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Richtlijnen in gebruik van je ventilatiesysteem bij het coronavirus (COVID-19)  

Het coronavirus, COVID-19, veroorzaakt problemen aan de luchtwegen. Het wordt vooral verspreid 
via druppeltjes in de lucht. Hoe meer onderzoek er gedaan wordt naar de verspreiding van het 
coronavirus en het beperken hiervan, hoe groter de rol van ventilatie blijkt te zijn. Hieronder geven 
we je een aantal richtlijnen in het gebruik van je (balans)ventilatiesysteem die opgevolgd kunnen 
worden in deze coronatijd. Dit artikel is een vervolg op het artikel ‘De relatie tussen COVID-19 en 
ventilatie’ welke je hier kunt downloaden.  

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 3 november 2020 
 

 
Ondanks dat we in de tweede golf van het coronavirus zijn beland, krijgen adviseurs, installateurs en 
producenten zoals Zehnder nog altijd allerlei vragen binnen van klanten over hun ventilatiesysteem. 
Vanuit de richtlijnen die zijn opgesteld door de REHVA (Federation of European heating, Ventilation 
and Air Conditioning Associations) met do’s en dont’s rondom ventilatie in bedrijfsgebouwen hebben 
we deze vertaling gemaakt, 100% gericht op woonhuisventilatie.  

 

8 Ventilatie richtlijnen tijdens corona 
1. Breng zoveel mogelijk verse buitenlucht de woning binnen als redelijkerwijs mogelijk is. 
2. Zet vaker een raam open voor extra ventilatie  
3. Extra vocht en hitte in huis verkorten de overlevingstijd van het virus niet 
4. Let op veilig gebruik van technieken zoals warmteterugwinning en enthalpie 
5. Vermijd recirculatie van de binnenlucht 
6. Het (extra) reinigen van ventilatiekanalen is niet nodig 
7. Het (vroegtijdig) vervangen van buitenluchtfilters is niet nodig 
8. Luchtreinigers kunnen in specifieke situaties nuttig zijn  
 

Hieronder volgt een korte toelichting per richtlijn: 

1. Breng zoveel mogelijk verse buitenlucht de woning binnen 
Door zoveel mogelijk verse buitenlucht de woning binnen te brengen verdun je de concentratie 
van eventuele virusdeeltjes in de lucht. Zet het balansventilatiesysteem op stand 2 of 3. Hiermee 
verhoog je de volumes van de toe- en afvoerlucht. Voorkom geluidsoverlast door het systeem 
niet op maximaal te zetten. Heb je een vraaggestuurd ventilatiesysteem? Stel deze dan zo in dat 
de hoeveelheid lucht niet automatisch verlaagd wordt. Bijvoorbeeld ’s nachts of bij afwezigheid 
in huis. Voor gezonde binnenlucht is het juist in deze tijd van het coronavirus goed om continue 
extra te ventileren.  

  

https://www.zehnder.nl/download/32568/98326/corona-pdf-de-relatie-tussen-covid-19-en-ventilatie_5.pdf
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2. Zet vaker een raam open voor extra ventilatie  
Vanuit de REHVA wordt geadviseerd om zoveel mogelijk weg te blijven van drukke en slecht 
geventileerde (binnen)ruimtes. Door de veiligheidsmaatregelen vanuit het RIVM op te volgen is 
de kans momenteel vrij klein dat je terecht komt op een drukke (binnen)locatie. Maar hoe zit het 
thuis als je bijvoorbeeld een groot gezin hebt? Goed om te weten: Is je woning uitgerust met een 
balansventilatie met warmteterugwinning, ook wel WTW-ventilatie genoemd? Gefeliciteerd. Dit 
systeem zorgt er namelijk voor dat alle vertrekken in je woning gegarandeerd goed geventileerd 
zijn. Ongeacht hoeveel gezinsleden aanwezig zijn.  
 
Voor woningen die niet uitgerust zijn met een WTW-ventilatiesysteem is spuien een goede 
voorzorgsmaatregel. Spuien doe je door korte tijd alle ramen en binnendeuren open te zetten.  
In 5 tot 10 minuten is je woning grotendeels voorzien van verse lucht. Nu de temperaturen 
buiten kouder worden is het natuurlijk minder fijn wat comfort betreft, maar het is wel belangrijk 
voor je gezondheid. 
 

3. Extra vocht en hitte in huis verkorten de overlevingstijd van het virus niet  
Het is wetenschappelijk bewezen dat de effectiviteit en overlevingstijd van een regulier influenza 
virus (griepvirus) verkleint kan worden door het vochtigheidsgehalte en de temperatuur in huis 
te verhogen. Om het COVID-19 virus inactief te maken is echter een hele dag een 
kamertemperatuur van 37 graden Celcius nodig of voor 30 minuten een temperatuur van 56 
graden Celcius. De temperatuur in huis verhogen is dus geen reële optie om mogelijke 
virusdeeltjes in huis onschadelijk te maken. De woonkamer opstoken tot 56 graden is niet te 
doen en ook 37 graden als woonkamertemperatuur is natuurlijk verre van aangenaam.    
 
Hoe zit het met het verhogen van de relatieve luchtvochtigheid in huis? Helaas, ook dit helpt niet 
bij dit virus. De luchtvochtigheid moet echt extreem hoog zijn, meer dan 80%, om de 
overlevingstijd van het virus te verkorten. Extra bevochtigen om dat soort niveaus binnenshuis te 
halen is vrijwel onmogelijk en om andere redenen, zoals schimmelgroei, zelfs ongewenst. 
 

4. Let op veilig gebruik van technieken zoals warmteterugwinning en enthalpie 
In ventilatie met warmteterugwinning kun je grofweg onderscheid maken tussen twee 
verschillende soorten systemen; met draaiende warmtewielen (rotary exchanger – afbeelding 
links) en met kruistegenstroomwisselaars (cross-counter exchanger – afbeelding rechts).    

 
 
 
 
 
 

 

Bron afbeelding: klingenburg-usa 
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De overdracht van virusdeeltjes via WTW-ventilatie is onmogelijk wanneer het systeem is 
uitgerust met een warmtewisselaar die een 100% luchtscheiding heeft tussen de retour- en 
aanvoerzijde. Dit is het geval bij kruistegenstroomwisselaars. Bij alle Zehnder WTW-units wordt 
uitsluitend gebruik gemaakt van deze techniek.  
 
Draaiende warmtewielen in ventilatiesystemen kunnen mogelijk lekken, waardoor afvoerlucht 
wordt overgebracht op de toevoerluchtstroom, (crossover van verontreinigingen). Het is echter 
niet bewezen of het coronavirus zich kan verspreiden van kamer naar kamer of appartement 
naar appartement via leidingen en lekken in een warmtewiel.  
 

Core: 100% veilig 
Zehnder gebruikt in al haar ventilatie-units met WTW-techniek de 
warmtewisselaars (counterflow heat exchangers) van het merk Core. 
Dit kan een warmtewisselaar zijn met of zonder enthalpie 
(vochtterugwinning). Core heeft de membranen laten testen volgens de 
ASTM F-1671 methode: een virale penetratietest voor medische 
beschermende kleding. Uitslag van de test is dat de Core membranen 
de overdracht blokkeren van biologische deeltjes tot een grootte van 
25 nanometer. Virale COVID-19-deeltjes hebben een gemiddelde 
diameter van 125 nanometer en zijn dus vele malen groter.  
Het Core membraan is luchtdicht en heeft twee lagen waardoor 
verontreinigingen en virussen niet kunnen passeren in de 
warmtewisselaar. Een veilig idee.  

 
 
5. Vermijd recirculatie van de binnenlucht 

Het verschil tussen recirculatie en ventilatie is voor veel mensen niet duidelijk. Daarom eerst 
een korte toelichting op dit verschil. Recirculatie: De gebruikte binnenlucht, of een gedeelte 
hiervan, wordt via een centraal systeem gerecirculeerd en weer terug de woning in gebracht. 
Bij ventilatie wordt geen gebruikte of afgevoerde lucht uit de woning opnieuw het huis 
ingebracht. Ventilatie vervangt de binnenlucht door verse buitenlucht.  
 
Wetenschapper Bart Cremers heeft hier een mooi beeldend voorbeeld van: “Stel je doet je 
baby in bad. Het badwater houdt je aangenaam op temperatuur door continue een klein 
beetje gebruikt water weg te laten lopen en eenzelfde hoeveelheid vers warm water toe te 
voegen. Dat werkt prima. Behalve wanneer de baby in het badwater heeft gepoept. Dan wil 
je uiteraard het hele badwater ineens ververst hebben en ga je niet het oude gebruikte 
water mengen met vers water.  
 
 

https://core.life/en/
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Recirculatie van lucht is als het mengen van oud- met vers badwater. Dat werkt prima, maar wanneer 
je een verontreiniging in huis hebt, stel een coronavirus, dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk de 
complete binnenlucht ververst hebben. Dan wil je ventileren en niet recirculeren.”  
 
Aanbeveling is om het recirculatiesysteem uit te schakelen en de toevoer van verse lucht aan te 
zetten. Recirculatie van de binnenlucht wordt voornamelijk toegepast binnen grote gebouwen zoals 
kantoren en scholen. Waarom? Omdat dit een energiezuinig systeem is om het pand te verwarmen 
en te koelen. Als je de recirculatie lager zet en vrijwel alleen verse buitenlucht gebruikt, heb je 
logischerwijs meer energie nodig om het gebouw te verwarmen of te koelen. Die extra energievraag 
zal nu tijdelijk geaccepteerd moeten worden omwille van de gezondheid van de gebruikers in het 
pand.  

 
6. Het (extra) reinigen van ventilatiekanalen is niet nodig  
Het reinigen van de ventilatiekanalen is niet nodig in het 
voorkomen van kamer-tot-kamer-infectie, aangezien het 
ventilatiesysteem op zich geen bron van besmetting is.  
Er zijn ook geen aanwijzingen dat virussen zich in het 
leidingsysteem nestelen. Conclusie: Het (extra) 
schoonmaken van het ventilatiesysteem zoals de 
ventilatieroosters en/ of ventilatiekanalen is niet nodig in 
de bestrijding van het coronavirus.  

 

7. Het (vroegtijdig) vervangen van buitenluchtfilters is niet nodig 
Vanuit het oogpunt van filtervervanging kunnen de normale onderhoudsprocedures worden 
gebruikt. Verstopte filters zijn in de context van corona ook geen bron van vervuiling, maar ze 
verminderen wel de toevoer-luchtstroom en dat wil je voorkomen. Filters moeten dus worden 
vervangen volgens de normale filtervervangingsprocedure en dat is 2x per jaar.  Vanuit de REHVA 
richtlijnen wordt ook niet aanbevolen om bestaande buitenluchtfilters te vervangen en deze te 
vervangen door andere soorten filters.  
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Let op: Is er binnenshuis of binnen een gebouw een coronabesmetting vastgesteld, dan moet 
aangenomen worden dat filters levensvatbare virussen kunnen bevatten. Met name het 
afvoerluchtfilter in de ventilatie-unit  en de filters die in de afvoerluchtventielen zitten. Deze filters 
moeten worden vervangen terwijl het ventilatiesysteem is uitgeschakeld. Degene die de filters 
vervangt zal handschoenen en adembescherming moeten dragen. De verontreinigde filters moeten 
in een afgesloten zak worden weggegooid. 

 

8. Luchtreinigers kunnen in specifieke situaties nuttig zijn  
Het naar binnen halen van verse buitenlucht is en blijft ventilatieoplossing nummer 1 om de kwaliteit 
van de lucht in huis gezond te houden. Er bestaan specifieke luchtreinigingssystemen die hier 
aanvullend in kunnen werken. Mocht je zo’n systeem overwegen, let er dan op dat er wel een HEPA-
filter in zit. Dit type filter is nodig om een effectieve toepassing te garanderen. Ook het principe van 
elektrostatische luchtreiniging, zoals toegepast door Zehnder in het hoofdfilter van de ventilatie-unit, 
is een bewezen methode die helpt. Maar te zorgen voor voldoende toevoer van verse buitenlucht is 
nog steeds de meest effectieve optie voor gezonde lucht in huis. 
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