
Welkom terug op school ! 

Wij informeren u via deze weg over de ontwikkelingen en mogelijke maatregelen op installatietechnisch gebied rondom 

Covid-19 en legionella-preventie. De geldende richtlijnen en aanbevelingen hebben wij samengevat in onderstaand 

document. Op die manier helpen wij u graag een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor leerlingen en medewerkers.

Onze adviezen zijn gebaseerd op de, op dit moment, beschikbare gegevens van:

• RIVM

• Techniek Nederland

• TU Delft

• REHVA (Federation of European heating, ventilation and air conditioning associations)

Uiteraard kunnen de aanbevelingen bij nieuw wetenschappelijk bewijs worden aangepast.

Focus op ventilatie
Samen overwinnen wij COVID-19

Bovenstaande betekent niet dat er een directe relatie is tussen het CO2 gehalte en de concentratie aan virusdeeltjes. 

Naarmate een ruimte op een grotere bezetting is ontworpen, wordt de mogelijke virusconcentratie lager. Anderzijds: 

hoe meer personen er in een ruimte zijn, hoe groter de kans dat er een geïnfecteerde bij zit.

Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg mag de concentratie CO2 niet boven 1.000 ppm uitkomen. Wettelijk 

gezien mag de CO2-concentratie binnen scholen niet boven 1.200 ppm uitkomen. In de huidige situatie wordt een zo 

laag mogelijke ppm waarde geadviseerd. 

Een CO2 meter is relatief goedkoop in aanschaf en geeft een indicatie van de luchtkwaliteit. Indien gewenst leveren 

wij deze meters voor u en verzorgen wij de plaatsing en instructies zodat u verzekerd bent van een accurate meting 

gedurende de dag. 

Het belang van ventilatie
Zoals inmiddels bekend is draagt voldoende ventilatie bij aan het beperken van de overdracht van  Covid-19 middels 

aerosolen.   Inmiddels doet TU Delft onderzoek naar een compact meetapparaat om de hoeveelheid aerosolen in een 

ruimte te meten.  Voldoende ventilatie is essentieel om de hoeveelheid aerosolen te beperken.

Totdat deze meters op de markt komen moet er worden teruggevallen op andere meetmethoden om te bezien of er 

voldoende wordt geventileerd. Een parameter welke sterk aangeeft of voldoende wordt geventileerd is CO2. Immers, 

mensen stoten bij onder meer uitademen CO2 uit wat zich ophoopt als dit niet wordt afgevoerd. We kunnen dus 

deze meetmethode als leidraad hanteren om de mate van ventilatie te bepalen.  Hoe meer mensen, hoe meer CO2 

(en afgeleid hiervan hoe meer aerosolen) als er niet voldoende wordt geventileerd. Door het toepassen van de juiste 

ventilatie wordt de lucht in de ruimte die CO2 bevat (en ook aerosolen) vervangen voor frisse buitenlucht waarin deze 

concentraties veel lager zijn. Deze ventilatie kan plaatsvinden door óf mechanisch verse buitenlucht toe te voeren, 

óf ramen open te zetten. Uiteindelijk kan, wanneer voldoende ventilatie niet mogelijk is, of wanneer ventileren 

onvoldoende resultaat heeft, worden besloten de bezetting in het klaslokaal te verlagen.



Aanbevolen stappen

Checklist technische installaties

De huidige situatie stelt andere eisen dan regulier gebruik aan met name installaties voor ventilatie. Het advies wat 

gegeven wordt is maximaal ventileren. Het enige is dat er wellicht wat meer energie verbruikt wordt. Doordat de 

ventilatie niet alleen langer maar ook harder moet werken zal het energieverbruik toenemen en zullen luchtfilters 

eerder vol zitten.  Zodra het weer mogelijk is om de instellingen weer naar normaal te zetten, kunnen wij dit uiteraard 

voor u verzorgen.  Onderstaande checklist geeft aan waarop wij uw installatie inspecteren/instellen om voor een 

optimale situatie te zorgen.

Let op: het extra vervangen van luchtfilters en/of luchtkanaalreiniging heeft geen effect op Covid-risico’s.

Wij helpen u graag bij het nemen van de juiste stappen. Neem voor meer informatie of het uitzetten van de maatregelen 

contact met ons op via uw contactpersoon (0571 279 000) of Covid@vandalen-installatie.nl.

Om u met de te nemen acties op weg te helpen, hebben wij een indicatief overzicht opgesteld:
Checklist voor gebruikers van het gebouw

Instrueren medewerkers a.d.h.v. deze kaart

Checklist gebruiker In orde Actie te ondernemen

Reinigen ventilatie- & raamroosters

Waar mogelijk raamroosters openzetten

Waterleidingen doorgespoeld i.v.m. risico op legionella

Sticker WC deksels dicht bij doorspoelen

Controleren droogstaande afvoerputjes

Instellingen ventilatieregeling controleren (en aanpassen) 

Checklist technische installaties Akkoord/Ingesteld

Ventilatie op maximaal ingesteld (ipv op energiebesparing)

Roosters schoon

Inblaasroosters juist afgesteld (luchtstromingsrichting)

Tijdprogramma controleren

Warmtewiel visueel controleren op luchtlekkage

Maximaal buitenlucht toevoeren (Recirculatie beperken)

CO2 meting ingericht

Algemene check technische installatie mbt ventilatie

Item Prijs (ecxl. BTW)

Leveren en plaatsen CO2 meter € 175,00 / stuk (bij afname 10 meters 10% korting)

€ 1.550,00 uitgaande van een gemiddeld gebouw 

en aanwezige installatietekeningen.

€ 3,00 / stuk (minimale afname 15 stuks)

€ 325,00 per stuk

€ 650,00 (uitgaande van 1 dag bij een gemiddeld 

gebouw) 

Legionella check en aanleveren rapport

Leveren en monteren Grohe infraroodsensor

koudwaterkraan op batterij (tbv. contactvrije 

bediening kraan)

Leveren sticker sluiten toiletdeksel bij spoelen

Wij informeren u via deze weg over de ontwikkelingen en mogelijke maatregelen op installatietechnisch gebied rondom 

Covid-19 en legionella-preventie. De geldende richtlijnen en aanbevelingen hebben wij samengevat in onderstaand 

document. Op die manier helpen wij u graag een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor leerlingen en medewerkers.

Daarnaast hebben we een checklist opgesteld voor de technische installaties.

Van Dalen Nijkerk
Watergoorweg 83
3861 MA Nijkerk
T 0800 0677 

  

Van Dalen Twello
Engelenburgstraat 21
7391 AM Twello
T 0571 279 000  

  

Batenburg Installatietechniek

Dekker van Geest
Vlotlaan 578
2681 TX Monster
T 0174 212 080 

 


