichting van ruimtes te 

voorkomen dat sterke luchtstromen van persoon naar 

persoon optreden. 

De bijdrage van ventilatie aan de verspreiding van 
het corona-virus SARS-CoV-2 is al sinds het begin 
van de pandemie een discussiepunt. Dit leidt tot 
twijfel bij gebouweigenaren en facility managers: is 
het ventilatiesysteem van mijn gebouw wel veilig? Tot 
nu toe is het advies: veel ventileren, niet recirculeren. 
Hoewel dit advies een goed basisuitgangspunt is, 
stellen wij dat gezonde ventilatie vraagt om een 
diepere, integrale, beschouwing van de lokale situatie 
en het ventilatieconcept. Daarbij is de introductie 
van enkele in de bouwwereld minder bekende 
parameters noodzakelijk. 

Risico wordt zichtbaar met simulaties  
en metingen

Figuur 1: Parameters om ventilatie kwaliteit van een ruimte te 

definiëren. Gebaseerd op [4].
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Dit artikel toont de eerste resultaten van een studie naar de invloed 

van de wijze van ventileren, de ventilatiecapaciteit en de positie ten 

opzichte van elkaar van de mensen die zich in dezelfde ruimte bevinden. 

Het gaat hier om het introduceren van numerieke methoden voor het 

bepalen van besmettingsrisico’s in CFD-simulaties zoals die inmiddels 

veelvuldig worden gebruikt bij het systeemontwerp van bijvoorbeeld 

ventilatievoorzieningen.

Ventilatie kwaliteit toetsbaar maken

Wij pleiten ervoor ventilatiekwaliteit als toetsbare parameter op te nemen 

in ventilatie-adviezen om besmetting te voorkomen. Daarom is een studie 

gestart naar de mogelijkheden, waarbij ook een inschatting van het risico 

op besmetting kan worden gegeven. Door te variëren met luchtstroming 

en ruimte-indeling kan dan worden gezocht naar de meest veilige wijze 

van gebruik met zo efficiënt mogelijke ventilatie.

Ventilatie kwaliteit

Parameters die inzicht geven 
in het (on)vermogen van het 
ventilatiesysteem om lucht 

te verversen

Parameters die inzicht geven 
in het (onvermogen) van 
het ventilatiesysteem om 
luchtverrontreinigingen te 

verwijderen

Voorbeelden
• Air change efficiency
• Local meen age of air
• Local air change index

Voorbeelden
• Contaminant removal 

efficiency
• Local air quality index

• Personal exposure index
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Er bestaan verschillende parameters om de ventilatie kwaliteit van 

een ruimte te definiëren. Figuur 1 geeft een overzicht.

Een relatief eenvoudige parameter uit figuur 1 is de ‘local mean 

age of air’. Deze parameter, die in de huidige adviespraktijk wel 

eens gebruikt wordt, geeft aan hoelang lucht zich in een ruimte 

ophoudt/bevindt. De leeftijd (age) van de lucht wordt bepaald 

vanaf het moment dat deze de ruimte ingeblazen worden. Het 

gemiddelde (mean) is nodig omdat de lucht op een bepaald punt 

(local) uit verschillende ‘componenten’ bestaat die er elk een 

verschillende tijd in de ruimte op hebben zitten.

De local mean age of air kan bijvoorbeeld gebruikt worden om 

kortsluiting van lucht tussen toevoer en afvoer vast te stellen: 

de kortgesloten lucht kent een lage age of air, terwijl de overige 

lucht in de ruimte een hoge age of air heeft. Bevindt zich in die 

ruimte een met het corona-virus besmet persoon, dan zou er een 

opbouw van virusdeeltjes kunnen plaatsvinden, omdat de lucht 

niet voldoende ververst wordt.

Een interessante parameter uit figuur 1 lijkt de ‘personal exposure 

index’. Deze parameter geeft inzicht in de blootstelling van 

een persoon aan verontreinigingen, geproduceerd in de ruimte 

waarin deze persoon zich bevindt. Een bron van verontreinigingen 

kan bijvoorbeeld een persoon besmet met het corona-virus 

zijn. Daarmee kan vervolgens een vertaling naar het risico op 

besmetting worden gemaakt.

De personal exposure index wordt berekend conform 

onderstaande vergelijking [5]:

Een hoge personal exposure index betekent dus dat de 

luchtkwaliteit bij inademen in dat geval beter is dan bij 

een lagere personal exposure index. Bij mengventilatie is 

1 de hoogst haalbare waarde, te realiseren bij optimale 

menging. Verbetering hierin is alleen mogelijk met een 

ander ventilatieprincipe zoals verdringingsventilatie in 

combinatie met het vermijden stroming van persoon naar 

persoon. 

Deze index is vooral zinvol om het effect van stromingen 

in de ruimte te beoordelen en locaties met een verhoogd 

risico te herkennen. 

Kans op besmetting via de lucht

Een belangrijke vraag in de huidige situatie is wat is 

nou het risico op besmetting wanneer een besmettelijk 

persoon samen met één of meerdere personen in hetzelfde 

vertrek verblijft. De kans dat de andere persoon in de 

ruimte besmet raakt via de lucht, kan bepaald worden met 

behulp van de Wells-Riley vergelijking [6][7]. De Wells-

Riley vergelijking gaat in de basis uit van een statische 

situatie (steady-state), waarbij besmettelijke virusdeeltjes 

gelijkmatig over de ruimte verdeeld zijn en ook evenredig 

worden verdund door ventilatie (well-mixed).

De Wells-Riley vergelijking is door de jaren heen diverse 

malen uitgebreid, bijvoorbeeld door Gammaitoni-Nucci 

[8], waardoor tegenwoordig de besmettingskans als 

functie van blootstellingstijd (dus non-steady-state) en 

ventilatiehoeveelheid berekend kan worden.

Belangrijke input voor de vergelijking is de door een 

besmet persoon uitgeademde hoeveelheid quanta. Een 

quanta is hierbij gedefinieerd als het aantal druppelkernen 

dat vatbare personen binnen moeten krijgen om 63,2% 

kans te hebben om besmet te raken. Voor het corona-virus 

is deze quanta hoeveelheid nog niet goed vastgesteld. De 

eerste inschattingen zijn er wel [9]. Een bepalende factor 

voor de verspreiding van besmettelijke deeltjes is de 

activiteit van de besmettelijke persoon. Rustig zittend, luid 

telefoneren of hoesten maakt een groot verschil.

Een andere factor die de concentratie beïnvloedt is het 

verval van het virus, eenmaal in de lucht zwevend, hoelang 

blijven de deeltjes een risico op besmetting. Ook hiervan 

is nog geen eenduidig beeld te geven. Het verval van het 

virus is daarom in de case buiten beschouwing gelaten. De 

numerieke resultaten leveren een getalswaarde op die dus 

erg afhankelijk is van de aannames. 

   
 

   
 

variëren met luchtstroming en ruimte-indeling kan dan worden gezocht naar de meest 
veilige wijze van gebruik met zo efficiënt mogelijke ventilatie. 
 
Er bestaan verschillende parameters om de ventilatie kwaliteit van een ruimte te definiëren. 
Figuur 1 geeft een overzicht. 
 
Figuur 1: Parameters om ventilatie kwaliteit van een ruimte te definiëren. Gebaseerd op [4]. 
 
Een relatief eenvoudige parameter uit figuur 1 is de ‘local mean age of air’. Deze parameter, 
die in de huidige adviespraktijk wel eens gebruikt wordt, geeft aan hoelang lucht zich in een 
ruimte ophoudt/bevindt. De leeftijd (age) van de lucht wordt bepaald vanaf het moment dat 
deze de ruimte ingeblazen worden. Het gemiddelde (mean) is nodig omdat de lucht op een 
bepaald punt (local) uit verschillende ‘componenten’ bestaat die er elk een verschillende tijd 
in de ruimte op hebben zitten.  
De local mean age of air kan bijvoorbeeld gebruikt worden om kortsluiting van lucht tussen 
toevoer en afvoer vast te stellen: de kortgesloten lucht kent een lage age of air, terwijl de 
overige lucht in de ruimte een hoge age of air heeft. Bevindt zich in die ruimte een met het 
corona-virus besmet persoon, dan zou er een opbouw van virusdeeltjes kunnen 
plaatsvinden, omdat de lucht niet voldoende ververst wordt. 
 
Een interessante parameter uit figuur 1 lijkt de ‘personal exposure index’. Deze parameter 
geeft inzicht in de blootstelling van een persoon aan verontreinigingen, geproduceerd in de 
ruimte waarin deze persoon zich bevindt. Een bron van verontreinigingen kan bijvoorbeeld 
een persoon besmet met het corona-virus zijn. Daarmee kan vervolgens een vertaling naar 
het risico op besmetting worden gemaakt. 
 
De personal exposure index wordt berekend conform onderstaande vergelijking [5]: 
 

𝜀𝜀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 = 𝑐𝑐𝑒𝑒 − 𝑐𝑐𝑠𝑠
𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑐𝑐𝑠𝑠

 

 
Met: 
𝜀𝜀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 : personal exposure index [-] 
𝑐𝑐𝑒𝑒: concentratie verontreinigingen in afzuigpunt [ppm,mg/m3, 
etc.] 
𝑐𝑐𝑠𝑠: concentratie verontreinigingen in toevoerpunt [ppm,mg/m3, 
etc.] 
𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒: ingeademde concentratie verontreinigingen [ppm,mg/m3, 
etc.] 

Vergelijking 1 

 
De personal exposure index is de verhouding tussen de concentratie in de afgezogen lucht 
en de concentratie van de ingeademde lucht. Een hoge concentratie in de afgezogen lucht in 
combinatie met een lage concentratie in de ingeademde lucht resulteert in een hoge index 
waarde. Een relatief lage concentratie in de afgezogen lucht in combinatie met een hogere 
concentratie bij inademing levert een lage index op.  
Een hoge personal exposure index betekent dus dat de luchtkwaliteit bij inademen in dat 
geval beter is dan bij een lagere personal exposure index. Bij mengventilatie is 1 de hoogst 

De personal exposure index is de verhouding tussen de 

concentratie in de afgezogen lucht en de concentratie van de 

ingeademde lucht. Een hoge concentratie in de afgezogen lucht 

in combinatie met een lage concentratie in de ingeademde lucht 

resulteert in een hoge index waarde. Een relatief lage concentratie 

in de afgezogen lucht in combinatie met een hogere concentratie 

bij inademing levert een lage index op. 
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Hoe bovenstaande parameters voor ventilatie kwaliteit 

geïntegreerd kunnen worden in ventilatie adviezen, wordt 

toegelicht aan de hand van de onderstaande verkenning. Dat de 

parameters zowel berekend alsook gemeten kunnen worden maakt 

het mogelijk deze grootheden  ook in bestaande situaties zichtbaar 

en kwantificeerbaar te maken. 

Casestudie

De verkenning gebeurt aan de hand van de case als weergeven 

in figuur 2. De case betreft een standaardkantoor. Twee collega's 

zitten tegenover elkaar. Een van de collega's is besmettelijk, 

maar heeft nog geen klachten en is naar het werk gekomen. In de 

simulatie is daarom aangehouden dat de besmettelijke persoon 

nog niet veel hoest. Voor de quanta hoeveelheid is daarom 

uitgegaan van een rustig ademend persoon. 

Het kantoorvertrek wordt geventileerd met een vierzijdig 

uitblazend rooster en afgezogen via de armaturen, een veel 

voorkomend ventilatieprincipe in bestaande kantoren. In een 

voorstudie zijn andere principes onderzocht met een toevoer 

centraal in de ruimte, maar die blijken vooralsnog geen grote 

invloed te hebben op de locaties van de concentraties. 

In de case worden drie veel voorkomende situaties bestudeerd:

•  Ventilatiecapaciteit per persoon volgens bouwbesluiteisen voor 

nieuwbouw, 25 m3/h per persoon, dit geeft een enkelvoudige 

ventilatie.

•  Ventilatiecapaciteit per persoon 50 m3/h, zoals veelal wordt 

aangehouden wanneer de wens bestaat de CO2-concentratie 

op maximaal 800 ppm te houden, dit geeft een tweevoudige 

ventilatie.

• Toevoeging van een splitunit voor koeling.

Variant
Ventilatie

Overig
Concept Debiet

50 m3/h zonder airco

Toevoer: vierzijdig uitblazend, 
inducerend, rooster in midden van 
de ruimte.
Afzuiging: (plenum)afzuiging via 
armaturen.

50 m3/h p.p.

50 m3/h zonder airco Zie boven 25 m3/h p.p.

50 m3/h met airco Zie boven 25 m3/h p.p. Airco zijwand

Figuur 2: Toelichting van de case.

Figuur 3: Local mean age 

of air bij de verschillende 

situaties.
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De laatste variant is toegevoegd om een beeld te krijgen van de invloed 

van de koelunit op de verspreiding van besmettelijke deeltjes door de 

ruimte, ook één van de veel gestelde vragen van de laatste maanden.

Simulaties

Middels een CFD-studie waarin numerieke methoden om de kans 

op besmetting te bepalen worden gecombineerd met bekende 

simulatietechnieken voor ventilatiesystemen, kan inzichtelijk worden 

gemaakt of binnen een ruimte verschillen zullen optreden in de kans op 

besmetting.

De eerste resultaten geven een weergave van de local mean age of air 

voor de verschillende varianten. Geheel volgens verwachting is deze sterk 

afhankelijk van de ventilatiecapaciteit. De menging in deze simulaties blijkt 

vrijwel optimaal, er zijn geen grote verschillen in de ruimte. 

Wel blijkt dat het inschakelen van de airco van invloed is, de gemiddelde 

tijd wordt langer. De airco zorgt dus voor een ietwat 

minder effectieve luchtuitwisseling in de ruimte, maar de 

verschillen zijn marginaal.

Door concentratie en verblijfstijd te combineren kan 

een indicatie worden gegeven van de mogelijkheid op 

besmetting via de lucht. Zoals al is gebleken uit de local 

mean age of air resultaten is de menging in de ruimte 

nagenoeg optimaal. De kans op besmetting is daarmee 

ook in de hele ruimte vrijwel gelijk. Wel maakt het 

ventilatievoud een wezenlijk verschil: hoe minder wordt 

geventileerd, des te groter het risico op besmetting.

In de linker afbeelding van figuur 5 is duidelijk te zien dat 

de uitgeademde lucht snel naar het plafond stijgt, ook 

bij een tweevoudige ventilatie van de ruimte. Daarna 

vindt een snelle verdunning plaats en neemt dus de 

Figuur 5: Verspreiding van 

de uitgeademde lucht met 

besmettelijke virusdeeltjes 

bij 50 m3/h zonder airco.

Figuur 4: Kans op besmetting bij de 

verschillende situaties.
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concentratie van besmettelijke deeltjes sterk af, 

zodanig dat in de gehele ruimte het berekende 

risico nagenoeg gelijk is. De rechter afbeelding 

laat de luchtstromingen zien in de ruimte, de 

groene lijnen geven de stroming van de verse 

lucht weer, de rode lijnen de stroming richting de 

afzuigpunten.

Deze eerste verkenning is uitgevoerd in een 

beperkte ruimte met een eenvoudige goed 

mengende ventilatie. Introductie van deze 

simulaties in meer complexe situaties zal naar 

verwachting meer differentiatie opleveren.

Metingen

Een nadeel van simulaties is dat ze altijd een 

versimpelde nabootsing van de werkelijkheid 

zijn. De kwaliteit van aannames (wat neem je 

wel/niet mee en hoe nauwkeurig) bepaalt de 

kwaliteit van de studie. Ook zijn simulaties 

minder voor de hand liggend voor beoordeling 

van bestaande situaties. Metingen kunnen een 

uitkomst zijn hier. Met rookproeven kunnen 

ongewenste luchtstromingen en dode hoeken 

met onvoldoende lucht doorspoeling zichtbaar 

gemaakt worden. Met tracergasmetingen kunnen 

verschillende ventilatie kwaliteit parameters 

gemeten worden (zie ook eerder).  

Een interessantere optie is de inzet 

van akoestische meetapparatuur. Deze 

meetapparatuur meet met geluid (aangevuld 

met extra sensoren) ventilatieparameters als luchttemperatuur, relatieve 

luchtvochtigheid, CO2-concentratie, luchtsnelheid en luchtrichting. Dat 

gebeurt driedimensionaal en met grote nauwkeurigheid.

De akoestische meettechniek heeft zich al bewezen bij comfortonderzoek 

(zie figuur 6 voor een voorbeeld), maar is ook zeer goed bruikbaar bij 

ventilatie adviezen in het kader van het corona-virus. 

De apparatuur biedt inzicht in de ventilatie kwaliteit door een combinatie 

van visualisatie en kwantificatie en combineert daardoor het beste van de 

rookproef en tracergasmeting. Door metingen te combineren met kennis 

over de verspreiding van het virus, kan het risico op besmetting ingeschat 

worden. 

De 1,5 meter regel

Om besmetting met het corona-virus te minimaliseren wordt in Nederland 

de ‘1,5 meter afstandsregel’ gehanteerd. De meeste theaters, kantoren en 

andere gebouwen zijn inmiddels ingericht conform deze regel, wat grote 

beperkingen in gebruik met zich meebrengt.

De 1,5 meter is onder meer gebaseerd op [10], waarin beschreven wordt 

dat de grote (en mogelijk besmettelijke) druppels die vrijkomen bij spreken 

binnen een afstand van circa 1 meter op de grond terechtkomen. 

Nu het aannemelijk is dat het virus zich kan verspreiden via de lucht, 

zouden er situaties kunnen zijn waar de 1,5 meter onvoldoende is. Met de 

nu getoonde simulaties kan dat worden voorspeld en kan de inrichting van 

de ruimte worden aangepast, zodat het risico wordt beperkt. De metingen 

kunnen het resultaat naderhand toetsen.

Het omgekeerde kan natuurlijk ook waar zijn: situaties waarin de 1,5 meter 

verkleind zou kunnen worden. Denk hierbij aan situaties waarin mensen 

‘face-to-back’ zitten in plaats van ‘face-to-face’, zoals het uitgangspunt is 

Figuur 6: Voorbeeld comfortonderzoek met akoestische meetapparatuur. Links: de meetopstelling. Rechts: visualisatie (verticale doorsnede over drietal bureaus) van de gemeten 

luchtsnelheid en -richting. Duidelijk zichtbaar zijn de hoge luchtsnelheden bij het meest rechtse bureau. Hier was tocht gemeld.
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voor de 1,5 meter. Hier zou een betere analyse en borging 

van de ventilatie kwaliteit conform de analyses in dit 

artikel mogelijk ruimte bieden voor nuancering of juist 

extra veiligheid kunnen opleveren.

Neem bijvoorbeeld het onderzoek ‘intelligente 1,5 meter 

kantoor – alle neuzen dezelfde kant op’ [11]. Hierin is 

aangetoond dat er ook met inachtneming van de 1,5 

meter nog verbeteringen qua veiligheid mogelijk zijn, door 

alle mensen dezelfde kant op te zetten.

Na de pandemie

Het verdere verloop van de corona-pandemie is 

momenteel nog onduidelijk. Wat al wel duidelijk wordt, is 

dat onze manier van leven, werken, etc. zal veranderen. Zo 

zullen mensen vaker thuis gaan werken, maar zullen elkaar 

ook regelmatig willen ontmoeten. 

Zeker in situaties waarin ontmoeten weer de norm wordt, zoals het 

onderwijs, kan een goede analyse vooraf inzicht geven in eventuele risico’s. 

Hopelijk komt er blijvende aandacht voor gezonde ventilatie. Wellicht dat 

ventilatie kwaliteit analyses in de toekomst net zo gebruikelijk worden als 

daglicht- en energiesimulaties dat nu al zijn. 

Bij voorkeur worden deze aspecten dan ook integraal beschouwd, liefst 

binnen één software omgeving. Een voorbeeld van software waarmee 

een integrale comfort en gezondheid toets mogelijk is, is IES-VE. IES-VE 

kan al vroeg in het ontwerpproces ingezet worden om inzicht te krijgen 

in daglicht, energie en ventilatie kwaliteit, zodat waar nodig het ontwerp 

aangepast kan worden.

Figuur 7 geeft een indicatieve ventilatie kwaliteit simulatie van de eerder 

besproken case in IES-VE.

Figuur 7: Indicatieve ventilatiekwaliteit simulatie in IES-VE.
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Op 8 september was het dan zover. Eindelijk 

klonk er weer muziek vanaf het podium van het 

Wilminktheater. Eindelijk kon er weer kunst 

gemaakt worden. De eer was aan de populaire 

singer-songwriter Danny Vera met zijn band. In 

plaats van duizend bezoekers, konden nu echter 

maar driehonderd fans genieten van Vera’s 

americana-songs. Het publiek zat niet, zoals 

voorheen, op de tribune, maar in clubopstelling, 

met telkens twee stoelen aan een tafeltje. “De 

mensen zitten nu op wat eigenlijk het podium 

is”, zegt Marco Rouw, productiemanager van 

een viertal theater- en muziekzalen in Enschede, 

waaronder het Wilminktheater. “Ook hebben 

we nog een klein stuk van de tribune in gebruik 

voor het publiek, maar het grootste deel van de 

tribunes zit verstopt achter die zwarte doeken”, 

zegt hij wijzend op de textiele zaalafscheiding.

De artiesten gebruiken nu als podium wat voor-

heen backstage was. Rouw: “Op deze manier kun-

nen we driehonderd mensen kwijt in de zaal, en 

dat zijn er 75 meer dan bij het alternatief, waarbij 

we de tribunes gewoon zouden gebruiken, maar 

dan telkens met twee lege stoelen ertussen.” En 

veel belangrijker dan die dertig extra plaatsen 

die gecreëerd zijn met de nieuwe opstelling, zegt 

Rouw, is dat men op deze manier echt het gevoel 

heeft een speciaal avondje uit te zijn. “In plaats 

van dat ze het gevoel hebben blij te mogen zijn 

dat ze überhaupt op een stoel mógen zitten.” De 

Het Wilminktheater in Enschede opende zijn deuren 
begin september eindelijk weer voor het publiek, na ruim 
een half jaar gesloten te zijn geweest vanwege corona. In 
de zomermaanden werd het ventilatiesysteem grondig 
geanalyseerd en aangepakt en kreeg de zaal een andere 
inrichting. “Op deze manier heeft het publiek echt het 
gevoel een avondje uit te zijn.”

Wilminktheater in Enschede krijgt  
coronaproof ventilatie

Auteur Tijdo van der Zee

volle theaterbeleving dus, zonder de coronarichtlijnen te 

overtreden. Een economische business case is het nog 

niet. “Maar theaters krijgen steun van de overheid. Voor 

ons is echter het ook belangrijk dat de artiesten weer 

kunnen spelen, die veel minder steun vanuit de overheid 

krijgen.”

Rouw loopt naar het deel van de tribune dat niet in 

gebruik is en wijst naar de ronde luchtroosters onder elk 

van de stoelen. Normaal stroomt daar vanuit het plenum 

onder de tribune de ventilatielucht, die door de warmte 

van het publiek opstijgt en op twee punten hoog in de 

zaal wordt afgezogen. Maar nu gebeurt dat niet, want alle 

roosters zijn met een stuk plasticfolie afgesloten. “Dat 

was een heel werkje, maar zeker de moeite waard, want nu 

kan het debiet voor het deel van de tribune dat nog wél in 

gebruik is, fors worden verhoogd.” 

Foto 1. Het Wilminktheater ging op 8 september weer open, 

maar in plaats van 1000 kunnen er nu nog 300 bezoekers in.
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Een waaier van kleine maatregelen

Toen in maart de eerste bewijzen doorkwamen 

dat het coronavirus zich door de lucht en via 

het ventilatiesysteem kan verspreiden, gingen 

bij Rouw alle raderen draaien. Het eerste wat 

de productiemanager van het Wilminktheater 

deed was de recirculatieklep in de verschillende 

luchtbehandelingskasten handmatig openzet-

ten, zodat vanaf dat moment bij de ventilatie 

alleen nog maar verse buitenlucht werd gebruikt. 

Daarnaast paste hij ventilatie-instellingen in alle 

toiletten van alle gebouwen zo aan dat de afzui-

ging 24/7 blijft draaien. Ook werden verscheide-

ne uitblaasnozzles op een andere manier gericht, 

waardoor luchtwervelingen minder kunnen 

optreden. “Deze korte-termijnbeslissingen waren 

makkelijk te nemen.”

Minder makkelijk was de beslissing om een ande-

re locatie te sluiten. “We hebben voor de kerk op 

de Oude Markt, waar normaal veel commerciële 

evenementen plaatsvinden, een rigoureuze beslis-

sing moeten nemen. Daar is namelijk helemaal 

geen ventilatiesysteem, dus 0% verspreiding 

van verse lucht. De aerosolen kunnen zich in die 

omstandigheden goed verspreiden. En daarom is 

de kerk tot nader order gesloten. Dit terwijl we in 

principe de 1,5 meter afstand prima kunnen hand-

haven.” Andere, relatief kleine, maatregelen zitten 

nog in de pijplijn. Zo heeft Rouw veel vertrouwen 

in twee filtertechnieken: een mobiel plasmafilter, 

zoals bijvoorbeeld de VitalAir van Buva. Ook 

uv-c-filters, waarbij uv-c-licht de virussen doodt, 

zouden goed toepasbaar kunnen zijn. “Maar uv-c 

heb ik dan het liefst in het grote kanaal bij de 

luchtbehandelingskast. Als een soort virusdodend 

lichtbad.”

“UV-C-lampen  
in het kanaal, als 
een soort virus-

dodend lichtbad”
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Foto 2. De bezoekers aan het Wilminktheater in Enschede zitten nu op wat 

eigenlijk het podium is; de artiesten treden op wat voorheen backstage was.



Rook en lasers

Naast deze kleinere maatregelen was er in juni ook een 

veel groter project in het Wilminktheater. “We zijn lucht-

stroomonderzoeken gaan doen, waarbij we met rook en 

lasers heel goed konden kijken hoe en met welke snelheid 

de lucht wordt afgezogen.” Daarvoor schakelde Rouw de 

huis-installateur Strukton Worksphere in, waarmee het 

Wilminktheater een 20-jarig prestatiecontract heeft. Het 

mooie was dat het theater zelf de beschikking heeft over 

een rookmachine en een mistmachine, die in korte tijd het 

hele pand in dichte nevelen kunnen hullen. Daar konden 

de luchtstromen goed zichtbaar gemaakt worden. Om dat 

extra duidelijk te krijgen werden nog twee lasers gehuurd, 

die hun groene stralen op de rook lieten schijnen. 

Eerst was het warmtewiel aan de beurt. De afgelopen tijd 

was het warmtewiel nogal eens negatief in het nieuws, 

omdat het bij de warmteoverdracht retourlucht in de 

verse lucht zou kunnen lekken. Die lekkage werd inderdaad 

waargenomen. Kleine rookpluimpjes ontsnapten naar de 

andere kant. In een rapportage zegt Strukton Worksphere: 

“Deze situatie met zoveel deeltjes kom je in de werke-

lijkheid niet tegen in verband met de verdunningsfactor.” 

Rouw zou desondanks graag zijn warmtewiel vervangen 

door een twincoil-systeem. “Maar ik heb zeven warmte-

wielen, die kosten zijn waarschijnlijk te hoog. Misschien 

kunnen wij het nog betalen, maar ik kijk verder en weet 

dat bijvoorbeeld de meeste scholen dat echt niet gaan 

doen als hier de normen niet worden bijgesteld.”

Dichtgemaakte luchtspleet

Daarna was de zaal aan de beurt. Deze werd helemaal vol rook 

gepompt, waarna de ventilatie op maximaal werd gezet. Rouw, 

terwijl hij op een tekening wijst in het rapport van Strukton: 

“Hierbij zijn ons twee zaken opgevallen. Namelijk ten eerste dat 

niet alle stoelen in de zaal even goed geventileerd worden. Bij de 

stoelen aan de zijkant stroomt de lucht trager naar boven dan bij 

het middengedeelte. Een tweede opmerkelijke conclusie is dat 

de lucht van de rijen onder het balkon niet goed ververst wordt.” 

In het oorspronkelijke ontwerp van het gebouw zat er een flinke 

luchtspleet achter het balkon, waardoor de lucht naar boven 

kon opstijgen. Maar die spleet was een jaar of tien geleden om 

veiligheidsredenen dichtgemaakt. Dat leverde nooit ventilatie-

problemen op, tot nu. “We gaan die spleet dus weer openmaken 

en zullen op een andere manier zorgen voor een veilige situatie”, 

zegt Rouw. 

Dat niet alle stoelen in de zaal even goed geventileerd worden is 

minder eenvoudig op te lossen. Het probleem zit hem in de af-

zuiging. De twee afzuigpunten blijken onvoldoende om overal in 

de zaal hetzelfde debiet te halen. “We gaan hier daarom een ring-

leiding aanleggen, die op alle plekken gelijkmatig afzuigt”, zegt 

Rouw. Dat wordt nog een behoorlijke klus, omdat het plafond in 

theaters doorgaans een wirwar is van buizen, balken, kabels en 

verlichting. “Ook in het Wilminktheater zullen we wel wat extra 

Foto 3. Met rook 

en lasers werden de 

luchtromen zichtbaar 

gemaakt. Foto: 

Henk Smit, Strukton 

Worksphere.

Foto 4. Normaal stroomt vanuit het plenum onder de tribune de 

ventilatielucht, die door de warmte van het publiek opstijgt en op 

twee punten hoog in de zaal wordt afgezogen. 
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een aantal indicatoren (CO2, temperatuur, vochtigheid, 

geluid en lichtintensiteit). Rouw: “Zodat we weten: wat 

is nou bij de mensen zelf de verversingsgraad? Die data 

gaan we straks gebruiken om de installatie aan te sturen.” 

De eerste metingen zijn positief: tijdens twee avond-

voorstellingen op 17 september kwam het CO2-niveau op 

geen enkel meetpunt in de zaal en het podium boven de 

580 ppm.

Foto 6. Met sensoren wordt de komende tijd in de gaten gehouden of de luchtkwaliteit, ook tijdens optredens, 

binnen de gestelde waarden blijft. Later wordt de installatie zo ingeregeld dat hier direct op gestuurd kan worden.

Foto 5. Een van de coronamaatregelen is het afsluiten van alle roosters met 

een stuk plasticfolie, zodat het debiet voor het deel van de tribune dat nog 

wél in gebruik is, fors kan worden verhoogd.

“Wij willen een 
voorbeeld zijn voor 

andere theaters”

Half september stuurde de Raad voor Cultuur een brand-

brief naar minister Van Engelshoven (OCW). “Experimen-

teer met meer bezoekers bij voorstellingen”, zo luidde de 

boodschap. Rouw is blij dat de Raad voor Cultuur zich het 

lot van theaters en andere podia aantrekt. “Maar ze gaan 

in hun advies uit van de ventilatie-eisen uit het Bouwbe-

sluit. Ik vind die eisen niet streng genoeg. Wil je de kans 

op besmetting via de lucht echt verkleinen, dan is extra 

ventilatie echt een must. Ik denk dat wij hier de norm 

moeten gaan stellen voor theaters.”

Een van de coronamaatregelen is het afsluiten van alle 

roosters met een stuk plasticfolie, zodat het debiet voor 

het deel van de tribune dat nog wél in gebruik is, fors kan 

worden verhoogd.

bochten moeten maken, maar dat moet dan maar”, zegt Rouw. Hij 

schat dat met deze ringleiding een bedrag gemoeid is van 150.000 

euro. “En dan is de ventilatie pico bello”

Live-metingen

Ondertussen is Strukton Worksphere nog steeds niet klaar met 

meten en experimenteren. In de zaal heeft het bedrijf een tiental 

sensoren opgehangen, op ademhoogte, die heel precies meten op 
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Acceptabele temperaturen in natuurlijk  
geventileerde gebouwen

Inleiding: de absolute noodzaak van natuurlijke ventilatie

A. Lagere CO2-emissies

Veroorzaakt door een grotere energievraag in 2018, stegen 

de energie-gerelateerde CO2-emissies met 1,7 % naar een 

historische hoogte van 33,1 Gigaton CO2 op wereldschaal 

[1]. Tot 40 % van deze emissies komen van gebouwen. 

Gedurende de laatste drie decennia zijn woningen en 

kantoren steeds vaker licht gebouwd, niet beschaduwd, 

voorzien van te veel glas, meer en meer kierdicht en me-

chanisch gekoeld en geventileerd. Ze hebben in toenemen-

de mate een gebrek aan thermische massa om een teveel 

aan warmte te absorberen, kwijt te raken en op te slaan, 

om nul-energie nachtelijke verwarming of overdag koeling 

mogelijk te maken [2]. Jammer genoeg hebben maar wei-

nige daarvan [3] effectieve natuurlijke ventilatiesystemen, 

eenvoudig of geavanceerd, en goed regelbare openingen. 

De snelste manier om CO2-emissies van gebouwen sterk te 

reduceren is het garanderen van veilige te openen ramen 

in alle nieuwe en te renoveren gebouwen, om deze zo veel 

mogelijk uren per dag en per jaar op vrije, natuurlijke ener-

gie te laten werken [4]. Studies laten zien dat 80 % van de 

lopende kosten van energie voor gebouwen kunnen wor-

den bespaard door deze stap alleen [4]. Ondanks enorme 

investeringen in ‘energie-efficiëntie”’-programma’s gebeurt 

evenwel het tegenovergestelde. Bouwregels en normen 

In een Post-COVID-19 wereld moeten we naar een tijd gaan 
waarin de meeste gebouwen natuurlijk worden geventileerd, 
bevrijd van de 20e eeuwse verhalen over ‘ideale 
comforttemperaturen’ en gemotiveerd door de groeiende 
noodzaak om te ontwerpen voor lagere CO2-emissies, het 
voorkomen van oververhitting, economische drijfveren, 
de veerkracht van een gebouw en de reductie van infectie 
in ziekenhuizen. Dit artikel beschrijft die noodzaak maar 
geeft ook oplossingen en handvatten voor hoe we natuurlijk 
geventileerde gebouwen kunnen ontwerpen.

sturen ons in de richting van gebouwen die steeds meer energie 

gebruiken [5], met catastrofale gevolgen voor het klimaat omdat de 

emissies over de hele wereld blijven toenemen.

B. Het voorkomen van oververhitting

Pogingen om de temperatuurstijging van de wereld tot 1,5oC te 

beperken stranden jammerlijk. De genoemde gebreken in moderne 

gebouwen leiden vaak tot een chronisch oplopende vraag aan 

verwarming en koeling. Hoge energierekeningen, als het probleem 

mechanisch wordt opgelost, dan wel discomfort van de gebruiker 

zijn het gevolg.

Oververhitting is nu een in geld uit te drukken probleem op wereld-

niveau geworden. In 2016 kwamen HKS Inc. en Skidmore, Owings 

en Merrill tot een schikking na een rechtszaak aangespannen door 

de Beacon Residential Community Association, bewoners van 

een lux wooncomplex in gemeenschappelijk eigendom met 595 

appartementen in San Francisco. Sommige woningen hadden zo 

veel glas, met onvoldoende te openen ramen ter verkoeling, dat 

ze onbewoonbaar werden zodra de zon naar binnen scheen. De 

rechter oordeelde dat de architecten verantwoordelijk en schuldig 

waren, en de verantwoordelijkheid hadden om in doelmatige 

accommodatie te voorzien, nu en in de toekomst [6]. De snelste 

manier om oververhitting in de meeste klimaten te voorkomen 

is om een effectief raam te openen om de warmte naar buiten te 

laten gaan, en koude naar binnen te laten stromen. 

C. Economische drijfveren

De trend in de richting van moderne gebouwen met ‘een honger 

naar energie’ [8] is versterkt door ideeën over energie-efficiëntie, 

sterk aangestuurd door HVAC-fabrikanten, waarvoor gelobbyd 

is bij toezichthouders en instellingen die normen maken. 

Regelgeving, onderbouwd door weinig gevoelige simulatie-

pakketten, houding van de ontwikkelaar en voorgekookte 

waarderingssystemen, verplicht gemaakt door het hele 

regelgevingsproces heen, voorkomen nu het gebruik van passieve 

ontwerpopties in energie-efficiënte gebouwen [9]. Veel mensen, en 

Auteurs Prof. Susan Roaf1 en Prof. Fergus Nicol2; Vertaling Peter van den Engel

1. Emeritus professor Heriot-Watt Universiteit (BAHons, AA Dipl, PhD, ARB, FRIAS)
2. Professor London Metropolian en Oxford Brooks Universiteit



63tvvl magazine / onderzoek & cases
nr. 05 / oktober / 2020

Figuur 1: De zwarte temperatuurpiek die met x is gemar-

keerd, deel uitmakend van de zwarte lijn in de grafiek, 

is de extreme Europese hittegolf van 2003. Volgens de 

voorspelling gepubliceerd in Nature, zal tegen 2050 deze 

extreme zomer als een koele worden beschouwd. Rond 

52.000 personen stierven toen in Europa, velen van hen 

in gebouwen [7].

Professor Sue Roaf (https://en.wikipedia.org/wiki/Susan_Roaf) is 

één van de drijvende krachten achter de Windsor-conferences  

over Thermal Comfort. Samen met Fergus Nicol en Michael 

Humphreys heeft ze sinds 1994 tien van die conferenties op 

Cumberland Lodge in Windsor georganiseerd. Het doel was 

eigenlijk tweeledig: het onderzoek en kennis over thermische 

behaaglijkheid verbreden door meer aandacht voor de adaptieve 

benadering, en om natuurlijke ventilatie te bevorderen.

In april 2020 zou de elfde en tegelijkertijd laatste conferentie in 

deze serie worden gehouden. De fysieke bijeenkomst is helaas 

niet doorgegaan, maar alle papers zijn beschikbaar op de website 

https://windsorconference.com/.

In de laatste decennia is het denken over thermische behaag-

lijkheid behoorlijk veranderd. De Windsor-conferences hebben 

daarbij geholpen onder andere door veel aandacht te geven aan 

veldstudies in echte gebouwen. Dit heeft ertoe bijgedragen dat 

het adaptief thermische behaaglijkheid concept en model op dit 

moment in internationale normen is opgenomen. 

Door de locatie (Cumberland Lodge in Windsor Great Park),  

opzet en betrokkenheid van de organisatoren en het weten-

schappelijke comité waren de conferenties uniek en ontstond  

er een echte ‘Windsor comfort’ gemeenschap. Iedere Windsor  

conferentie is gevolgd door een special issue van Building 

Research and Information, Energy and Buildings, of een ander 

internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

Sue Roaf’s artikel in dit TVVL Magazine is gebaseerd op haar 

vele publicaties over het aanpassen van gebouwen en omgeving 

met het oog op klimaatverandering. en op de lezing die ze heeft 

gegeven op het TUD/TVVL-symposium "Hybrid ventilation, a 

challenge for the future" van 24 september 2019.

Windsor-conferences on Thermal Comfort

populaties, zullen veel armer worden na de COVID uitbraak, 

wat de energiekosten in toenemende mate kritisch maken 

zowel voor families als ondernemingen. De grote voordelen 

in een belangrijk deel van het jaar, van koelen en ventileren 

van gebouwen door het eenvoudig openen, of beschaduwen, 

van een raam zullen belangrijke drijfveren worden om terug 

te keren naar natuurlijke ventilatie.

D. De veerkracht van een gebouw 

Volkomen afgesloten gebouwen zijn kwetsbaar voor extreme 

gebeurtenissen en het toenemend voorkomen van externe 

dreigingen zoals droogte, bosbranden, overstromingen, hittegolven 

en extreme stormen. Hierdoor kunnen gebouwen niet alleen fysiek 

worden vernietigd, maar wordt ook stroomuitval teweeggebracht, 

zodat in gebruik zijnde gebouwen zonder openingen vaak 



Onderzoek & Cases 

64 tvvl magazine / onderzoek & cases
nr. 05 / oktober / 2020

onbewoonbaar worden [10]. Tijdens Orkaan Sandy in New 

York werden sommige grotere gebouwen snel te warm en 

werd de luchtkwaliteit te slecht om ze nog veilig te kunnen 

gebruiken. Het Urban Green Forum van de stad heeft 

daarom gevraagd dat in de toekomst alle woongebouwen 

in New York tenminste 25% te openen ramen moeten 

hebben [11]. Interne verspreiding van biologische 

veiligheidsdreigingen als anthrax na 9/11, of bacteriële of 

schimmelinfecties van mechanische systemen [12] zou 

kunnen worden vermeden in gebouwen met gesloten 

stralingsverwarming/koeling en te openen ramen.

bescherming tegen infectie via de lucht bereikt [17]. Een belangrijke reden 

dat moderne ziekenhuisontwerp-trends het risico voor patiënten doet 

toenemen is financieel. Kleinere kamers, die makkelijker stoffig en te vol 

worden, kunnen goedkoper worden gebouwd en mechanisch verwarmd 

of gekoeld, maar zijn gevoeliger voor toxische bronnen van wederzijdse 

besmetting. 

Barrières tegen natuurlijke ventilatie

Alles wat hierboven is genoemd zijn potentiële drijfveren om terug te 

keren naar het gebruik van natuurlijke ventilatie, maar veel obstakels 

vertragen het met gezond verstand aanvaarden van open raam 

oplossingen. Zowel architecten als ingenieurs worden in hun opleiding 

maar in beperkte mate geleerd, hoe effectieve luchtstromingen en 

toevoersystemen door gebouwen moeten worden ontworpen om 

gezondheid, welzijn en comfort van gebruikers te bevorderen. Een 

fundamenteel gebrek aan inzicht in wat thermisch comfort voor echte 

mensen in echte gebouwen inhoudt is misschien de grootste barrière 

om dit te aanvaarden en wordt nu voornamelijk gedefinieerd door de 

mechanische ventilatie- en airconditioning-industrie in de wereld [18]. 

De berekeningen, en de mechanische controlesystemen van deze sector 

zijn eenvoudigweg niet ontwikkeld om in hybride geventileerde of mixed 

mode gebouwen toe te passen. In gebouwen met dergelijke adaptieve 

regelingen wordt mechanische ventilatie, koeling en verwarming namelijk 

alleen gebruikt op de warmste en koudste periode van de dag of het jaar. 

De gebruikte controlesystemen zijn niet instaat om voor een specifieke 

groep van gebruikers te bepalen of de temperatuurtrajecten ‘acceptabel’ of 

‘comfortabel’ zijn.

De tijd is gekomen om tegen het negeren van de grondslag van 

acceptabele temperaturen in gebouwen in te gaan en om met gezond 

verstand terug te keren naar “het openen van ramen”, uitgaande van 

economie, milieu, gezondheid, veiligheid en comfort.

What is comfort?

Het comfort van de ingenieur

De ingenieursbenadering van comfort is gebaseerd op de behoefte om 

een thermostaat van verwarmings-, koelings- en ventilatiesystemen 

op een bepaalde temperatuur in te stellen, waarbij zo veel mogelijk 

mensen ervan worden weerhouden om te klagen. Ingenieurscomfort 

wordt geleverd als een product, in eenheden die kunnen worden gemeten 

en aangepast door het controlesysteem van de klimaatinstallatie, om 

gebouwen te verwarmen en te koelen. Deze benadering is gebaseerd op 

een US/Eurocentrisch idee van comfort dat is gebaseerd op uit laboratoria 

gebaseerde “steady state”-berekeningen, die het gebruik van een zeer 

beperkte range van “comforttemperaturen” vereisen [19]. Bijvoorbeeld, 

één van de meest gebruikte gebouwsimulatieprogramma’s op de 

internationale commerciële markt voor LEED-certificering, DesignBuilder, 

E. Reductie van infectie in ziekenhuizen

Besmetting via het klimaatsysteem kwam begin 

dit jaar internationaal onder de aandacht door 

de met het corona-virus besmette cruiseschepen, 

waar passagiers werden besmet ondanks strikte 

zelfisolatie. In moderne luchtbehandelingssyste-

men van ziekenhuizen worden pogingen onderno-

men om pathogenen te doden, verwijderen of te 

beperken met systemen die veel energie gebrui-

ken, zoals extra luchtafvoer, hoge temperatuur 

sterilisatie of ultraviolette straling. Onderzoek laat 

zien dat in ziekenhuizen met goed ontworpen te 

openen ramen wederzijdse besmetting tussen pa-

tiënten, in of tussen patiëntenkamers, vermindert. 

Oorspronkelijk werden ziekenhuizen gebouwd met 

hoge plafonds en grote ramen om er verzekerd 

van te zijn dat ziekmakende pathogenen in de 

buurt van patiënten werden verwijderd [13] en de 

kans op wederzijdse besmetting verminderd [14]. 

Robuust wetenschappelijk onderzoek in een reeks 

van verschillende soorten gebouwen laat zien dat 

ventilatie- en rioleringssystemen die onder lucht-

druk staan, zijn gelinkt aan de verspreiding van 

een reeks van infectieziekten waaronder MRSA, 

MDRBT, SARS [15] en tuberculose. 

Dit kan zijn veroorzaakt door disfunctionerende 

mechanische systemen, ontoegankelijke en vuile kanalen, 

slecht onderhoud, of fysieke dan wel organisatie factoren 

die de mate van verspreiding door kanalen, en tussen 

gebruikers beïnvloeden. Mechanische ventilatie van hoog-

risico klinische gebieden vereist een ventilatievoud tussen 

de 6 en 12 [16], met systemen die bijna onbetaalbaar zijn 

wat betreft installatie en gebruik en daarnaast lawaaierig, 

moeilijk schoon te maken en te onderhouden zijn. Met 

het eenvoudig openen van ramen en deuren, mits goed 

ontworpen, wordt een veel groter ventilatievoud en 
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gebruikt 22oC in de winter en 24oC in zomer als default 

temperatuur setpoints. Dit betekent dat gelijktijdig 

verwarmen en koelen, en een hoge verwarmings- en 

koelvraag sterk worden bevorderd. Echter, dergelijke 

nauwe comfortgrenzen hebben schadelijke, niet-triviale, 

gevolgen, waaronder

A.  Comfortstandaarden dwingen ontwerpers 

mechanische systemen te installeren.

B.  De nadruk op mechanische systemen heeft steeds 

armoediger eisen voor het klimaatontwerp van 

gebouwen tot gevolg gehad. Als meer geld wordt 

besteed aan systemen, gaat minder naar de kwaliteit 

van de vorm en constructie van het gebouw zelf.

C.  De lopende kosten, het jaar rond, van mechanisch 

verwarmde en gekoelde gebouwen zijn aanzienlijk 

hoger, waardoor organisaties in toenemende mate 

zijn gedwongen om moeilijke beslissingen te nemen, 

zoals de noodzaak om geld te besteden om patiënten, 

leerlingen of andere gebouwgebruikers in mechanisch 

gecontroleerde binnenklimaten te kunnen houden. Dit 

in plaats van het betalen van salarissen van leraren, 

doctoren, verpleegkundigen en medewerkers.

D.  De post-COVID-19 economische condities zullen 

betekenen dat de meeste van ons armer zullen zijn. De 

hogere energiekosten in gebouwen waar gebruikers, 

in het bijzonder de middenklasse, gedwongen zijn om 

mechanische systemen te gebruiken, in plaats van te 

vertrouwen op vrije natuurlijke ventilatie, zullen meer 

mensen in sociale achterstand duwen, met een brede 

reeks van invloeden op de maatschappij als geheel.

De focus van de wetgever om de invloeden van gebouwen op het 

klimaat te verzachten, en visa versa, is uitdagend [21], of dwingend [22], 

en is gebaseerd op zwaar via lobbywerk tot stand gekomen regelgeving 

en normen, met als doel deze relevant te laten blijven bij de zich 

ontwikkelende socio-economische, politieke en klimatologische condities 

van de 21e eeuw. Het huidige Europese wettelijk kader, dat eerder gericht 

is op energie-efficiëntie dan op beter passief gebouwontwerp, is zonder 

twijfel gebaseerd op de comfortbenadering van de ingenieur, en vertelt ons 

niets over wat acceptabele temperaturen in gebouwen werkelijk zijn, of 

hoe deze kosteneffectief zouden kunnen worden gerealiseerd. 

Adaptief comfort

De adaptieve benadering om comfort te begrijpen kijkt naar de thermische 

ervaringen van mensen in hun dagelijks leven binnen, waarbij de gebruikers 

de instrumenten zijn die weergeven welke temperaturen in bepaalde 

gebouwen en op bepaalde plaatsen acceptabel zijn. De adaptieve 

benadering verschaft een mens-gecentreerd, niet op een machine-

gebaseerde visie op de wereld en is gebaseerd op het principe dat “Als 

zich een verandering voordoet die discomfort teweegbrengt, reageren 

mensen op manieren waarbij zij proberen om hun comfort te herstellen 

[23]”. Deze benadering heeft zich ontwikkeld in de loop van de afgelopen 

eeuw, gebaseerd op veldwerk uitgevoerd in verschillende landen, culturen 

en klimaten over de hele wereld [24]. De adaptieve benadering stelt 

mensen instaat om hybride (of mixed-mode) en natuurlijk geventileerde 

gebouwen te ontwerpen, nog steeds conform de lokale bouwregelgeving 

voor de meeste uren van de dag en het jaar en in de meeste klimaten. 

Terwijl standaard regelgeving en waarderingssystemen verbonden aan 

simulatiepakketten als DesignBuilder vaak wel mixed-mode, natuurlijke 

ventilatie en adaptief comfort evaluatieopties hebben, worden deze op 

een weinig gevoelige manier gesimuleerd, en wel op een zodanige manier 

dat de toepassing daarvan in algemene zin niet wordt aangemoedigd. Het 

Figuur 2: De relatie tussen de binnentemperatuur waarop gebouwgebruikers 

op de ASHRAE comfortschaal het meest waarschijnlijk “neutraal” stemmen 

en de buitentemperatuur. In deze grafiek bevinden alle gebouwen zich in de 

“free-running” bedrijfswijze, wat betekent dat in de periode van het onder-

zoek geen mechanische verwarming of koeling “aan” is. Dit laat zien dat hoe 

warmer het wordt, hoe hoger de neutrale temperatuur is [26].
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niet-adaptieve comfortnormen met elementen 

van adaptieve normen combineren. Hierbij 

mag de binnentemperatuur tussen de 18oC en 

28oC variëren, waarbij het comfort binnen de 

richtlijnen nog steeds acceptabel blijft [25].

Voor meer informatie over de methoden en 

processen waarbij adaptief comfort is betrokken 

zijn boeken in bijgevoegde referenties opgenomen, 

maar hier worden alvast drie zeer basale lessen 

gegeven die ontwerpers over comfort moeten 

hebben gehad in relatie tot natuurlijke ventilatie 

van gebouwen.

Figuur 3: Temperatuurwolken voor vijf verschillende steden in Pakistan. Elke verschillende geografische locatie heeft een verschillend buitenklimaat dat wordt 

weergegeven in de ruwe wolk voor elke stad. Merk op dat de warmste stad (Multan, groen) de hoogste temperaturen weergeeft en de koudste (Quetta, lichtrood) de 

laagste. Karachi (zwart) heeft het kleinste spreiding in zowel de buiten- als binnentemperaturen [28].

Figuur 4: Temperatuurwolken uit onderzoeken uit verschillende delen van de wereld 

van gebouwen die in de periode van het onderzoek mechanisch gekoeld of verwarmd 

waren. Kleurencode: blauw China: H=Harbin, B=Beijing, S=Sjanghai in de winter (Cao 

et al 2016), geel Oost-Rusland: K=Khabarovsk in de winter (Borovikova 2013), groen: 

En=Engeland (Kelly et al 2013), rood: Japan, Tokyo TH=winter, TC=zomer (Rijal et 

al 2015), lichtbruin/lichtpaars: D=Saudi Arabië, Damman (Alshaikh 2016), paars/

donkerbruin: Europese kantoren=Eu (McCartney et al 2002). De comfortstandaarden 

bevinden zich veelal in het 20-25 oC temperatuurtraject (lichtgele balk). De meeste 

resultaten zijn van huizen afkomstig, behalve de Chinese data (H, B en S), die van 

onderwijsgebouwen en de Europese data (Eu) die van kantoren komen [30, 31].   

Temperature clouds - buildings in heated or cooled mode

Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied 

van gebouwinstallaties (ISSO) probeerde dit fundamenteel gebrek 

in de regelgeving in 2014 te omzeilen toen zij in 2014 hun ISSO 74 

(ATG) ontwerprichtlijn vernieuwden om een “hybride” benadering 

van comfort mogelijk te maken, die elementen van traditionele 
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Temperaturen worden zodanig aangepast dat deze 

vrijwel gelijk zijn, met als ongunstig neveneffect dat 

het energiegebruik evenredig toeneemt naarmate de 

binnentemperatuurnormen verder afliggen van het 

aanwezige buitenklimaat. Mensen in warmere klimaten 

passen zich ook aan koude aan als ze gedurende de dag 

in kantoren met airconditioning zijn, waarna ze zich weer 

aanpassen aan de meestal veel hogere temperaturen 

in hun woning, en vice versa in koudere klimaten [29]. 

Mensen passen zich aan de ruimten met temperaturen die 

ze kiezen, of moeten accepteren, aan.

Comfortwolken die voor een grote reeks van 

verschillende klimaten en locaties zijn ontwikkeld 

laten robuuste resultaten zien die weergeven dat de 

maximale binnentemperatuur voor geacclimatiseerde 

gebouwgebruikers rond de 35oC ligt. De minimum 

acceptabele binnentemperatuur, in zowel 

geconditioneerde als natuurlijk geventileerde gebouwen 

en voor geacclimatiseerde personen ligt rond de 10oC. 

Dit geldt uiteraard voor bepaalde specifieke plekken, 

zoals het hooggelegen Nepal [32]. Hier raken de mensen 

geleidelijk aan gewend aan de lagere temperaturen, en 

ervaren deze zelfs als comfortabel als ze tegelijkertijd hun 

kleding hierop hebben aangepast. Verassend genoeg zijn 

dezelfde temperatuurgrenzen van toepassing op zowel 

geconditioneerde als natuurlijk geventileerde gebouwen. 

Merk op dat terwijl de meeste temperatuurwolken het 

binnentemperatuurbereik van in Figuur 4 20-25oC raken 

of passeren, dit niet altijd het geval is. De meeste data 

spenderen lange perioden buiten deze nauwe band, in 

het bijzonder als er een groot verschil in temperatuur 

Figuur 5: Mechanismen om de kern-lichaam-

stemperatuur constant op ongeveer 37oC te 

houden worden gecontroleerd door het centrale 

zenuwstelstel (CNS = Central Nervous System)  en 

houden onvrijwillige fysiologische acties in, zoals 

rillen, zweten, samentrekking van de bloedvaten en 

daarnaast vrijwillige acties [34].

Drie basislessen die nodig zijn om iets over comfort te begrijpen

A. Mensen passen zich aan in gebouwen die zij normaliter gebruiken 

aan temperaturen tussen de 10oC en 35oC

In 1978 publiceerde Michael Humphreys voor het eerst data die liet zien 

dat er een sterke relatie is tussen de buitentemperatuur, en de ervaren 

en gerapporteerde comforttemperaturen binnen uit veldstudies rond de 

wereld [25]. De kracht van dit lineaire verband laat ondubbelzinnig zien 

dat hoe warmer het buiten is, hoe hoger de comforttemperaturen binnen 

zijn voor populaties die zich hebben aangepast. Deze relatie gaf informatie 

voor internationale en Europese comfortstandaarden zoals de ASHRAE 55 

[2004] [26] en de EN15251 [2007] [27] die algemeen worden gebruikt om 

comfortcondities in natuurlijk geventileerde gebouwen te voorspellen.

Meer recent, heeft Nicol het idee van “temperatuur wolken” ontwikkeld 

afgeleid van data uit veldstudies. Deze wolken laten, voor een specifiek 

gebouw, of groep van gebouwen in een veldstudie, de binnentemperatu-

ren zien die in werkelijkheid voorkomen bij de bijbehorende buitentem-

peratuur. Deze worden gepresenteerd als individuele datapunten. Dit is 

anders dan in voorgaande statistische analyse-methoden, waarbij een 

grote spreiding van velddata wordt gereduceerd tot gestandaardiseerde 

comfortbeoordelingen, daarna weergegeven als genormaliseerde neutrale 

temperaturen [28]. In Figuur 3 is de spreiding van reacties van gebruikers 

in free-running gebouwen in Pakistaanse steden te zien. Te zien is dat zelfs 

in verschillende klimaatzones mensen bij dezelfde buitentemperaturen 

leven in ruimten met verschillende binnentemperaturen die allemaal als 

acceptabel worden beschouwd. Dit is een gevolg van de gebouwen die ze 

gebruiken, hun eigen voorkeur, gedragingen of om andere redenen.

Comfortwolken laten ook zien dat binnen een smalle bandbreedte, 

mechanisch verwarmde en gekoelde gebouwen in Europa de 

binnentemperaturen onvermijdelijk omhooggaan, of het nu om 

kantoren in het koudere Zweden, of het warmere Portugal gaat. 
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per seizoen is, dus moet het niet als vanzelfsprekend 

worden gezien dat de 20-25oC het noodzakelijke 

temperatuurbereik is waarnaar moet worden gestreefd. 

In sommige perioden in het jaar, of in bepaalde gebouwen 

en plaatsen, zou het als oncomfortabel kunnen worden 

beschouwd. Bovendien wordt algemeen geaccepteerd 

dat het voorzien in een constante binnentemperatuur 

wat betreft energie kostbaar kan zijn, en het kan zelfs op 

sommige momenten ongezond zijn [33].

B. Er is niet zoiets als een enkelvoudige 

“comforttemperatuur”. Iedereen is verschillend. 

Iedere cultuur in elk klimaat is verschillend. 

Comfort is zowel een culturele, als persoonlijke 

constructie. Het vermogen van individuen om thermisch 

veilig te worden en te blijven en daarmee een acceptabel 

comfort te realiseren wordt geregeld door een 

feedbacksysteem [33]. Het gaat hier om onvrijwillige 

processen in het lichaam, zoals rillen of zweten met 

als doel de kern-lichaamstemperatuur rond de 37oC te 

houden, en daarnaast om vrijwillige interacties door 

een persoon en tussen personen en hun omgeving die 

hen instaat stellen, of niet, de beschikbare adaptieve 

mogelijkheden te benutten [34].  

Onder culturele leefstijl wordt verstaan dat mensen zich zowel met 

hun omgeving als met het klimaat verbonden voelen. Dit uit zich in de 

vorm van lokale bouwstijl, kleren en gewoonten die per seizoen en per 

dag variëren. Mensen ‘oogsten’ warmte en koude van het thermische 

landschap van de gebouwen die ze gebruiken [35, 36]. Een ontwerper in 

Noord-Europa zou kunnen zeggen: “Het is onmogelijk om bij 10 of 35oC 

binnen comfortabel te zijn”. Deze ontwerper is echter bekrompen en weet 

waarschijnlijk absoluut niets van de levenswijzen of verwachtingen van 

mensen op heel verschillende plekken op de wereld. Die mensen vinden 

op verschillende tijden van de dag en het jaar dergelijke temperaturen 

acceptabel. 

Er zijn natuurlijk fysiologische grenzen aan de temperaturen waarmee een 

lichaam kan omgaan, en de recente groei in research naar de thermo- 

neutrale zones van mensen is nuttig om deze grenzen te onderzoeken [33]. 

We hebben allemaal een thermisch aangename plek waarop een naakt 

lichaam, in rust en uit de zon, weinig of geen energie nodig heeft om 

homeostasis te bewaren. Dit is de thermische stabiliteit in het lichaam, wat 

een veilige kerntemperatuur tot gevolg heeft. Deze plek is bekend als de 

Thermo Neutrale Zone (TNZ), en de temperatuurgrenzen daarvan in het 

individu zullen afhangen van factoren zoals gewicht, BMI, gezondheid, mate 

van thermische adaptatie, enzovoort. Het zweeft actief rond de range van 

26 - 33oC. Ingenieurs die thermostaten op 18 - 20oC in warme klimaten 

zetten, verspillen niet alleen grote hoeveelheden energie, maar vergroten 

al te vaak discomfort, niet het minst in organisaties die luchtige kleding 

aanmoedigen. Bij koudere condities, kunnen lagere temperaturen worden 

gecompenseerd door meer of dikkere kleding te dragen. In de warmte 

kunnen meer kleren vaak evenwel niet worden uitgedaan.

C. Luchtstromen kunnen verkillen of koelen

‘Onaangename luchtstromen’ moeten buiten deze discussie gehouden 

worden. Tocht heeft een eeuw lang verwarring gebracht, en doet het 

Figuur 6:  De thermoneutrale zone (TNZ) geeft de range 

van omgevingstemperaturen weer waarbij de regeling van 

de lichaamstemperatuur alleen mogelijk wordt gemaakt 

door droge warmteafgifte. Het metabolisme is daarbij 

tamelijk constant, zonder relevante veranderingen in  

warmteproductie of warmteverlies door verdamping [33].
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Figuur 7: De verdeling van het meest waarschijnlijke percentage 

open ramen in gebouwen bij verschillende binnentemperaturen in 

het Verenigd Koninkrijk. Een dergelijke verdelingscurve kan worden 

gebruikt om energiegebruik en comfort te schatten in een groep 

van gebouwen met te openen ramen. De luchtbeweging die wordt 

gemeten in elk gebouw neigt toe te nemen als de temperatuur 

toeneemt. Dit als gevolg van adaptief gedrag van gebruikers door 

ramen te openen of ventilatoren aan te zetten [37].

nog steeds, in het debat over natuurlijke ventilatie. 

Tochtproblemen kunnen worden opgelost door 

infiltratieproblemen in gebouwen aan te pakken, 

openingen te sluiten, schermen of barrières tegen 

luchtstromen te plaatsen, of geschikte kleding aan te 

trekken. Bij hogere temperaturen, rond en boven de TNZ, 

is luchtstroming over de huid de manier bij uitstek om 

warmte van het lichaam te door convectie af te voeren en 

door het mogelijk maken van verdamping van vocht/zweet 

uit de huid via een endothermisch (warmte-absorberend) 

proces. Hoe sneller de lucht over de huid stroom, hoe 

meer warmte van het lichaam wordt afgevoerd, in het 

begin door warmtetransport naar koelere lucht, en 

daarna in toenemende mate door verdamping van zweet. 

Mensen rond de wereld, die dezelfde kledingcombinaties 

dragen, beginnen ramen te openen bij ruwweg dezelfde 

temperaturen omdat ze vergelijkbare metabolismen 

delen en warmte moeten verliezen bij vergelijkbare 

temperaturen om in homeostasis te blijven, een stabiel, 

veilig, thermisch evenwicht.

Wat zijn acceptabele temperaturen in
natuurlijk geventileerde gebouwen?

De airconditioningindustrie definieert comfort in termen 

van wat zij kan leveren: een begrensd temperatuurtraject, 

gecontroleerde luchtsnelheid en wellicht regeling van 

vocht. De waarheid is dat verschillende mensen en 

groepen van mensen een breed temperatuurbereik 

acceptabel vinden. Recent onderzoek waarbij 

comfortwolken zijn betrokken, heeft laten zien dat 

woningen over de hele wereld comfortabel worden bewoond  

bij binnentemperaturen met een grote bandbreedte tussen de  

10 en 35oC.

De verzonnen mythe van de gestandaardiseerde ‘comfort-

temperatuur’ heeft geleid tot het sluiten van ramen in gebouwen, 

afname van vakmanschap van ontwerpers en tot een generatie van 

armere, minder veerkrachtige gebouwen. De werkelijke veerkracht 

van een soort moet liggen in het vermogen om naar voren te 

springen om te overleven in een snel ontwikkelende wereld, niet 

om naar achter te springen naar een mislukte manier van leven in 

een rudimentair sociaaleconomisch landschap.

De tijd is zeker gekomen waarin we erop moeten staan dat alle 

gebouwen te openen ramen moeten hebben, hoewel de meeste 

duidelijk ook verwarming en koeling vereisen, op bepaalde 

momenten van de dag en het jaar. Mensen zouden het recht 

moeten hebben geen energie te gebruiken als het niet nodig 

is, en in die temperaturen te verblijven waar ze voor kiezen. 

Het opsluiten van mensen in gebouwen waar ze 24/7/365 

mechanische systemen nodig hebben, moet niet langer acceptabel 

zijn, zeker als deze gebouwen potentieel te duur zijn om in 

bedrijf te houden, als ze besmettelijk zijn en het bij extreme 

gebeurtenissen af laten weten. We hebben geen andere mensen 

nodig om ons te vertellen wat comfortabel is in ons leven en 

onze gebouwen. In plaats daarvan hebben we de adaptieve 

mogelijkheden nodig om onszelf comfortabel te maken in de 

gebouwen waarin we leven en werken. We hebben ontwerpers 

nodig om ons opnieuw te leren hoe succesvolle natuurlijk 

geventileerde gebouwen moeten worden gemaakt en hoe 

luchtstromen daarin gecontroleerd moeten worden om de daarbij 
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behorende voordelen te maximaliseren 

van plaatselijke buitenluchttoevoer om 

mensen in gebouwen van verse lucht 

te voorzien, te koelen en (indirect) 

te verwarmen. Het ontwerp van 

effectieve en intelligente natuurlijke 

ventilatiesystemen voor alle gebouwen, 

en de verschillende ruimten die zich 

daarin bevinden, moet een centraal 

onderzoeksthema zijn in de decennia die 

komen, met nieuwe energie, bevrijd van 

de zwak en kwetsbaar makende 20e eeuw, 

machine geconcentreerd, met verhalen 

rond datgene wat het fundament is van 

comfort.
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Het effect van C-constructs  
op de oplossingsruimte

Voor de verschillende levensfasen van een gebouw moet 

het integraal economisch, ecologisch, esthetisch en sociaal 

maatschappelijk verantwoord ontworpen worden. Dit vraagt 

om uitwisseling en benutting van verschillende informatie. Maar 

informatie is meer dan de kennis in de hoofden van deskundigen 

of van verschillende disciplines. Informatie wordt nu gedefinieerd 

en gewaardeerd, niet alleen door wat het is, maar ook door het 

potentieel ervan als stimulans voor innovatie binnen projecten. 

Deze innovatie is nodig om de milieubelasting veroorzaakt door 

gebouwen te minimaliseren. 

Zonder onderzoek zal het ontwerpen zijn wetenschappelijk niveau 

niet kunnen waarmaken. “Science based - Technology driven - 

Design oriented” dat is de basis van het onderzoek aan de TU 

Eindhoven. Zowel in ontwerpen, onderwijs en onderzoek is een 

methodologische aanpak essentieel. Dit vormt de basis voor een 

optimale probleemoplossende methodologie, waarin de cycli van 

vraagstelling, hypothese, experimentele (of computational) test, 

theorievorming en validatie de kernkwaliteiten vormen. 

Vroegtijdige integratie van disciplines bij het ontwerpen wordt steeds 
belangrijker. Maar dit is in praktijk nog steeds moeilijk te bereiken en 
daarom is TVVL in 1999 met het project Integraal Ontwerpen gestart, 
samen met de Nederlandse beroepsorganisaties van architecten en advi-
seurs, BNA en NL Ingenieurs en de TU Delft. Dit leidde tot onderzoek met 
workshops georganiseerd met professionals om een specifieke Integrale 
ontwerpmethode te testen op basis van Methodisch Ontwerp en het uitge-
breide gebruik van morfologische kaarten en het morfologische overzicht. 
Dit concept is opnieuw getest in de beroepspraktijk in een TVVL-master-
class. De beschrijving daarvan is te vinden in het artikel dat in de vorige 
editie van TVVL Magazine is gepubliceerd. In dit artikel worden de 
resultaten gebracht van een doelbewuste ingreep om een bepaalde zaak te 
verbeteren: de toepassing van C-constructies. Dit is gebaseerd op de C-K 
(Concepten-Kennis) theorie van Hatchuel en Weil, die specifiek gericht is 
om innovatie in de industrie te stimuleren.

Auteur Prof. ir. Wim Zeiler – TU Eindhoven, Eindhoven

TVVL heeft in de afgelopen jaren een belangrijke 

initiërende rol gespeelt bij het onderzoek en 

de ontwikkeling van de integrale ontwerp 

benadering. Vanuit de afdeling Klimaattechniek 

werden in 1998 de eerste stappen ondernomen 

om onderzoek op dit gebied te starten. Dit leidde 

tot workshops met de leden van professionele 

organisaties om een specifieke ontwerpmethode 

te testen, Integraal Ontwerpen [Zeiler 2017]. Dit 

is gebaseerd op Methodisch Ontwerpen en het 

uitgebreide gebruik van Morfologische Kaarten 

en het Morfologische Overzicht [Savanovic 2009, 

Quanjel 2013, Zeiler 2019].

Het belangrijkste doel van deze integrale 

ontwerpaanpak is het ondersteunen van 

ontwerpteams om betere en meer concepten 

te bedenken. Het effect van het toepassen 

van de ontwerpmethode en ontwerptools 

werd onderzocht om de creativiteit binnen 

multidisciplinaire ontwerpteams te vergroten. Om 

nieuwe ontwerpvoorstellen te stimuleren werd 

onderzocht hoe het samenspel bij creativiteit 

door ontwerptheorie kan worden beïnvloed door 

gebruik te maken van de C-K theorie van Hatchuel 

en Weil [2002]. Ontwerpen wordt daarbij gezien 

als het verwerken van bestaande kennis K over de 

werkelijke behoeften van de klant om daarmee 

tot (nog onbekende) concepten C te komen 

[Hatchuel en Weil 2002, Le Masson et al. 2011]. 

Binnen deze theorie vertegenwoordigt K alle 

expliciete representaties van de kennis van een 

ontwerpteam [Hatchuel en Weil 2002] en C alle 

concepten waarvan men nog niet weet of zij 

kunnen of niet. Het bijzondere van de C-K theorie 

is dat het een uniform ontwerp theoretisch model 

is [Plantec et al 2019], dat in staat stelt om 

uitvindingen en ontdekkingen te doen [Agogué en 

Le Masson 2014]. Door C-K-theorie toe te passen 
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op de transformatie van de morfologische kaarten in het 

morfologische overzicht, zijn de stappen binnen het C-K 

ontwerp proces inzichtelijke te maken te maken en wordt 

de abstracte theorie in een concreet [Hatchuel en Weil 

2007, Le Masson et al. 2017] , zie figuur 4.

Uit de representatie van kennis K binnen de morfologische 

kaarten zijner twee opties. Ofwel de deel oplossingen 

zijn bekend bij alle teamleden, zie f1-f3 in figuur 1, dan 

worden ze gecombineerd in het morfologische overzicht 

met behulp van de K→K operator. Anders worden ze 

getransformeerd, met behulp van de K→C operator, 

omdat ze deels onbekend zijn voor sommige van de 

leden van het ontwerpteam. Zo wordt een deel van de morfologische 

kaart opgesplitst in deelverzamelingen voor onbekende oplossingen C, 

bijvoorbeeld f4 & f5 in figuur 1 [Shai et al. 2009]. Door bespreking en 

schetsen ontstaan mogelijk nieuwe functies/aspecten of sub-oplossingen 

C-C transformaties. Na de verdere uitwerking van de concepten kunnen dit 

nog steeds concepten zijn waarvan niet voldoende bekend is [C→C], of kan 

er na uitleg en discussie uiteindelijk een getoetst voorstel worden gedaan 

als bijdrage aan de oplossingsruimte in K [C→K], zie in figuur 1. Ook kan op 

basis van enkele misverstanden tussen teamleden of mogelijke associaties 

een nieuwe ontwerp sub-oplossing worden gevormd uit een concept C, 

bijvoorbeeld f6 in figuur 4. Deze transformatie kan ontstaan door schetsen 

of discussie waarbij het concept veranderd van onbekend naar erkende 

mogelijkheid en een echte propositie wordt in K. 

Figuur 1: Morfologische vertegenwoordiging van het transformatieproces binnen de vier 

exploitanten van C-K theorie Hatchuel en Weil [2007].
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Om de creativiteit van ontwerpteams verder te stimuleren, is er gekeken 

naar het effect van het gebruik van zogenaamde C-constructs, ook wel 

C-projectors genoemd, van de KCP (Knowledge Concepts Proposition) 

methode [Elmquist en Segrestin 2009] die gebaseerd is op de C-K theorie. 

De C-constructs hierbij zijn actieve K→C operatoren. Deze C-constructies 

kunnen domein vreemde conceptenzijn die worden gebruikt als een bron 

van inspiratie. Dit zijn bijvoorbeeld de introductie van een ‘onmogelijke’ 

optimale oplossingsrichtingen, zoals een gewichtloos hoogbouw, volledig 

elektrische concepten, vacuüm isolatie, alle natuurlijke daglicht etc. De 

C-constructie stimuleert het onderbewustzijn van de ontwerpers en die 

komt daardoor met nieuwe concepten. Deze concepten kunnen dan, na 

evaluatie van de mogelijkheid van concepten, leiden tot nieuwe oplossin-

gen. Het gebruik van C-constructies [Elmquist en Segrestin 2009] binnen 

de integrale ontwerpmethode werd getest in de Integral Design work-

shops. In 2011, 2012 en 2014 werden experimenten uitgevoerd met het 

gebruik van C-constructies. Aan deze experimenten namen 68 studenten 

en 17 professionals deel [Zeiler 2017].

Experiment: workshops Integraal Ontwerpen

In het kader van het Integraal ontwerponderzoeksproject voor professional 

in de Nederlandse bouwsector hebben we een educatief project 

ontwikkeld, het masterproject Integraal Ontwerpen. Hierbij werd dezelfde 

opdracht gebruikt als tijdens alle workshops en die werd ontwikkeld in 

het kader van het onderzoek van Savanovic [2009]. Om het effect van 

de morfologische instrumenten van de Integrale ontwerpbenadering 

te onderzoeken werden ze gebruikt in soortgelijke workshops voor 

verschillende soorten studenten, professionals en beoefenaars. Bij het 

onderzoek naar de effecten van de C-K betrof het de volgende groepen:

Master students

Dit waren 4e jaarstudenten (architectuur, bouwkunde en 

bouwdiensten) allen van de Faculteit van de Gebouwde 

Omgeving, leeftijd rond 22-24. Deelnemers aan het Inte-

graal Ontwerpen project.

Professionals 

In het onderzoek van Savanovic [2009] werd het concept 

van het werken met morfologische overzichten getest in 

verschillende reeksen workshops voor professionals, met 

minstens 12 jaar ervaring. Bij het onderzoek naar de effec-

ten van de C-constructs zijn professionals toegevoegd aan 

de master studenten studenten.

Practitioners 2019 TVVL Masterclass

TVVL organiseerde samen met de TU Eindhoven een 

master call. Er zijn geen beperkingen worden opgelegd aan 

de deelnemers, in tegenstelling tot de workshops voor 

professionals in het onderzoek van Savanovic [2009] waar 

de deelnemers minimaal 12 jaar ervaring moesten hebben 

en lid waren van BNA of NL Ingenieurs.

Workshop questionnaires

Aangezien de masterclass was voor professionals in de 

praktijk, wordt grote waarde gehecht aan hun reacties. 

Alle deelnemers aan de masterclass werden gevraagd 

vragenlijsten in te vullen. Twee vragenlijsten werden 

gebruikt, één direct na een workshop, en één een week 

nadat de masterclass had plaatsgevonden.

Vragenlijst direct na sessies van de masterclass

De meeste vragen waren te beantwoorden door het geven 

van beoordelingen op de schaal 1-5, maar er waren ook 

enkele open vragen. Naast deze algemene vragen waren er 

specifieke vragen met betrekking tot de onderwerpen van 

een sessie. 

Vragenlijst een week na de masterclass

Deze vragenlijst werd gehouden door de TVVL, en bestond 

uit 9 vragen. Dit maakt het mogelijk om de uitkomst van 

de resultaten direct na de sessies te valideren met die van 

de vragenlijsten een week na de masterclass.

Resultaten

Centraal element van het Integraal Ontwerpproces is 

het gebruik van morfologische grafieken door individuele 

ontwerpers die werden gecombineerd tot één Morfolo-Figuur 2: Interventie door introductie van C-construct in het Integrale Ontwerpproces.
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gische Overzicht door het ontwerpteam. Tijdens 

alle experimenten bestonden de ontwerpteams uit 

verschillende disciplines. Het gemiddelde aantal 

functies en oplossingen zoals vermeld door de 

ontwerpteams in hun morfologische kaarten en 

morfologisch Overzicht zijn te zijn in Figuur 3. Daar-

in staan ook de resultaten van de interventie door 

het toevoegen van C-constructies aan het Integrale 

Ontwerpproces worden gegeven in figuur 3.

De gemiddelde resultaat van de vragenlijsten direct 

na de verschillende masterclasssessies en die van 

een week later (n=19), schaal 1-5, zijn weergegeven 

in tabel 1. Meest kritische opmerkingen;

•  Interessant voor het ontwerpen van nieuwe 

dingen, echter, minder voor de traditionele 

ontwerpen 

• Niet overtuigd van de toegevoegde waarde

•   C-K staat nogal ver van de dagelijkse praktijk, te 

theoretisch, te abstract, te wetenschappelijk 

Figuur 3: Gedetailleerde vergelijking van de Morfologische Grafieken, Morfologische overzichten en het effect van de toepassing van C-constructies van professionals (n=18) en beoefenaars (n=19).

Session 4 C-K theorie,  
toepassing van C-constructs

Na een week resultaten  
TVVL enquête

Belang voor de praktijk 2.6 3.3

Structuur passend bij het thema 2.8 3,6

Hoeveelheid informatie in de tijd 2.8 3.4

Beoordeling sessie 2.9 3.2

Beoordeling docent 3.3 3.5

Tabel 1: Resultaten vragenlijsten direct na de sessie en een week na de master class

Discussie

Innovatie wordt afgeremd door degene die niet bereid zijn de eigen logica 

ter discussie te stellen of die zich er zelf niet van bewust zijn. Dit is ook de 

meerwaarde die een academisch opgeleid kader kan geven aan de totale branche 

van de Installatietechnologie. Tot op heden is het een branche die zich van een 

ambachtelijk niveau langzaam heeft ontwikkeld tot een niveau van engineering op 

HBO-niveau. Voor verdere ontwikkeling is een groei richting ontwerpvaardigheden 

nodig, wil de branche daadwerkelijk een toegevoegde waarde kunnen leveren op 

het gebied van Integraal Ontwerpen. Een onderzoekende en ontwerpende attitude 

zijn daarbij onontbeerlijk. Het belang van de branche ligt in het innoveren. De 

traditionele ambachtelijke benadering is niet langer toereikend. Vernieuwing 

en verbetering Innovatie is een teamproces, met elkaar de bestaande mentale 

modellen ontdekken en samen bouwen aan nieuwe.

Vooral interessant was om te kijken naar het individuele effect van C-K theorie en 

C-constructies voor de praktijk. Uit de individuele resultaten van de vragenlijst, 

tabel 2, blijkt dat 5 van de 19 deelnemers zeer negatief waren in hun evaluatie, 

met een gemiddelde rating van minder dan 2,2 op een schaal van 1-5. Ook uit 

de antwoorden op de open vragen maakten deze deelnemers duidelijk dat het 

voor hen te abstract was en dat ze niet konden zien hoe ze het konden toepassen 

in hun dagelijkse praktijk. Er waren aan de andere kant ook deelnemers die zeer 

positief waren en die zeiden dat ze het 

echt interessant vonden en dat het hun 

perspectief op design enorm verbrede.
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Tabel 2: Individuele resultaten van de vragenlijst direct na sessie 4 CK-theorie en de toepassing van C-constructies 

Participant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Average

Question              1 4 3 4 2 3 2 2 3 3 3 2 3 1 1 2 2 3 1 5 2,6

2 5 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 1 1 2 2 4 1 1 2,5

3 5 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 4 2 1 1 3 4 1 2 2,8

4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 2 1 2 3 2 2 3 2,8

5 5 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2,9

6 4 3 3 5 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 2 2 3,3

Average score 4,5 3,3 3,5 3,7 3,3 2,7 2,8 2,5 3,2 3,3 2,2 3,7 1,8 1,7 1,8 2,7 3 1,5 2,5 2,8

Figuur 4: Vergelijking van de gemiddelde relatieve 

toename van het aantal functies en suboplossingen 

in hun morfologische overzichten als gevolg van de 

toepassing van C-constructies uit de CK-theorie

effect hebben ervaren. Sommige zijn vrij negatief in hun persoonlijke 

evaluatie. Maar als gevolg van toevoeging van de ontwerp tools binnen 

het groepsproces is er altijd een positief effect op de productie van sub-

oplossingen door de groepen. Er worden meer mogelijkheden in beeld 

gebracht.
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Quantitative evaluatie

Het gebruik van morfologische grafieken en morfologische 

overzicht maakte het mogelijk om het resultaat van 

verschillende studentengroepen kwantitatief te 

analyseren met die van de beoefenaars. 

Conclusies

Dit onderzoek heeft het positieve effect van de Integrale 

Ontwerpmethode aangetoond op het aantal gegenereerde 

suboplossingen en het positieve effect van de interventie 

door de toepassing van C-constructies. Het toonde echter 

ook aan dat niet alle deelnemers hetzelfde positieve 
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Het bedrijf, dat in Lelystad zijn 

hoofdvestiging heeft, is op veel vlakken 

actief. Eén daarvan is zeer actueel: ventilatie 

van schoolgebouwen. “Veel scholen 

voldoen niet aan het Bouwbesluit als het 

gaat om ventilatie terwijl er juist een grote 

ventilatiebehoefte is doordat de klaslokalen 

gevuld worden met steeds groter wordende 

groepen. Ik denk dat veel schoolbesturen 

wel weten dat een goed ventilatiesysteem 

noodzakelijk is, maar het ontbreekt vaak 

aan financiële middelen om er iets aan te 

doen. Daarom is het goed dat het kabinet 

onlangs heeft besloten een subsidie van 

€ 360 miljoen beschikbaar te stellen om 

schoolbesturen en gemeenten te helpen met 

aanpassingen aan het ventilatiesysteem.”

Auerhaan heeft al vele jaren ervaring met het 

gezonder maken van scholen. Al ver voor de 

het uitrollen van de Frisse Scholen- 

campagne in 2008 door de overheid is het 

bedrijf gestart met schoolventilatie. Destijds 

is door het toenmalige kabinet Balkenende al 

veel geld neergelegd voor het gezond maken 

van schoolgebouwen. “Om te laten zien én 

te laten horen hoe het op installatiegebied 

het beste in scholen kan worden geregeld, 

hebben we in onze vestiging in Lelystad een 

ruimte ingericht zoals een klaslokaal. We 

hebben veel schoolbesturen en adviseurs al 

mogen ontvangen en adviseren.”

Voor professionals in onze branche is de huidige tijd zeer enerverend.  

Roy Titulaer, meer dan een kwart eeuw actief in klimaat- en luchttech-

niek en sinds twee jaar directeur van Auerhaan Klimaattechniek, geeft 

aan dat het een mooie uitdaging is om gebouwen in tijden van een 

corona-pandemie gezond te maken en te houden. “We merken dat vooral 

schoolgebouwen in het middelpunt van de belangstelling staan.”

Daarnaast is Auerhaan in meer sectoren 

actief, zoals in de retail, horeca en kanto-

ren. “Wat minder bekend is, is dat we ook 

actief zijn in de scheepsbouw met axiaal- 

en centrifugaal ventilatoren voor schepen 

en industrie. Dit is een bijzondere tak; we 

maken per jaar in onze eigen assemblage-

hal circa 2000 ventilatoren. Dat gebeurt 

op maat, van klein (25 cm diameter) tot 

letterlijk manshoog (180 cm).”

Auerhaan levert meerdere merken 

ventilatiesystemen. Van het Zweedse 

merk Swegon leveren zij een nieuw soort 

luchtbehandelingskast, deze kast heeft 

een geïntegreerde warmtepomp. “Dit 

ontzorgt de installateur totaal, want 

alles zit in de kast: warmte, koeling, 

de warmte-terugwinning en ventilatie. 

Het is een kwestie van neerzetten, 

kanalen en voeding aansluiten, en hij 

kan draaien. Vooral voor de gebieden 

met veel woningbouw in de omgeving is 

deze ontwikkeling interessant. Doordat 

de lucht-lucht warmtepomp in de kast 

zit, heeft hij een hoog rendement en 

maakt hij minder geluid ten opzichte van 

een buiten opgestelde warmtepomp. 

Bovendien is deze kast, inclusief de 

verschillende onderdelen, centraal 

geregeld, en dat is maakt de installatie 

makkelijker.” 

TVVL Bedrijfslid 
aan het woord

Foto: Roy Titulaer – Auerhaan Klimaattechniek

Mijn TVVL

“Ik draag TVVL een heel warm hart 

toe. Zelf ben ik al 20 jaar persoonlijk 

lid, Auerhaan is 18 jaar bedrijfslid. Van 

deze 20 jaar ben ik 9 jaar voorzitter ge-

weest van de regio Midden-Nederland. 

Ik ben ook actief geweest bij de opzet 

van Young TVVL toen men Young 

TVVL nieuw leven wilde inblazen. De 

afgelopen 4 jaar ben ik actief als TVVL 

docent Luchtbehandeling. Overdracht 

van kennis vinden wij bij Auerhaan 

heel belangrijk, en dan maakt het 

niet uit of je leverancier, installateur 

of adviseur bent. Daar is TVVL heel 

goed mee bezig, zeker de laatste jaren. 

Het aantal en de verscheidenheid aan 

cursussen is fors gestegen. Wat ik ook 

heel goed vind om te zien is dat het 

goed gaat met Young TVVL, al vind ik 

wel dat bedrijven binnen onze branche 

hun jongere mensen nog meer zouden 

moeten stimuleren ook naar de  

TVVL-bijeenkomsten te gaan. Het is 

zeer goed voor het netwerk en om 

extra kennis op te doen.”

Roy Titulaer – Auerhaan Klimaattechniek
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    HET SUCCES VAN DE TVVL 
WEBINARS: TVVL ZIT NIET STIL!

Op 3 september jl. is door TVVL regio Brabant voor de 7e keer het 

jaarlijks terugkerende TVVL Golftoernooi bij Golfclub & Countryclub 

‘De Tongelreep’ in Eindhoven georganiseerd.

Met de mazzel van mooi en droog weer en een enthousiaste groep 

van 31 deelnemers kunnen we terug kijken op een enorm geslaagde 

dag. Na het lopen van de 9 holes was er de gelegenheid om informeel 

kennis te maken met andere deelnemers en is er een heerlijke BBQ 

genoten. Onder genot van een drankje en onder de deskundige leiding 

van de TVVL regio voorzitter Eric van Hilst vond de prijsuitreiking 

plaats. De uitslag van het toernooi is als volgt:

Winnares dames:

Longest drive & overall winnaar dames: Mevr. J. Ruijter (TVVL)

Winnaars heren:

Longest drive: Dhr. O. Bottcher (Böttcher Maintenance Consultancy)

Neary: Dhr. H. van Spaandonk (FläktGroup Netherlands B.V.)

1e plaats  Dhr. G. van Haren (Van Haren Installaties BV)

2e plaats  Dhr. S. Meeberg (Kuijpers Utiliteit Zuid B.V.)

3e plaats  van H. van Spaandonk (FläktGroup Netherlands B.V.)

4e plaats Dhr. WJ van den Berk (Klictet Advies)

Bedankt & tot volgend jaar!  

Graag bedanken wij alle deelnemers en vrienden voor hun 

enthousiasme en medewerking. De golfdag is mede mogelijk gemaakt 

door onze vrienden; AERKOELBV, AL-KO Luchttechniek BV -Huisman 

& van Muijen Adviseur installaties en STULZ Groep BV die alle 

deelnemers ook heeft voorzien van golfballen.

Wil jij volgend jaar ook deelnemen als Vriend aan het TVVL Golftoer-

nooi? Stuur een email naar m.hamaker@tvvl.nl en wij zorgen dat jouw 

bedrijf volgend jaar een uitnodiging krijgt om deel te nemen als Vriend. 

    JAARLIJKS TVVL-GOLFTOERNOOI IN 
EINDHOVEN

Ondanks dat TVVL haar kennis de afgelopen maanden niet 

tijdens live bijeenkomsten kon delen, kijken wij terug op 

een succesvol half jaar met goed bezochte en waardevolle 

webinars. Onze expertgroepen & communities, regiocommis-

sies en YOUNG TVVL hebben hun krachten gebundeld om 

een groot aantal webinars te organiseren waarin inspirerende 

sprekers hun expertise deelden.

Met meer dan 1.500 deelnemers mogen we de webinars 

zeker een succes noemen! Wil je de webinars graag nog eens 

terug kijken? Alle webinars zijn terug te vinden via ons online 

platform TVVL Connect. Benieuwd of er nog nieuwe webinars 

gepland staan? Bekijk www.tvvl.nl/agenda.

Een greep uit de meer dan 20 georganiseerde webinars:

COVID-19 en de gebouwde omgeving | 7 mei  

ISIAQ.nl en TVVL hebben voor de aftrap van het Webinar 

programma de handen ineen geslagen om zoveel mogelijk 

professionals op de hoogte te brengen van de invloed van 

COVID-19 op de gebouwde omgeving en hoe we met elkaar 

een houdbare samenleving kunnen vormgeven.

 

Masterclass natuurlijk airconditioning met EARTH,  

WIND & FIRE | 16 juni 

Op de planning stond een fysieke masterclass over de 

ontwikkeling van het innovatieve EARTH, WIND & FIRE. Dat 

fysiek samenkomen niet mogelijk was heeft Ben Bronsema 

en TVVL niet tegengehouden om een grote groep techneuten 

(online) samen te brengen.

 

YOUNG TVVL Webinar First Dates | 25 juni  

YOUNG TVVL organiseerde op donderdag 25 juni een 

interactieve webinar waar thoughtleaders jong professionals 

meenamen langs 6 actuele thema’s zoals circulair vastgoed en 

techniek na Covid-19. In 2 (dating)rondes van 20 minuten gaven 

thoughtleaders een korte thema-introductie en introduceerden 

een stelling. Vervolgens zijn zij met 6 jong professionals het 

gesprek aangegaan. In korte tijd hebben deelnemers kennis 

gemaakt met het thema, de thoughtleader en elkaar.

79tvvl magazine / regionieuws 
nr. 05 / oktober / 2020

Schoolventilatie voor een gezonde leeromgeving

Geef kinderen een 
gezonde leeromgeving!

www.nedair.nl/schoolventilatie

Wat doet u hieraan om dit te realiseren?



TVVL Cursussen

80 tvvl magazine / tvvl cursussen
nr. 05 / oktober / 2020

Begin 
volgend jaar 

starten?
Zo start de post-hbo opleiding Hogere elektrotechniek Fase 2 in 

januari en de post-hbo opleiding Systeemarchitect in februari 

2021. Ook op het gebied van sanitaire technieken kun je van 

start met de cursus Legionellapreventie adviseur en modules van 

Sanitaire installaties in gebouwen.

 

Wil je meer weten over duurzaamheid, warmtepompen, Prestatie-

monitoring en -analyse van HVAC-installaties of hydraulische 

schakelingen? Er is keuze genoeg en er zijn diverse startmomenten. 

Laat je inspireren en kijk op www.tvvl.nl/cursussen voor ons 

aanbod en de startdata. Onze ‘Raar Jaar Actie’ is overigens nog 

steeds geldig. Dit geeft jou meer zekerheid en flexibiliteit.  

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden hier van op  

www.tvvl.nl/raar-jaar-actie.

Het TVVL cursusseizoen is in september weer gestart. We 

hebben de nodige coronapreventiemaatregelen getroffen 

en de leslokalen zijn uitgerust met streaming opties zodat 

we ook online les kunnen geven. Heb je getwijfeld over 

cursusdeelname of stond je hoofd er nog niet helemaal 

naar? Wil je nu toch wel met een nieuwe cursus of opleiding 

beginnen? Je bent nog niet te laat om dit seizoen te starten 

en ook begin 2021 starten er nog veel mooie cursussen!
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Het vakgebied binnenklimaat is sterk onderhevig aan veranderende inzich-

ten en wet- en regelgeving. Strengere eisen op het gebied van comfort en 

gezondheid in relatie tot het binnenklimaat worden of zijn ontwikkeld. Diverse 

organisaties hebben tools ontwikkeld om het binnenklimaat te omschrijven 

of te beoordelen. Tools als bestekken van VLA of het Programma van Eisen 

Gezonden Kantoren maar ook het nog te ontwikkelen Binnenmilieu Label.

In de Masterclass Gezond Binnenklimaat worden de geldende binnenklimaat-

aspecten benoemd en wordt een overzicht van de toepassingsmogelijkheden 

van de verschillende tools gegeven.

Wat leer je?

Na het succesvol afronden van deze gecertificeerde wet- en regelgevingscur-

sus heb je gedegen kennis van de huidige en nieuwe stand van zaken over de 

eisen van het binnenklimaat. Je begrijpt de Nederlandse wet- en regelgeving 

voor de installatie van het binnenklimaat van kantoren en scholen. Ook leer 

je het verband tussen productiviteit en het binnenmilieu. In welke klimaatom-

standigheden zoals het CO2 gehalte, de frisse luchtstroom en de temperatuur 

van een gebouw, ontstaat de hoogste productiviteit van inzittenden? Hoe stel 

je de luchtfilters in voor een beter binnenmilieu? Tijdens deze cursus ontdek 

je toepassingen van diverse tools voor het oplossen van deze vraagstukken.

 Inhoud:

 • Laatste stand van zaken eisen binnenklimaat

 • Binnenklimaat kantoren en scholen

 • Binnenmilieu vs productiviteit

 • Luchtfilters/Binnenmilieu

 • Gebruik diverse beschikbare tools

Nieuw: Masterclass  
gezond binnenklimaat

Wie, waar en hoe?

De Masterclass gezond binnenklimaat is 

bedoeld voor technici die de TVVL cursus 

Luchtbehandelingstechniek hebben gevolgd 

of die werkzaam zijn in de klimaattechniek en 

zich willen laten bijscholen op het gebied van 

binnenklimaat. Je hebt minimaal een succes-

vol afgeronde mbo opleiding.

De Masterclass wordt verzorgd bij en door 

TVVL in Woerden. Vanwege coronapreven-

tiemaatregelen is het aantal deelnemers per 

editie beperkt. De eerstvolgende startdatum 

is 2 februari 2021.

De Masterclass omvat 5 lesdagen (overdag). 

De cursusprijs is € 1.995 (inclusief lesmate-

riaal, koffie/thee/fris en lunch). TVVL-leden 

krijgen 15% korting. 

Inschrijven kan via  

www.tvvl.nl/cursussen/binnenklimaat. 
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TVVL en FHI ontwikkelen een nieuwe opleiding: 

Leadengineer Gebouwautomatisering en -beheer. Op 12 

november 2020 gaat de opleiding van start. ‘Dit voorziet 

in een behoefte.’

Een opleiding Leadengineer Gebouwautomatisering en 

-beheer bestond nog niet. Om te peilen of er belangstelling 

voor zou zijn, zetten FHI en TVVL een enquête uit. Uit 

de respons blijkt dat er een duidelijke behoefte is aan 

een opleiding op engineerings- en ontwerpniveau voor 

Gebouwautomatiseringssytemen, die de leerlijn naar de 

functie Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer 

complementeert. 

Curriculum vastgesteld

Martin Hof (FHI) en Jos Bijman (TVVL) zijn druk met 

de laatste voorbereidingen. ‘Een speciaal ingestelde 

werkgroep heeft de leerdoelen bepaald en het curriculum 

voor de opleiding vastgesteld. De ontwikkelaars zetten 

nu de laatste puntjes op de i’, vertelt Hof. ‘We zien om 

ons heen dat automatisering in gebouwen toeneemt. Om 

gebouwautomatiseringsprojecten te engineeren en uit te 

voeren zijn goed opgeleide technici nodig. Het is van belang 

dat zij over voldoende kennis beschikken om multidisciplinaire 

automatiseringsconcepten te kunnen uitwerken, maar ze 

vervolgens ook projectmatig te kunnen realiseren. Daar zien 

we een taak voor de Leadengineer. Bijman; ‘Hij/zij is straks de 

spreekwoordelijke spin in het web van het realisatieproces en 

heeft met verschillende technische disciplines in het gebouw 

te maken. Hij stuurt vanuit zijn rol de verschillende engineers 

van de afzonderlijke disciplines aan, zoals klimaattechniek, 

toegangscontrole, verlichting etc. In een project zal de 

Leadengineer de enigneer/ontwerper en de Systeemarchitect 

de eindverantwoordelijke zijn. Het is dus belangrijk dat 

ze elkaars vakgebied goed kennen. Daarom wordt de 

opleiding Leadengineer Gebouwautomatisering en -beheer 

inhoudelijk afgestemd met de opleiding Systeemarchitect 

Gebouwautomatisering en -beheer. Op die manier ontstaat 

een doorlopende leerlijn, van mbo tot post-hbo.’ De 

ontwikkeling van de opleiding wordt mede mogelijk gemaakt 

door Wij Techniek (voorheen OTIB), het opleidings- en 

ontwikkelingsfonds van de Installatiesector.

Nieuwe opleiding  
gebouwautomatisering

Aanspreekpunt

De concrete invulling van de functie Leadengineer is het uitwerken 

en engineeren van de door de systeemarchitect ontworpen 

automatiseringsconcepten. Daar horen allerlei taken bij, zoals het 

monitoren, rapporteren en zorgen voor een tijdige projectuitvoering. 

Communicatie is ook belangrijk; de Leadengineer is voor alle partijen 

het aanspreekpunt. De nieuwe opleiding richt zich voornamelijk op 

de technische aspecten van gebouwautomatisering. ‘De opleiding 

is bedoeld voor technici die werkzaam zijn bij bedrijven in de meet- 

en regeltechniek, installatiebedrijven en adviesbureaus’, vertelt 

Martin Hof, ‘of mogelijk als technisch gebouwbeheerder.’ Jos Bijman 

vervolgt: ‘In 10 lesdagen zal een breed scala aan onderwerpen aan bod 

komen. ‘Het gaat om engineering van gebouwautomatisering met 

kennis van webapplicaties, software, IoT, netwerken, ICT, security, 

dataverwerking en duurzaam gebouwbeheer en energiemanagement. 

Omdat de integratie van de verschillende disciplines cruciaal is bij 

gebouwautomatiseringssystemen zal daar dus veel aandacht voor zijn.’
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Leerdoelen

‘Er is wel een bepaalde basiskennis en – niveau nodig, 

want het is een post-mbo opleiding’, zegt Hof. ‘De 

leerdoelen zijn deels inhoudelijk technisch, maar ook 

op analytisch en strategisch gebied wordt er wat van 

de student verwacht. Naast theoretische lessen zal de 

opleiding ook bestaan uit het uitvoeren van opdrachten. 

De specifieke leerdoelen die we hebben vastgesteld, 

zijn best pittig. Het gaat om kennis van verschillende 

(web)applicatievormen en data-uitwisseling tussen 

applicaties, en om kennis van ICT netwerken t.b.v. de 

integratie van gebouwautomatisering binnen het ICT 

netwerk. Maar ook kennis van duurzaam beheer en 

onderhoud en het beargumenteren en toepassen van 

de benodigde energiemonitoring. Bijman: ‘Maar het 

gaat verder. Een Leadengineer moet een functioneel 

ontwerp voor de gebouwautomatisering op kunnen 

stellen, op de hoogte zijn van procedures t.b.v. ICT-security en ze 

toepassen, en kunnen omgaan met data. Verder is het belangrijk 

dat hij/zij een vergelijking kan maken tussen digitale platforms/

protocollen en een gemaakte keuze beargumenteren, het PvE 

Gebouwautomatisering en de van toepassing zijnde informatie kan 

beoordelen en analyseren, en tenslotte de benodigde hardware- 

en gebouwautomatiserings-componenten kan specificeren en de 

toepasbaarheid ervan kan beoordelen. Alles bij elkaar is het niet 

niks! Wie deze opleiding in de toekomst afrondt, heeft gedegen 

kennis en kunde op het gebied van gebouwautomatisering.’

12 november 2020

13.30 – 20.45 uur

10 lesdagen, eenmaal per 2 weken

 € 4.100 excl. btw -15%  

pilotkorting* = € 3.485

Ledenprijs € 3.485 excl. btw -15%  

pilotkorting* = € 2.962,25 

* de eerste groep krijgt 15% extra korting

Startdatum:

Tijden:

Duur:

Prijs:

Startdatum:

Tijden:

Duur:

Prijs:

Meer informatie en inschrijven:  

www.tvvl.nl/cursussen/leadengineer

18 maart 2021

09.00 – 16.30 uur

15 lesdagen, eenmaal per 2 weken

€ 6.995 excl. btw.

Ledenprijs € 5.945,75 excl. btw.

Naast de nieuwe opleiding Leadengineer Gebouwautomati-

sering en -beheer start in februari weer de 5e lichting voor de 

post-hbo opleiding Systeemarchitect Gebouwautomatisering 

en -beheer. Een waardevolle (vervolg)opleiding in de leerlijn 

gebouwautomatisering. 

Meer informatie en inschrijven via www.tvvl.nl/cursussen/sa.

Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip.  

Dit gewijzigde artikel verscheen eerder op InstallatieProfs.nl. 
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TVVL verzorgt al sinds 1990 de cursus Sanitaire Installaties in Gebouwen. 

Als een cursus al 30 jaar bestaat, zegt dat wel wat over de kwaliteit en 

populariteit. Natuurlijk wordt de cursus regelmatig aangepast naar de 

laatste actualiteiten, wetgeving, normen, praktijkinrichtingen en stand van 

techniek. 

De lesstof werd toentertijd met grote inspanning onder leiding van ing. L.A. Huygen 

gerealiseerd. De cursus ging direct met twee groepen van start, terwijl er een 

wachtlijst bleef bestaan. Het Ministerie  van Economische Zaken heeft TVVL 

destijds gecomplimenteerd met de kwaliteit van de vervaardigde lesstof.

Omdat het zo’n interessant vakgebied is, brengen wij 

graag onze cursussen en workshops op het gebied van 

sanitaire technieken nog een keer onder de aandacht. De 

cursus Sanitaire Installaties in Gebouwen is bedoeld voor 

startende of ervaren engineers en ontwerpers of projectleiders 

werkzaam bij een adviesbureau, installatiebedrijf, leverancier, 

opdrachtgever of overheid. De cursus is opgedeeld in 4 

modules; leidingwaterinstallaties, gebouwriolering, 

gasinstallaties en brandblusvoorzieningen. De cursus is in 

zijn geheel te volgen (4 modules met in totaal 13 lesdagen 

en deelexamens) met als eindresultaat het TVVL-diploma 

Sanitaire Installaties in Gebouwen. Maar het is ook mogelijk 

De oplettende lezer heeft het al eerder in 

TVVL Magazine kunnen lezen; sinds 1 januari 

2020 is de Warmtepomp Academy onderdeel 

van TVVL. De Warmtepomp Academy heeft 

een rijke historie en vormt met haar cursussen 

een mooie aanvulling op het TVVL aanbod. 

De Warmtepomp Academy is dé plek voor 

cursussen met betrekking tot warmtepompen. 

Individuele of collectieve warmtepompen, in 

woningen of in utiliteit, grondgebonden of 

niet. Dit alles komt aan bod in de cursussen 

van de Warmtepomp Academy.

De warmtepompcursussen die voorheen door 

Stichting Warmte pompen en later door de 

Cursus Sanitaire Installaties al 30 jaar

Meer kennis van warmtepompen?

om je apart in te schrijven voor een enkele module en 

deze af te sluiten met een deelcertificaat. Hierdoor is het 

mogelijk specifieke kennis op te doen of de cursus over 

meerdere jaren uit te spreiden.

Buiten de 4 modules en het examen om worden  

4 workshops aangeboden. Dit zijn:

• Zwembaden en Waterbehandeling;

• Technische en Medische gassen;

• Stoominstallaties.

Deelnemers aan alle 4 modules van de cursus Sanitaire 

Installaties in Gebouwen kunnen kosteloos naar deze 

workshops. 

Heb je interesse in de cursus Sanitaire Installaties in 

Gebouwen, in 1 van de modules of in een workshop, kijk 

dan op www.tvvl.nl/cursussen voor meer informatie.

Startdata modules

17 november 2020  Module Gasinstallaties

 26 januari 2021 Module Gebouwriolering

  9 maart 2021  Module Brandblusvoorzieningen

  september 2021  Module Leidingwaterinstallaties

Stichting AcademyNL verzorgd werden, 

worden nu door TVVL georganiseerd. TVVL 

(bedrijfs)leden krijgen voor deze cursussen 

nu dus ook 15% ledenkorting!

Kies uit een van de volgende cursussen:

Woningbouw

•  Collectieve warmtepompen woning-

bouw, 3 lesdagen

•  Ontwerpen van water/water warmte-

pompen woningbouw, 2 lesdagen

•  Ontwerpen van lucht/water warmte-

pompen woningbouw, 2 lesdagen

•  Ontwerpen van hybride warmtepom-

pen woningbouw, 2 lesdagen *NIEUW*

Utiliteit

• Warmtepompen utiliteit

•  Ontwerpen van lucht/lucht  

warmtepompen utiliteit

Incompany

•  Basiscursus warmtepompen voor 

niet-technici

•  Warmtepompen voor gemeenten

•  Warmtepompen voor woning-

corporaties

Kijk snel op onze website  

www.warmtepomp-academy.nl voor 

meer informatie en inschrijven.
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•  met bredere kennis en meer begrip deelnemen aan 

bouwteams of multidisciplinaire projectteams;

•  uitgangspunten (normen en richtlijnen) voor E-instal-

laties benoemen;

• basisberekeningen uitvoeren t.a.v. elektriciteit;

• E-voorzieningen in gebouwen benoemen;

• elektrische schema’s lezen;

•  inzicht krijgen in de belasting en vervuiling van het 

elektriciteitsnet;

•  de onderdelen van de brandmeldinstallatie beschrij-

ven en een oordeel vormen over de projectie van de 

brandmeldinstallatie;

• een verlichtingsplan van een gebouw beoordelen.

Voor wie?

Werktuigkundig geschoolde medewerkers; ontwerpers, 

werkvoorbereiders, projectleiders, projectmanagers, 

teamleiders of contractmanagers werkzaam bij een instal-

latiebedrijf, adviesbureau, opdrachtgever, leverancier of 

overheid.

De cursus is daarnaast uitstekend geschikt voor bijv. 

gebouwbeheerders, architecten of medewerkers van leve-

ranciers die meer willen weten van de elektrotechnische 

installaties in de gebouwde omgeving.

Elektrotechniek,  
wat je moet weten

Inhoud

•  De cursus is opgebouwd uit 5 lessen  

(verdeeld over 6 lesdagen):

• Grondbeginselen Elektrotechniek

• E-voorzieningen en materiaalkennis 

• Power Quality

• Brandbeveiligingsinstallaties

• Verlichting

Interesse?

De eerstvolgende startdatum is 2 februari 2021. Meer infor-

matie en inschrijven kan via www.tvvl.nl/cursussen/evw.

En andersom? Wat moeten elektrotechnici weten 

over werktuigkunde?

In dit artikel belichten we de opleiding E voor W. 

Maar andersom is het ook voor elektrotechnici 

belangrijk om kennis te hebben van werktuigkunde. 

Ook daarvoor heeft TVVL een oplossing: de cursus 

Werktuigkunde voor Elektrotechnici (W voor E). Deze 

cursus start op 1 februari en bestaat uit 7 lesdagen. 

Meer informatie over deze cursus en inschrijven kan 

via: www.tvvl.nl/cursussen/wve.

De rol van de medewerkers in de installatietechniek veran-

dert, waarbij de raakvlakken met de elektrotechnische 

installaties groeien. Dit geldt ook voor de medewerker 

opgeleid binnen het domein W-installaties. Afstem-

ming van deze raakvlakken is van belang voor een goed 

eindresultaat van het project. De medewerkers opereren 

namelijk steeds meer binnen multidisciplinaire teams. 

Dit vraagt om brede kennis van verschillende technische 

disciplines. Eigenlijk zou iedereen een basisopleiding 

elektrotechnische installaties moeten volgen. Het goede 

nieuws is; die opleiding bestaat al (vele jaren) bij TVVL: de 

cursus Elektrotechniek voor Werktuigkundigen (E voor W). 

Een aanrader en al jaren onverminderd populair. 

De cursus ‘E voor W’ verschaft werktuigkundigen binnen 

de installatietechniek inzicht in E-installaties door gevoel 

te kweken voor begrippen en vuistregels. Na afloop kun je:
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De bekende publicatie Cijfers & Tabellen - oorspronkelijk 

uitgeven door SenterNovem, dat nu RVO heet – is op 

veel werkplekken en in menig bureaulade te vinden. 

Van installateurs tot beleidsmakers: de ‘bijbel’ over 

energieverbruiksgetallen en kentallen over besparingen, 

prijsinformatie en maatregelen wordt nog altijd veel 

gebruikt. Maar de laatste versie verscheen in 2007. Het 

was dus nodig de uitgave ingrijpend te actualiseren. En om 

Cijfers & Tabellen op de huidige tijd te laten aansluiten, is 

er ook een applicatie ontwikkeld. 

Anderhalf jaar geleden kreeg kennisinstituut ISSO de vraag 

om de publicatie samen met de RVO te actualiseren. Uit 

enquêteonderzoek bleek dat er, naast de wens voor een 

up-to-date publicatie, enorm veel vraag was naar een online 

versie. Dit bevestigde het idee dat ISSO zelf ook had. Door 

Cijfers & Tabellen online te zetten, is de vakkennis die ISSO 

ontwikkelt eenvoudig te raadplegen. Bovendien is de data 

digitaal veel makkelijker en sneller te actualiseren. Daarmee 

wordt voorkomen dat een nieuwe actualisatie lang op zich laat 

Geactualiseerde versie  
Cijfers & Tabellen nu  
online beschikbaar

wachten. De applicatie maakt de data voor gebruikers 

eenvoudiger te doorzoeken en gebruiken in rapporten. 

Omdat Cijfers & Tabellen nu ook online  beschikbaar 

is, is het bovendien mogelijk om meer informatie aan 

alle maatregelen toe te voegen. Zo staan nu onder 

andere ook de randvoorwaarden voor gebruik erbij. 

Daarnaast geeft de applicatie aan of het om bewerkte of 

onbewerkte data gaat en wat de originele bron van de 

data is.

Cijfers boven water 

Cijfers & Tabellen bevat met ruim 25 onderwerpen 

een breed scala aan data. Om de actualisatie van 

zoveel gegevens in goede banen te leiden, is een 

stuurgroep ingericht met 11 belanghebbende partijen. 

‘De stuurgroep bepaalt de inhoud van Cijfers & 

Tabellen en zorgt voor de communicatie over Cijfers 

& Tabellen naar de achterban’, vertelt André Derksen 

van ISSO, algemeen projectcoördinator van het project. 

‘Met vertegenwoordigers van iedere belanghebbende 

Partijen stuurgroep en Kontaktgroep samen

De stuurgroep en / of de Kontaktgroep van ‘Cijfers & Tabellen’ 

bestaan uit vertegenwoordigers van:

•  NVDE, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie;

•  Techniek Nederland, branchevereniging van installatiebedrijven;

•  Bouwend Nederland, branchevereniging van bouwbedrijven; 

• VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten; 

• PBL, Planbureau voor de Leefomgeving; 

•  NLingenieurs, Nederlandse branchevereniging van advies- 

management- en ingenieursbureaus; 

• TVVL, Platform voor mens en techniek; 

• FedEC, Federatie van Energieconsultants; 

•  EG ETRM, Expertgroep Energietransitie Rekenmodellen van 

Netbeheer Nederland; 

• ISSO, Kennisinstituut bouw- en installatietechniek; 

•  RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 

uitgever Cijfers & Tabellen;

• Nieman, Raadgevende ingenieurs;

• Arcadis, Design & Consultancy;

• KO/enco, Raadgevend ingenieurs;

•  De Energiemanager, Consultant in energiebeleid, 

-management en –besparing;

• Vabi, Softwarebedrijf voor gebouwinformatie;

• NVBV, Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging;

•  Lifecycle Vision, Servicebureau voor inzicht in 

levensduurkosten;

•  GeoNovum, Overheidsstichting die overheden geo-

informatie helpt benutten;

• Deerns, Onafhankelijk installatietechnisch adviseur.



87tvvl magazine / tvvl
nr. 05 / oktober / 2020

TVVL TECHNIEKDAG  
18 NOVEMBER 2020

uit de stuurgroep is daarnaast een 

ISSO-contactgroep samengesteld. 

Zij verrichten het inhoudelijke werk, 

aangestuurd door bureau Nieman.’ De 

contactgroep maakt zo veel mogelijk 

gebruik van bestaande data; in Cijfers 

& Tabellen wordt informatie uit 

allerlei bronnen gebundeld. Derksen: 

‘Voor bijvoorbeeld het onderwerp 

‘binnenverlichting’ was nog geen 

actuele data, dus hebben we een partij 

ingeschakeld om die cijfers boven water 

te halen. De contactgroep komt eens 

in de 6 tot 8 weken bij elkaar; sinds de 

coronacrisis via Microsoft Teams.’  

 

Meer duurzame energieopwekking 

De onderwerpen van de vernieuwde 

cijfers & tabellen zijn dezelfde 

gebleven als in de versie uit 2007, 

maar er zijn wel een aantal feiten 

TVVL organiseert de TVVL Techniekdag in verband 

met de Corona omstandigheden iets anders dan 

gebruikelijk. Het ochtendprogramma staat in teken 

van corona in gebouwbeheer en installatietechniek. 

De TVVL expertgroepen Sanitaire Technieken en 

Klimaattechniek geven hier invulling aan. Wat betekent 

dit voor het vakgebied en welke ontwikkelingen zijn er?

In het middagprogramma laat TVVL zien dat we afgelopen 

jaar niet stil hebben gezeten. Er worden een aantal 

projecten vanuit kennisontwikkeling gepresenteerd. De 

winnares van de Nederlandse voorronde van de REVHA 

Studentencompetitie, Maaike Leichsenring (TU Delft)  

presenteert haar onderzoek ‘Flow visualization of 

downward condensing ammonia in a gasketed plate heat 

exchanger’. Ook de uitreiking van de B.J. Max prijs vindt 

op deze dag plaats. De dag wordt afgesloten door een 

inspirerende keynote speaker.

De TVVL Techniekdag wordt online georganiseerd en het 

programma is te volgen via een livestream. Het volledige 

programma is terug te vinden op www.tvvl.nl/techniekdag. 

Datum: woensdag 18 november 2020 

weggelaten en bijgekomen. ‘Aan de vorige editie van 2007 

werkte Rijkswaterstaat nog mee’, vertelt André Derksen. ‘In die 

editie stonden daardoor relatief veel energieverbruiksgetallen 

en kentallen over bijvoorbeeld beweegbare brugdelen en 

schutsluizen. Dat aandeel is in deze herziening wat kleiner 

geworden. Aan de andere kant is het thema duurzame 

energieopwekking juist uitgebreid. In 2007 was dat nog iets 

minder een hot item dan nu.’

  

Cijfers & Tabellen is interessant voor adviseurs op het gebied 

van energie, milieu, techniek en innovaties, voor installateurs 

en energiebedrijven, en beleidsmakers bij milieudiensten en 

gemeenten die aan de gang gaan met energiemaatregelen. 

De gegevens helpen ook bij de keuze voor maatregelen die 

tot een duurzamere gebouwde omgeving leiden. En hoewel 

de publicatie niet primair is bedoeld voor particulieren, wil de 

stuurgroep de informatie toch ook voor hen beschikbaar stellen. 

 

Feedback-knop 

De applicatie Cijfers & Tabellen is beschikbaar via ISSO Open. 

Gebruikers kunnen met een ISSO profiel de applicatie via open.

isso.nl gratis raadplegen. Er blijft standaard een reactieknop 

in de online versie beschikbaar waarmee mensen feedback op 

de applicatie kunnen geven. Bijvoorbeeld als zij data zochten 

en het niet hebben gevonden. André Derksen: ‘Want we 

weten wel ongeveer wat mensen in Cijfers & Tabellen zoeken 

aan informatie, maar niet exact.’ De geactualiseerde, fysieke 

publicatie verschijnt dit najaar.
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vullen elkaar perfect aan om voor u de totale klimaatinstallatie te verzorgen. Wij geloven in een gezond en prettig 

leef- en werkklimaat voor iedereen!
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Nieuwe TVVL leden

Nieuwe TVVL leden

Nieuwe Persoonlijke leden
De heer Drs. J.C. van den Berge

De heer J.A. de Boer

AB Sales & Trade / Clage Nederland

De heer MSc. C. Boekel

ENGIE Services West

De heer P.M.H.F. den Brok

HB-Beheer

De heer M. de Bruijne BEng

Croonwolter&Dros

De heer M.A. Douwes

Johnson Controls

Nieuwe Bedrijfsleden
Alpha Pro Consultants & Engineers B.V.

Australiëlaan 23

6199 AA  MAASTRICHT-AIRPORT

www.alpha.pro

B&B Humidification B.V.

Oude Amersfoortseweg 249 F

1212 AD  HILVERSUM

www.bbhum.com

Dekker van Geest Installaties

Vlotlaan 578

2681 TX  MONSTER

www.dekkervangeest.nl

Delmeco Raadgevend Ing. Bureau BV

Marquesweg 4

4462 HD Goes

www.delmeco.nl

ESC-support

Kattebos 86

8446 CW  HEERENVEEN

www.esc-support.nl

Fore Installatie Adviseurs

Madame Curiestraat 15

2171 TW  SASSENHEIM

www.fore-installatieadviseurs.nl

Logtens Installatietechniek BV

Ersweg 3 A

5975 RM  SEVENUM

www.logtensinstallatietechniek.nl

Radiair BV 

Ambachtsweg 11

3411 MJ  LOPIK

www.radiair.nl

TKI Urban Energy

Arthur van Schendelstraat 550 d

3511 MH  UTRECHT

www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy

Graag stellen wij onderstaande personen als lid van de vereniging aan je voor.

De heer P. van de Graaf

UMC Utrecht

De heer R.R.W. Janszen

CableMatch B.V. / Top Cable Holland

De heer E. Kayapinar

Delta-P

De heer Ing. J.S. Madsahri

Conspexa

De heer ing. J.P. Oosterveer

Oostin Engineering

Mevrouw S.I. Rutten

De heer F.W.F. te Riet Ook Genaamd Scholten Bac.

Kicun Advies en Innovatie b.v.

De heer Ing. BSc J.J. Schuijlenburg

KEI-Advies BV

Mevrouw Ir. W.M. Siebesma

K+ Adviesgroep

De heer T.M. Ververs

Wel Inspectie BV

De heer (AD) L. Zwaag

Croonwolter&Dros

Nieuwe 
persoonlijke leden

Nieuwe bedrijfs leden
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besteld, morgen in huis.

De Schilt bedrijven zijn totaalspecialisten in binnenklimaat en zorgen voor een comfortabel klimaat in de meest 
uiteenlopende situaties. De drie bedrijven Schilt Airconditioning, Schilt Luchtkanalen en Schilt Luchttechniek 
vullen elkaar perfect aan om voor u de totale klimaatinstallatie te verzorgen. Wij geloven in een gezond en prettig 

leef- en werkklimaat voor iedereen!



Nieuw bedrijfslid

   TVVL Cursussen

Adviesvaardigheden

Ontwerpen van water/water warmtepompen woningbouw

Ontwerpen van lucht/water warmtepompen woningbouw

Sanitaire installaties – module gasinstallaties

Geluid in Technische Installaties

Ontwerpen van hybride warmtepompen woningbouw

Europese Energie-efficiency richtlijn (EED)

Ontwerpen van lucht/lucht warmtepompen utiliteit

Energiecoördinator

Legionellapreventie Adviseur

Hydraulische schakelingen voor verwarmen en koelen

Hogere elektrotechniek – fase 2 meester  
elektrotechnische bedrijfsinstallaties

Procesengineering - Energieanalyses

Sanitaire installaties – module gebouwriolering

Nieuw bedrijfslid: Jonker engineering 

Jonker engineering is een onafhankelijk en zelfstandig 

ingenieursbureau. De vele jaren ervaring worden ten dienste 

van de opdrachtgever gesteld. Zo kan een volledige inzet 

worden bereikt voor uw doel: Het ontwerpen, berekenen 

en coördineren van zo optimaal mogelijke installaties, 

welke passen binnen de gevraagde budgetten en waarvan 

Nieuw bedrijfslid: Radiair

Radiair bestaat sinds 1975 en is gevestigd in Lopik. Met 

zo’n 50 gedreven medewerkers ontwerpt en realiseert 

Radiair Totaalinstallatie al meer dan 40 jaar werktuig-

bouwkundige-, elektrotechnische-, beveiligings- en 

brandmeldinstallaties voor nieuwbouw- en renovatie-

projecten.

Daarnaast zijn wij specialist op het gebied van meet- 

en regeltechniek, uw installatie wordt door ons 

efficiënt en duurzaam ingeregeld. Wij verzorgen ook 

het onderhoud en beheer van installaties voor zowel 

bedrijven als particulieren.

Wij installeren door heel Nederland in diverse gebou-

wen, zoals kantoorpanden, scholen, bedrijfshallen, 

winkelpanden, dorpshuizen, woningbouw, hotels, 

sportgebouwen, appartementencomplexen, biosco-

pen, verzorgingstehuizen, garages en monumenten.

Jos Bijman 12,5 jaar bij TVVL
Onze vaste waarde Jos Bijman is alweer 12,5 jaar een grote aanwinst 

voor TVVL. TVVL is Jos heel dankbaar voor wat hij in de afgelopen jaren 

heeft gerealiseerd. Wat begon met 6 cursussen is uitgegroeid tot een 

aanbod van inmiddels ruim 40 cursussen! Al deze cursussen zijn door Jos 

bekeken, bewerkt, gecoördineerd, geëxamineerd, geëvalueerd en weer 

up-to-date gemaakt. Dit uiteraard tezamen met alle docenten, schrijvers, 

examencommissies, het Curatorium en collega’s. Daarnaast heeft Jos zich 

bezig gehouden met de opzet van onze Inhouse cursussen voor diverse 

bedrijven. Dus Jos, van harte bedankt voor je inzet en toewijding en TVVL ziet, 

samen met jou uit naar de toekomst! namens het TVVL bestuur & collega’s

het energieverbruik naar verhouding tot de aangebrachte 

installaties minimaal is.

Energie, daar draait het om in de toegepaste natuurkunde. 

Energie gaat nooit verloren, alleen de kwaliteit gaat achteruit…

Wat kunnen wij doen om die kwaliteit het langst te handhaven? 

Het hergebruiken van energie? Dit is de verantwoordelijkheid 

die wij hebben bij het ontwerp van technische installaties. 
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EXCELLENCE IN SOLUTIONS

 ATpicco Schoolventilatie Unit  

HET BESTE JONGETJE  
 VAN DE KLAS!

Een fris en gezond binnenklimaat is de beste start voor 
een goede leeromgeving. De FläktGroup ATpicco school- 
ventilatie unit is een flexibele luchtbehandelingsunit welke 
ingebouwd wordt in het verlaagde plafond. Door zijn 
compacte bouw, eenvoudige installatie, lage onderhouds- 
kosten en zeer laag geluidsniveau is de ATpicco de optimale 
keuze voor onderwijsinstellingen en Frisse Scholen.    

»  Is uw interesse gewekt, neem dan contact met ons op: 
 Telefoonnummer: 010-2350606 – www.flaktgroup.nl

• Zijdelingse bediening beide F5 filtersecties
• Speciale change-over batterij
• Geen centrale koeling en/of verwarming benodigd
• Zeer compacte units
• Lichtgewicht voor gemakkelijke ophanging
• Rendement WTW >90%
• Toepasbaar in nieuw- en verbouw
• Fluisterstil
• Lage onderhoudskosten door simpel maar sterk design
• Regeling op basis van CO2 en Temperatuur
• Aan te sluiten op warmtepomp of bestaand systeem
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