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...brengt ideeën tot leven

Tot op heden gaat men er vanuit dat Corona met name wordt verspreid door het 
uithoesten, -niezen of ademen van grotere geïnfecteerde druppels die snel op de grond 
vallen. Onder experts ontstaat een groeiende consensus dat het virus door middel van 
kleinere druppels (aerosolen) verspreid kan worden over grotere afstanden. De overheid 
gaat ervanuit dat zolang de ventilatie in kantoren voldoet aan het Bouwbesluit het risico 
op verspreiding klein is. Het is discutabel of het volgen van het Bouwbesluit het juiste 
uitgangspunt is voor het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving.  

Met onze Covid Verpsreidingsrisico Scan geven we u snel en helder inzicht in het risico op aerogene 
verspreiding van SARS-CoV-2 in een binnenruimte. De output van de deze scan geeft u direct de handvatten 
om slim te optimaliseren. Denk niet alleen het verbeteren van u ventilatiesysteem maar ook aan het 
maximaal aantal personen in een ruimte in relatie tot een bepaalde tijd en activiteit.
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Het nieuwe  
‘nieuwe werken’

Het lijkt al weer een eeuwigheid geleden dat we spraken over 
het ‘nieuwe werken’. Inmiddels is flexibel werken geen keuze 
maar noodzaak geworden. De verwachting is dat deze hybride 
werk plekstrategie ook in het post-Corona-tijdperk doorzet, maar 
hoe garanderen we nu een gezonde en veilige werk omgeving voor 
onze werknemers? Wellicht is uw kantoor al voorzien van pijlen op 
de vloer, stickers op de bureaus en plexiglas afscheidingen. 
Toch vraagt u zich in een vergaderruimte vast ook wel eens af of u 
daar nu eigenlijk risico loopt op besmetting met het Coronavirus. 
Men gaat er tot op heden vanuit dat Corona met name wordt 
verspreid door het uithoesten, -niezen of -ademen van grotere 
geïnfecteerde druppels die snel op de grond vallen. Onder experts 
ontstaat een groeiende consensus dat het virus door middel van 
kleinere druppels (aerosolen) verspreid kan worden over grotere 
afstanden. Voldoende ventilatie is cruciaal. Daarnaast spelen 
zaken als recirculatie en activiteit een niet te onderschatten rol.

Bouwbesluit voldoende?
De overheid gaat ervan uit dat zolang de ventilatie in kantoren 
voldoet aan het Bouwbesluit het risico op verspreiding klein is. 
Het is discutabel of het volgen van het Bouwbesluit in dit geval het 
juiste uitgangspunt is voor het bieden van een veilige en gezonde 
werkomgeving. We hebben het  immers over een absoluut 
minimale eis van 23,4 m³ verse lucht per uur per persoon. 
Wij adviseren in onze installatieontwerpen ongeveer het dubbele 
voor een gezonde werkomgeving. Daarnaast is het Bouw besluit 
niet ontworpen om aerogene verspreiding van virussen tegen te 
gaan. Ook wordt er met verschillende maten gemeten. De eisen 
voor bestaande bouw in het Bouwbesluit liggen nog veel lager 
met 12,4 m³ per uur per persoon. Daarnaast speelt ook de mate 
van activiteit een enorme rol. Het maakt namelijk veel uit of u in 
een ruimte zit waar een team engineers stilletjes achter de laptop 
zit te modelleren of dat u onderdeel bent van een drukke 
salesafdeling waar iedereen hard door elkaar praat, belt en 
beweegt.
Met onze Covid Verpsreidingsrisico Scan geven we u snel en 
helder inzicht in het risico op aerogene verspreiding van SARS-
CoV-2 in een binnenruimte. De output van de deze scan geeft 
u ook direct de handvatten om slim te optimaliseren. Denk niet 
alleen het verbeteren van uw ventilatiesysteem maar ook aan het 
maximaal aantal personen in een ruimte in relatie tot een 
bepaalde tijd en activiteit.

De COVID Verspreidingsrisico Scan
De COVID Verspreidingsrisico Scan is gebaseerd op ons 
weten schappelijk onderbouwde COVID-verspreidingsrisico model, 
ontwikkeld door dr. ir. Yasin Toparlar en dr. ir. Paul van Gent, 
Senior Experts binnen Deerns. Zij hebben voor dit model 
gebruikgemaakt van verschillende wetenschappelijke bronnen 
over aerogene verspreiding van virussen1,2,3 quanta emissies4 en 
verspreiding van virussen op binnenruimtes5. Dit model maakt het 
mogelijk om door middel van simulaties het risico op verspreiding 
van SARS-CoV-2 in binnenruimtes te kwantificeren.6 
Het vernieuwende van dit model is dat het verder kijkt dan het 
aantal personen en de ventilatiehoeveelheid. Het model kijkt 
ook naar de mate van activiteit van de personen in een ruimte. 
Het voordeel van deze scan is dat het door de bepekte input snel 
op grote schaal kan worden toegepast. De scan biedt binnen 
enkele dagen een helder inzicht in het mogelijke risico op 
verspreiding van SARS-CoV-2 per binnenruimte en geeft de 
handvatten voor de oplossing. Oplossingen als hoe lang 
vergaderingen mogen duren met een bepaald aantal personen in 
een ruimte met een bepaalde mate van activiteit. Daarnaast geeft 
het inzicht in hoe lang een ruimte moet worden geventileerd/
gespoeld tussen de bijeenkomsten door.

1  Lewis D (2020) Is the coronavirus airborne? Experts can’t agree. 

Nature 580, pp. 175

2  Morawska et al. (2020) How can airborne transmission of COVID-19 

indoors be minimised? Environment International 142

3  Somsen GA et al. (2020) Small droplet aerosols in poorly ventilated 

spaces and SARS-CoV-2 transmission. The Lancet Resp. Med.

4  Buonanno et al. (2020) Estimation of airborne viral emission: Quanta 

emission rate of SARS-CoV-2 for infection risk assessment. Env. Int. 141

5  Riley et al. (1978) Airborne spread of measles in a suburban elementary 

school. Amer. Jour. of Epidemiology 107, pp. 421-423

6 Toparlar Y , van Gent P (2020) Aerogene verspreiding van SARS-CoV-2
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Het stappenplan
Het stappenplan voor de COVID Verspreidingsrisico Scan ziet er als volgt uit:

Handvatten om direct actie  
te kunnen ondernemen

Input
Onderstaande informatie is nodig als input voor het model. 
Hiervoor leveren wij een invulsheet aan die kan worden ingevuld 
door uzelf. Indien nodig kunnen onze experts u hierbij 
ondersteunen. Het gaat om de volgende gegevens:
�  afmetingen van de ruimte
�  gemiddeld aantal aanwezige personen
�  gemiddelde activiteit in de ruimte; (variërend rustig zitten tot 

intensief bewegen in combinatie met percentage tijd 
stemgebruik per persoon)

�  ventilatiehoeveelheid (natuurlijke ventilatie in te openen 
geveldelen en/of mechanische ventilatie in m³/uur)

Dataverwerking en output (Deerns)
De aangeleverde data worden door ons gebruikt om te bepalen of 
de ventilatie voldoet aan het Bouwbesluit. Vervolgens bepalen wij 
met behulp van de COVID Verspreidingsrisico Scan of de ruimte 
veilig is voor het geplande gebruik. Uit het model komt ook naar 
voren hoe lang de ruimte tussen de vergaderingen door moet 
worden geventileerd. Het kan voorkomen dat een ruimte voldoet 
aan het Bouwbesluit, maar niet veilig is volgens de scan. 
Wij adviseren daarom de scan ook uit te voeren bij ruimtes die 
voldoen aan het Bouwbesluit. Dit levert een eenduidig en helder 
beeld van welke ruimtes binnen uw kantoor mogelijk een 
verhoogd risico hebben op verspreiding van SARS-CoV-2. 
Per ruimte maken wij een diagram waarin is te zien of een ruimte 
veilig is en hoe lang de ruimte geventileerd moet worden voordat 
deze weer veilig gebruikt kan worden.
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Draaien aan de knoppen    
Is een ruimte niet veilig volgens het diagram dan is uit hetzelfde 
diagram direct af te lezen met hoeveel personen en/of voor welke 
aaneengesloten periode de ruimte wel veilig is. Dit geeft u direct 
handvatten om actie te ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan het 
aanpassen van een beleid voor gebruik van vergaderruimtes. 
Aanvullend kan Deerns ondersteunen bij het draaien aan knoppen 
van bijvoorbeeld activiteit in de ruimte of het slimmer regelen van 
de ventilatie.

Om een beeld te geven welke inzichten de scan biedt zijn twee 
voorbeeldsituaties uitgewerkt van een identieke vergaderruimte 
met ventilatie volgens het Bouwbesluit waarin zich 6 mensen 
bevinden.

Situatie 1 Presentatie Situatie 2 Vergadering
�  1 persoon geeft staand een 

presentatie voor 5 zittende 
personen.

�  De presentator is actief en  
praat ongeveer 80% van de tijd 
de overige 5 personen zitten 
rustig en praten niet.

�  De presentator is besmet.

�  Alle personen 
zitten rustig en spreken 
ieder 20% van de tijd.

�  1 persoon is besmet.
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Situatie 1

Uitgangspunten
Vergaderruimte: 5,4m x 3,6m x 2,7m
#Presentator: 1
#Toehoorders: 5
Ventilatie: 6,5 liter/s p/p (Bouwbesluit)
Recirculatie: nee

Situatie
�  Presentatie in vergaderruimte
�  1 presentator en 5 toehoorders
�  Presentator is besmet en kan het  

virus overdragen
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In de eerste situatie is het risico op aerogene verspreiding van het 
virus binnen twee uur al te hoog. In de tweede situatie blijkt dit pas 
het geval na ongeveer 8 uur. In beide gevallen dient de ruimte 
40 minuten lang te worden geventileerd tussen vergaderingen 
door. De hoeveelheid CO2 in de ruimte is in beide gevallen binnen 
een uur al te hoog.

Uit de resultaten kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken
Naast ventilatie spelen activiteit, verblijfsduur en het aantal 
personen in binnenruimtes een cruciale rol in het risico op mogelijk 
aerogene transmissie van SARS-CoV-2.
De mate van ventilatie heeft grote impact op de tijd voor het 
voldoende doorspoelen van de ruimte na mogelijke aanwezigheid 
van COVID-aerosolen.
De hoeveelheid CO2 in een ruimte is een belangrijke indicator voor 
de hoeveelheid frisse lucht in de ruimte, maar zegt onvoldoende 
over de het risico op aerogene transmissie van SARS-CoV-2.

Meer informatie
Wilt u ook meer inzicht in het mogelijke risico op verspreiding van 
COVID binnen uw kantoorgebouw? Neem dan contact op met 
Hugo Jansen, senior adviseur, 06 21135972  
hugo.jansen@deerns.com.
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Resultaten  
en conclusies

Situatie 2

Uitgangspunten
Vergaderruimte: 5,4m x 3,6m x 2,7m
Personen: alle personen zitten en praten 
ieder rustig 20% van de tijd
Ventilatie: 6,5 liter/s p/p (Bouwbesluit)
Recirculatie: nee

Situatie
�  Overleg in vergaderruimte
� 6 personen
�  1 persoon is besmet en kan het  

virus overdragen
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