
Corona 
Deze vraag staat centraal:  

Hoe verminderen wij met eenvoudige maatregelen de kans op een nieuwe 
coronagolf dit najaar? 

Niet onze kop in het zand steken en denken dat de pandemie echt al weg is. Een groot deel van 
de mensheid is nog steeds niet gevaccineerd en de herfst- en wintercondities zijn zeer gunstig 
voor het virus. 

Komende situatie:  

De ramen gaan dicht, we gaan weer met meer personen dichter op elkaar in een ruimte zitten en 
wij zijn door de afgelopen tijd wat gemakkelijke geworden. We schudden elkaar weer de hand, 
wassen minder vaak de handen, raken displaytjes weer aan, houden trapleuningen weer vast en 
ga maar door. 

Kortom, allemaal ideale omstandigheden voor de overdracht van micro-organismen. 

Dus kort nog even de meest essentiële maatregelen op een rijtje: 

• Zorgen voor voldoende luchtverversing. Of mechanisch (met een luchtverversing van 45 m3 
per persoon per uur) met een duidelijke luchtstroming op ademhoogte. Of via natuurlijke 
ventilatie: zeer frequent de ramen (of luchtroostertjes in de gevel) en deuren even tegen elkaar 
openzetten. Dit om voldoende verdunning en afvoer van aerosolen te verkrijgen en zo 
overdracht via kleine druppeltjes te voorkómen. 

• Eventueel weer kritisch de kwaliteit van de binnenlucht (op ademhoogte) bewaken met een 
kooldioxidemeter. Hierbij de volgende waardes hanteren: maximaal 800 ppm en bij kwetsbare 
groepen 600 ppm.  

• Niet met veel mensen in een kleine ruimte verblijven. 
• Gepaste afstand aanhouden (de bekende 1,5 meter) om de overdracht van grote druppels te 

voorkomen. 
• Toch maar weer geen handen schudden of elkaar omhelzen en zoenen.  
• Vaker dan de afgelopen zomer de handen wassen. 
• Elkaar niet aanhoesten, maar in de elleboog hoesten.  
• Bepaalde zaken vaker reinigen: deurklinken, trapleuningen, displaytjes (onder meer van 

koffieapparaten), toetsenborden van flexplekken. 

Door bovenstaande maatregelen die vrij gemakkelijk te realiseren zijn, maar wel weer een 
aangescherpte discipline van ons vragen, verkleinen wij het risico op een nieuwe golf en dus ook 
de kans dat we weer een pakket veel zwaardere maatregelen moeten gaan nemen. Daar zit 
niemand op te wachten.
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