Ventileren en koelen tijdens de coronaepidemie en een warmteperiode.
Hoewel er geen sluitend bewijs1 is dat SARS-CoV-2 via de lucht wordt overgedragen, verdient het
aanbeveling het voorzorgsprincipe toe te passen en extra voorzichtigheid aan de dag te leggen.
Bovenal moet vermeden worden dat infectieuze partikels in de lucht verspreid worden. Dit kan
gebeuren door een combinatie van het opsporen en testen van zieke personen, het preventief
in quarantaine plaatsen van hun nauwe contacten en het dragen van mondmaskers in de
openbare ruimte als vorm van broncontrole. Bijkomend kan een verhoogde ventilatie het
besmettingsrisico verkleinen. Het is potentieel een zeer efficiënte en goedkope manier van
infectiepreventie. Hierbij moet er wel op gelet worden dat sterke luchtstromen druppels over
een grotere oppervlakte kunnen verspreiden. Lokalen regelmatig gedurende korte tijd
verluchten zonder aanwezigen in de ruimte kan daar een oplossing bieden. Hercirculatie van de
lucht wordt eveneens best vermeden.
Ook wanneer je een airco of ventilator gebruikt moet je nog ventileren en verluchten met verse
buitenlucht. De meeste aircosystemen gebruiken geen verse buitenlucht, maar halen hun lucht
rechtstreeks uit de binnenruimte. Het gebruik van ventilatoren en (mobiele) airco’s voor
luchtcirculatie/koeling wordt afgeraden in gemeenschappelijke ruimtes waar meerdere mensen
aanwezig zijn, vooral in kleine ruimtes, gesloten of gedeeltelijk open ruimtes met minimale
buitenluchtuitwisseling. Als er toch ventilatoren of (mobiele) airco’s worden gebruikt, neem dan
maatregelen om de lucht van ventilatoren die van de ene persoon rechtstreeks naar de andere
blazen te minimaliseren en richt de ventilator niet op de vloer of een ander stoffig oppervlak om
resuspensie van het virus te voorkomen.
In het kader van het Vlaams Warmteactieplan moeten de voor- en nadelen van een koele,
gesloten omgeving afgewogen worden tegen het nut van ventilatie. Zorg er in eerste instantie
voor dat de ruimtes zo min mogelijk opwarmen. Kijk op www.warmedagen.be voor meer tips.
Denk er aan dat personen met COVID-19 extra kwetsbaar zijn voor warmtegerelateerde ziekten
én dat personen met hittestress extra kwetsbaar zijn voor het SARS-CoV-2-virus. Het gebruik van
bepaalde medicatie kan personen ook extra kwetsbaar maken voor warmte. Hou hier ook
rekening mee.
Tijdens de waakzaamheidsfase van het Vlaams Warmteactieplan worden temperaturen en
ozonconcentraties door de overheid opgevolgd. Bij het activeren van de waarschuwingsfase of
de alarmfase kan extra en specifieke aandacht gevraagd worden voor de afwegingen tussen
coronamaatregelen en hittemaatregelen. Inschrijven op de nieuwsbrief voor
warmtewaarschuwingen kan via de contactpagina van Warme Dagen.
Bij nieuwe wetenschappelijke inzichten kunnen bovenstaande aanbevelingen herzien worden.
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