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Procedure: vragen in Chat platform, na afloop van de presentaties
zullen we proberen zoveel als mogelijk vragen te beantwoorden. 
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Ventilatie in context van Covid-19…

Luchttransmissie (airborne, aerosolen)…
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[1]

Short-range
Zeer situatie-afhankelijk
Moeilijk te veralgemeniseren

Long-range
Algemenere uitganspunten mogelijk
Goed gemengde situatie

Ventilatie in het Covid-19 tijdperk 



Ventilatie in context van Covid-19…
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[2]

Ventilatie in het Covid-19 tijdperk 

Figuur: https://www.delta.tudelft.nl/article/wanneer-het-weer-veilig-om-te-zingen

https://www.delta.tudelft.nl/article/wanneer-het-weer-veilig-om-te-zingen


Ventilatie in context van Covid-19…

7 Figure: REHVA COVID-19 guidance document, August 3, 2020

Traditional infection control pyramid [adapted from the US CDC: https://www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy/default.html]

Ventilatie in het Covid-19 tijdperk 



Gebouwgerelateerde aanpak…
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1. Ventilation rates
2. Ventilation operation times
3. Continuous operation of ventilation
4. Window opening
5. Toilet ventilation
6. Windows in toilets
7. Flushing toilets
8. Recirculation
9. Heat recovery equipment
10. Fan coils and induction units
11. Heating, cooling and possible 
humidification setpoints
12. Duct cleaning
13. Outdoor air and extract air filters
14. Maintenance works
15. IAQ monitoring

Ventilatie in het Covid-19 tijdperk 

Figuur: REHVA COVID-19 guidance document, August 3, 2020

https://tvvlconnect.nl/faq



Wells-Riley…

Rekenen aan een besmettingskans
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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



Wells-Riley…

Rekenen aan een besmettingskans
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Belangrijke uitgangspunten, o.a.
- Perfect gemengde situatie (kleine/grote ruimtes)

- Incubatietijd > tijdsduur onderzochte situatie
- Gemiddelde concentratie over tijdsduur 

- Enkel ventilatie; filtratie, depositie, evt. meegenomen
- Masker, effect op productie en/of ingeademde hoeveelheid

𝑁𝑁𝐶𝐶 = 𝑆𝑆 1 − 𝑒𝑒 ⁄−𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑄𝑄



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 [3]

Retrospectief… Prospectief…
[4]



Wells-Riley… (‘dynamische situatie’     )

Rekenen aan een besmettingskans
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[3]



Rekenen aan een besmettingskans

Wells-Riley…
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[1]

• 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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