
 

 

 
 
Hygiëne en luchtstromen 
 
 
Hygiënische maatregelen 
De meest praktische, maar ook ontzettend belangrijke adviezen, zijn die rondom hygiëne. Zorg dat al 
jouw medewerkers op de hoogte zijn van de volgende hygiënemaatregelen.  

 Reinig deurklinken altijd na gebruik en daarnaast ook nog vier keer extra per dag met 
reinigingsspray. Maak hiervoor een tijdschema dat per keer moet worden afgetekend. 

 Zorg dat er altijd desinfecterende zeep op alle sanitaire voorzieningen aanwezig is en herinner je 
medewerkers aan het veelvuldig handenwassen. Richt bijvoorbeeld een ‘hand wash’ station in op 
een prominente plek op kantoor. 

 Zorg dat er voldoende voorraad aan desinfecterende doekjes en plastic handschoentjes aanwezig is. 
 Vervang handdoeken door keukenpapier, dat direct na gebruik wordt weggegooid. 
 Maak je muis, toetsenbord en smartphone minimaal twee keer per dag schoon met een 

desinfecterend schoonmaakmiddel. 
 Benadruk nogmaals hoe belangrijk het is om te hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog. 
 Doe de wc-deksel dicht bij het doortrekken. Wanneer je doortrekt met de deksel geopend, is het 

mogelijk dat virusdeeltjes een lange tijd in de lucht blijven zweven. Dit advies van WHO wordt als 
net zo belangrijk gezien als bijvoorbeeld het niezen in de elleboog. 

  
Luchtbehandelings- en klimaatbeheersingssystemen 
We weten dat het Covid-19 virus wordt overgedragen door niezen en hoesten, door deeltjes die 
enige tijd in de lucht blijven hangen. Het is (nog) niet vastgesteld of het virus ook door de lucht wordt 
overgedragen. Juist omdat dit niet uit te sluiten is, zijn voorzorgsmaatregelen wat betreft 
luchtcirculatie slim om op te volgen. 
Er zijn nog geen wetenschappelijk bewezen richtlijnen, maar er is wel onderzoek gedaan door 
specialisten zoals de REHVA (de Europese vereniging voor ventilatie- en luchtbehandelingssystemen). 
De REHVA heeft enkele tips die mogelijke risico’s zouden kunnen beperken.  
  

 Het belangrijkste advies dat wordt gegeven is het stoppen van centrale luchtrecirculatie. Dit 
betekent dat er sprake is van recirculatie van de binnenlucht. Hierdoor kunnen virusdeeltjes in 
luchtafvoerkanalen opnieuw in de ruimte terechtkomen. Om dit te voorkomen moeten de 
recirculatiesecties worden gesloten vanuit het gebouwbeheersysteem, of handmatig. 

 Dit advies geldt ook ventilators. Waar geen frisse lucht naar binnen wordt geblazen en vuile lucht 
wordt afgezogen, dien je voorzichtiger te zijn. Indien het systeem geen functie van ventileren heeft 
en uitsluitend dient voor het bepalen van de temperatuur in de ruimte (warm/koud), is het advies 
om deze systemen uit te zetten. 

 Zet ramen een kwartier open voordat je medewerkers komen en laat de ruimte zoveel mogelijk 
luchten. 

 Zet de airco aan. Moderne airco’s bevatten namelijk filters en een speciale luchtzuiveringsfunctie. 
Deze filters verwijderen pollen, schadelijks stoffen, bacteriën en andere vervuiling zoals 
virusdeeltjes uit de lucht. Ook wanneer de airco geen speciale luchtzuiveringsfunctie heeft, wordt 
de lucht in kantoor toch schoner. 

 
 


