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Gezond binnenmilieu

We zijn er ons al even bewust van…

De praktijk wellicht wat weerbarstiger…

Maar veel ook onbekend…

Rekenen aan een besmettingskans2

GAW = Gezondheidskundige AdviesWaarde

[1]



Gezond binnenmilieu

Vuistregel micro-organismen
NVvA/VLA

Indicatie van een mogelijk (bouwkundig)
probleem
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En toen was er COVID-19…

Maar hoe om te gaan met het corona-virus?

Virus ≠ bacterie of schimmel
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(SARS-CoV-2 virus)



En toen was er COVID-19…
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Overdrachtsmechanismen
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En toen was er COVID-19…

Luchttransmissie (airborne, aerosolen)…
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En toen was er COVID-19…
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Luchttransmissie (airborne, aerosolen)…
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Zeer situatie-afhankelijk
Moeilijk te veralgemeniseren

Algemenere uitganspunten mogelijk
Goed gemengde situatie
Blootstelling bepaald door:

(1) ‘bron(nen)’
(2) ‘sink(s)’



Wells-Riley…
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1 quantum ?
besmettingskans = 1-e-1 = 63%

Aantal geïnhaleerde quanta

Nc [-] Aantal nieuw geïnfecteerde cases
S [-] Aantal mensen dat mogelijk geïnfecteerd kan 

worden in de te onderzoeken ruimte
I [-] Aantal geïnfecteerde personen in de ruimte 
q [quanta/h] Aantal zogenaamde ‘quanta’ dat in de 

ruimte wordt geproduceerd door een geïnfecteerd 
persoon 

p [m3/h] Ademhalingsvolume van een persoon die 
mogelijk geïnfecteerd kan worden 

t [h] Blootstellingstijd
Q [m3/h] Ventilatie in de ruimte die wordt onderzocht

𝑁𝑁𝐶𝐶 = 𝑆𝑆 1 − 𝑒𝑒 ⁄−𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑄𝑄

1 quantum niet (per se) 1 druppeltje/aerosol/virusdeeltje

‘Bron’
‘Sink’



Wells-Riley…
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Belangrijke uitgangspunten, o.a.
- Incubatietijd > tijdsduur onderzochte situatie
- Perfect gemengde situatie (kleine/grote ruimtes)
- Gemiddelde concentratie over tijdsduur 
- Uniform verloop besmetting
- Enkel ventilatie; maar bijv. filtratie of depositie, laten zich als 

verliesterm (‘sink’) meenemen

- Masker, effect op productie en/of ingeademde hoeveelheid

𝑁𝑁𝐶𝐶 = 𝑆𝑆 1 − 𝑒𝑒 ⁄−𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑄𝑄

Q = λv⋅V; λv [h-1] ventilatievoud, V [m3] volume.
λdep [h-1] depositie
λfil [h-1] filtratie



Wells-Riley…
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Belangrijke uitgangspunten
- Bepaling quanta
- Retrospectief: Op basis van cases (niet alle routes afzonderlijk)
- Prospectief: hoeveelheid virus in speeksel, conversie factor 

(quanta per RNA copies), ademhalingsvolume, concentratie
druppeltjes volume.

𝑁𝑁𝐶𝐶 = 𝑆𝑆 1 − 𝑒𝑒 ⁄−𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑄𝑄

Skagit Valley koor repetitie [7]

Retrospectief… Prospectief…
[8]



Wells-Riley… (‘dynamische situatie’     )
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Wells-Riley…
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• Afstand houden!

• Wells-Riley geeft indruk van kans
• Absolute waarde voorzichtig mee om gaan
• Vergelijk tussen situaties/oplossingen (relatief)

Alleen luchttransmissieroute!

= directe route
(bijdrage aerosolen)
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Toepassingsgebied
Inschatting van de kans op besmetting via aerosolen met het Coronavirus bij aanwezigheid van 1 
besmettelijk persoon

Geen voorspelling van hoeveel mensen besmet zullen raken

Besmettingskans hoog, middel hoog, middel laag of laag

Bieden van handelingsperspectief

Installatietechnici, gebouwbeheerders, gebouweigenaren

Vergelijking met Bouwbesluit eisen en aanvullende kwaliteitseisen voor kantoren en scholen

Geschikt voor verschillende soorten utiliteitsgebouwen



Randvoorwaarden
Het aantal aanwezige personen < 100

Hoe meer personen  aanwezig zijn, hoe groter de kans dat er meer dan 1 besmet persoon aanwezig 
is

De afmetingen van de ruimte < 200m2 en  < 6m hoog
Het Wells-Riley model gaat uit van een gelijke verdeling van de virusconcentratie over de ruimte en 
dus volledige menging van de ventilatielucht. Bij hoge ruimten en ruimten met grote oppervlakte kan 
deze menging niet verondersteld worden.

Onzekerheid virusuitstoot Corona 
De Wells-Riley methode is uitgebreid beschreven in de wetenschappelijke literatuur maar naar de 
virusuitstoot van SARS-CoV-2 is het onderzoek nog volop gaande. [1]



Virusuitstoot (quanta) gebaseerd op onderzoek van Buonanno, Stabile en Morawska [2]
een onderbouwde inschatting van de hoeveelheid quanta die door een besmette persoon uitgestoten 
wordt

het type ademhaling (ademen, spreken, schreeuwen/zingen)
inhalatie- en exhalatiesnelheid
activiteitenniveau

Uitgangspunten

q[quanta/h]

ad
em

en
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ke
n
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en
sc

hr
ee

uw
en

rust 5,2

lichte inspanning 71 450

matige inspanning

zware inspanning 30



Ademvolume van de ontvanger is afhankelijk van activiteit en leeftijd van de ontvanger [3]

Uitgangspunten

ademvolume [m3/h]
leeftijd categorie creche (0-4) BSO PO onderbouw PO bovenbouw VO onderbouw VO bovenbouw volwassene

activiteit 0 tot <4 4 tot <12 4 tot <8 8 tot <12 12 tot <16 16 tot <21 >=21
slapen (MET 1) 0,348 0,363 0,348 0,378 0,444 0,426 0,421
rust (MET 1,2) 0,354 0,366 0,348 0,384 0,45 0,432 0,419

lichte inspanning (MET 1,4) 0,86 0,870 0,84 0,9 1,02 0,96 0,96
matige inspanning (MET 4) 1,6 1,680 1,62 1,74 2,04 2,22 2,2
zware inspanning (MET 6) 2,94 3,210 2,88 3,54 4,2 4,38 4,33



CO2 productie [l/s] (bij 0 °C en 1 atm)
leeftijd categorie creche (0-4) BSO PO onderbouw PO bovenbouw VO onderbouw VO bovenbouw volwassene

activiteit 0 tot <4 4 tot <12 4 tot <8 8 tot <12 12 tot <16 16 tot <21 >=21
slapen (MET 1) 0,0013 0,0021 0,0018 0,0024 0,0032 0,0033 0,0032
rust (MET 1,2) 0,0015 0,0025 0,0022 0,0029 0,0038 0,0041 0,0039

lichte inspanning (MET 1,4) 0,0018 0,0029 0,0025 0,0034 0,0045 0,0048 0,0046
matige inspanning (MET 4) 0,0050 0,0084 0,0073 0,0096 0,0127 0,0135 0,0132
zware inspanning (MET 6) 0,0075 0,0126 0,0109 0,0144 0,0189 0,0202 0,0200

Ventilatie hoeveelheid: (1) direct gemeten/bekend [m3/h], (2) indirect via CO2 concentratie. 

De CO2 productie afhankelijk van activiteitenniveau en leeftijd. [4]

Uitgangspunten



Check Bouwbesluit en bijvoorbeeld PvE Gezonde kantoren

Bouwbesluit en aanvullende kwaliteitseisen

Referentieniveau's Bouwbesluit ventilatie

BB2012
Gebruiksfunctie BB2012 Nieuwbouw Bestaande bouw

Gebruiksfunctie BB2003/1992 dm3/s.pp dm3/s.pp % van nieuw

Bijeenkomst kinderopvang 6,5 3,44 53%
Bijenkomst overig 4 2,12 53%

Bijeenkomst alcoholgebruik
Bijeenkomst verontreinigen

Bijeenkomst - aanschouwen sport
Celfunctie - cel 12 6,4 53%
Celfunctie - overig 6,5 3,44 53%
Gezondheidszorg bedgebied 12 3,44 29%
Gezondheidszorg overig 6,5 3,44 53%

Gezondheidszorg bezoekers
Gezondheidszorg verontreinigen

Industriefunctie 6,5 3,44 53%
Industriefunctie verontreinigen

Kantoor 6,5 3,44 53%
Logiesfunctie (logiesgebouw) 12 6,4 53%
Onderwijs 8,5 3,44 40%

Onderwijsfunctie verontreinigen
Sportfunctie 6,5 3,44 53%

Sportfunctie verontreinigen
Sportfunctie overig

Winkelfunctie (winkelend publiek) 4 2,12 53%
Winkelfunctie verontreinigen

Winkelfunctie overig
Overige gebruiksfunctie geen eis

stalling motorvoertuigen
dm3/s.m2

PVE klasse C B A
scholen 21,6 m3/h pp 30,6 m3/h pp 43,2 m3/h pp
kantoren 25 m3/h pp 40 m3/h pp 60 m3/h pp

[6] TVVL, PVE Gezonde kantoren, 2018. 
[7] RVO, PVE Frisse scholen, 2015. 

[5] Bouwbesluit 2012 
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Voorbeeldcases
afmetingen ruimte1 bezetting2 virus belasting3
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kantoorfunctie

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

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

bijeenkomstfunctie

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

- 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 virusuitstoot van de leerlingen dezelfde is als voor volwassenen.



Voorbeeldcases

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 1350 4% 13% 26% 3,1 180 ca 750 3% 11% 19%

- kantoortuin (20p) 1,0 470 ca 1100 2% 6% 10% 2,6 1200 ca 670 1% 3% 5%

bijeenkomstfunctie

- vergaderruimte (8p) 2,0 115 ca 1550 27% 52% 68% 8,2 480 ca 700 9% 18% 25%

- repetitie zangkoor 
(25p)2 2,45 360 ca 1550 36% - - 10,20 1500 ca 700 12% - -

onderwijsfunctie

- klaslokaal (25p)3 5,2 765 ca 950 2% 5% 8% 7,35 1080 ca 800 2% 4% 6%

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.
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