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Luchtzuivering
onzichtbaar, maar belangrijk
Waarom het voor uw bedrijf belangrijk is om 
luchthygiëne in te zetten voor de gezondheid, 
veiligheid en het welzijn van uw medewerkers en 
uw bezoekers.
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80% van de 
respondenten 
verwacht de richtlijnen 
voor sociale afstand te 
blijven volgen 
wanneer ze weer aan 
het werk gaan

Rentokil Initial COVID-19 enquête, mei 2020
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Het ‘nieuwe  
normaal’ 

Zeer weinig landen in de wereld zijn 
onaangetast door het coronavirus, wat 
een wijdverbreide impact heeft op de 
gezondheid, de economie en het 
levensonderhoud van mensen. De 
overvloedige berichtgeving in de 
media heeft mensen niet alleen op de 
rol gewezen van hand hygiëne in het 
kader van virale overdraagbaarheid, 
maar ook het bewustzijn bij het publiek 
vergroot om voorzorgsmaatregelen te 
nemen om de overdracht van virussen 
via de lucht te beperken. Dit wordt 
duidelijk geïllustreerd in het advies om 
sociale distancing te gebruiken als 
methode om de verdere verspreiding 
van COVID-19 te voorkomen. 

Met media-aandacht die de meesten 
van ons leert over hoe 
ziekteverwekkers door de lucht 
worden overgedragen als gevolg van 
hoesten, niezen, praten en ademen - 
van persoon tot persoon en via 
oppervlakken en handen - de kwaliteit 
van de lucht die we inademen, staat nu 
stevig onder de schijnwerper. Voeg 
verontreinigende stoffen, allergenen en 
VOC's toe aan de vergelijking en de 
luchtkwaliteit binnenshuis, met de 
daaropvolgende effecten op de fysieke 
gezondheid, wordt een 
gespreksonderwerp in alledaagse 
gesprekken.

De grootschalige impact van COVID-19 
heeft velen nerveus gemaakt om weer 
aan het werk te gaan en men is 
bezorgd over hoe bedrijven hen zullen 
beschermen tegen virale overdracht. 
Dus wat kunnen bedrijven doen om 
lucht van goede kwaliteit te verkrijgen 
en te behouden? Voorkom dan dat 
SARS-CoV-2 (het virus dat 
verantwoordelijk is voor COVID-19) zich 
verder verspreid.

De nieuwe werkplek

In de 'nieuwe normale' arbeidswereld 
zouden bedrijven een gefaseerde 
terugkeer van personeel kunnen zien, 
met een roulatie systeem om 
werknemers af te wisselen, en 
gespreide werktijden zodat degenen 
die het openbaar vervoer gebruiken 
piekperioden kunnen vermijden1.

Sociale afstand op de werkplek kan 
betekenen dat er 
éénrichtingssystemen2 en nieuwe 
indelingen voor bureaus en apparatuur 
moeten worden geïntroduceerd, met 
minder flexplekken3 of mensen die 
liften, vergaderruimten, keukens en 
zelfs toiletten delen. Bureaus met hoge 
dividers of bureaus die van elkaar af 
zijn gericht, zijn duidelijke opties om te 
voorkomen dat dezelfde luchtruimte 
wordt gedeeld met collega's in de 
buurt4.

Het is belangrijk om hand 
desinfecterende middelen aan te 
bieden op drukke locaties en om 
minimaal éénmaal per dag te 
gebruiken5. Om de verspreiding van 
ziektekiemen in de werkomgevingen 
te verminderen, zou deze nieuwe, 
normale werkplek ook kunnen 
profiteren van antimicrobiële 
technologie6 zonder aanraking van 
apparaten en armaturen7, zoals 
geautomatiseerde deuren, en 
luchtreinigers die ziekteverwekkers en 
verontreinigende stoffen filteren.

87% van de 
respondenten 
verwacht dat hun 
werkgever 
handontsmettings
-middel op de
werkplek levert
Rentokil Initial COVID-19 enquête, 
mei 2020
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Schadelijke ziekteverwekkers worden overgedragen via 
speeksel, slijm en andere lichaamsafscheidingen, die als 
ademhalingsdruppels in de lucht kunnen worden 
vervoerd. Wanneer een geïnfecteerde persoon 
uitademt, praat, hoest of niest, stoten ze pathogenen uit 
via de lucht die op oppervlakken en mensen 
terechtkomen. Dit helpt infecties van mensen naar 
mensen te verspreiden, lucht naar mensen en 
oppervlakken naar mensen. [Figuur 1]  

'Ademhalingsdruppeltjes verspreiden tijdens niezen, 
hoesten, ademen en praten. Wanneer we bijvoorbeeld 
door onze neus inademen, zijn er doorgangen in onze 
neusholtes die een draaikolk veroorzaken. Hierdoor 
landen deeltjes uit de lucht op de interne doorgangen 
van de neus, waardoor de deeltjes die in de longen 
kunnen komen, worden verminderd. Dit is echter een 
perfecte landingsplek voor sommige virussen zoals 
SARS-CoV-2.

‘Niezen en hoesten, helpt deze virussen weer de lucht 
in te blazen. Omdat deze druppeltjes klein zijn, 
kunnen ze worden meegevoerd door luchtstromen en 
kunnen ze gedurende langere tijd in de lucht blijven, 
afhankelijk van het luchtverkeer en de stroming, 
temperatuur en vochtigheid. '

Dr Gail Aitken, FRSPH
Head of Consumable Product Development, Rentokil 
Initial 

Hoe ziektekiemen 
zich verspreiden

67% van de respondenten 
denkt dat er een 
mogelijkheid is om de 
luchtkwaliteit op hun 
bestaande werkplek te 
verbeteren, terwijl 23% in 
Singapore zo ver zou 
gaan om een baan te 
weigeren als de 
luchtkwaliteit op kantoor 
slecht was tijdens de 
interview fase.

Rentokil Initial, internationaal 
kantoormedewerkers enquête over 
luchtkwaliteit, mei 2020
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Figuur 3: een 3D-model van de luchtstroom van 
ademhalingsdruppels 1 minuut nadat een persoon hoest in een 
gangpad tussen planken zoals die in een supermarkt *

Ademhalingsdruppels in de lucht kunnen worden 
ingeademd, ingeslikt, via contact worden doorgegeven of 
door open wonden in het lichaam worden opgenomen. Dit 
kan een infectie in het lichaam veroorzaken, wat leidt tot 
symptomen van ongemak of ziekte en tot ziekteverzuim.

Wanneer deze ademhalingsdruppeltjes op oppervlakken 
terechtkomen, is er een verhoogd risico op 
kruisbesmetting. Besmette handen kunnen virussen 
overbrengen naar 14 andere oppervlakten11 en - elke 60 
seconden - raakt een werkende volwassene maar liefst 30 
objecten aan die besmet kunnen zijn door bacteriën of 
virussen die een infectieziekte veroorzaken12. Een 
dergelijke verspreidingssnelheid kan snel leiden tot 
uitbraken van infectie, vooral in een gesloten omgeving, 
zoals in kantoren of werkplekken. 

Naast de hygiënemaatregelen om de overdracht van 
oppervlakten en contacten tegen te gaan, worden 
luchtzuiveringsapparatuur nu al gezien als een belangrijk 
onderdeel in de strijd tegen schadelijke bacteriën en 
virussen in gesloten omgevingen.

En aangezien de verspreiding van het coronavirus begint 
met druppeltjes in de lucht, zal het filteren van 
ziekteverwekkers uit de lucht door het personeel worden 
gezien als een geruststellende en noodzakelijke eerste 
stap om infectie te voorkomen, slechte gezondheid en 
ziekteverzuim te verminderen en veilig te houden. 

*Image: https://news.sky.com/story/coronavirus-3d-model-reveals-how-covid-19-can-spread-in-
supermarket-11971373

Figuur 2: deeltjesgroottes in microns (μm). Deeltjes die 
worden gefilterd door maskers van medische kwaliteit zijn 
doorgaans 0,007 μm, bacilbacteriën zijn 0,5 μm, een rode 
bloedcel is 7 μm, fijn vloerstof is 40 μm en de diameter van 
een mensenhaar is 80 μm.

Wetenschappers geloven dat een belangrijke verspreiding 
van het SARS-CoV-2-virus, het coronavirus dat 
verantwoordelijk is voor COVID-19, via 
ademhalingsdruppeltjes verloopt. Hoewel het virus 
ongeveer 0,125 micron groot is8, wordt het via 
microdruppeltjes of aerosolen uit de luchtwegen de lucht 
in gedragen.

Een hoest, een typisch symptoom van COVID-19, zendt 
een gemiddelde ademhalingsdruppel uit van ongeveer 15 
micron (μm). [Figuur 2]

Een niesbui kan zich verspreiden tot 3 meter naar voren en 
2,1 meter naar de zijkanten. De gemiddelde nies of hoest 
kan ongeveer 100.000 besmettelijke ziekteverwekkers de 
lucht in sturen met een snelheid van 100 mph9.

Het Helsinki 3D-model over luchtstromen toont de 
snelheid en de verspreiding van luchtverontreiniging na 
het hoesten van een persoon. [Figuur 3] Binnen enkele 
minuten hebben de ziekteverwekkers zich verspreid over 
een veel groter gebied dan aanvankelijk werd verwacht. 
Ook extreem kleine deeltjes zinken niet meteen op de 
vloer. Ze worden maximaal vier minuten in luchtstromen 
vervoerd en over meerdere meters vervoerd voordat ze 
op oppervlakken landen10.

'Aangezien de technologie die nodig is om 
ademhalingsdruppeltjes te monitoren en in beeld te 
brengen in de loop der jaren is verbeterd, zijn we nu in 
staat om steeds grotere gegevens vast te leggen en te 
analyseren om zinvol inzicht te verkrijgen in de 
aerosolisering van ademhalingsdruppeltjes, die, zoals 
recent onderzoek aangeeft, grotere afstanden afleggen 
dan ooit voor mogelijk werd gehouden. '

Dr Gail Aitken, FRSPH
Head of Consumable Product Development, Rentokil Initial 
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Luchtverontreiniging en de 
invloed ervan op de luchtwegen
Onderzoekers hebben ontdekt dat de 
sterftecijfers van COVID-19 
rechtstreeks verband houden met de 
vervuilingsniveaus. In Italië 
bijvoorbeeld waren de ergst getroffen 
infectie gebieden in het noorden, waar 
de luchtverontreiniging hoog is als 
gevolg van grotendeels industriële 
activiteiten en verstedelijking. Deze 
gebieden vertonen dichte niveaus van 
PM2.5-verontreiniging - vervuild stof 
dat diep doordringt in de longen, 
organen en de bloedbaan13. [Figuur 4]

Figuur 4: kaart met de dichtheid van vervuild stof, 
met in Noord-Italië een zeer hoge PM2.5-
besmetting

Vervuilde buitenlucht beïnvloedt de 
kwaliteit van de lucht binnen en is een 
gevaar voor de gezondheid van de 
longen - het maakt mensen 
kwetsbaarder voor een virus zoals 
SARS-CoV-2 - en kan leiden tot 
longontsteking of permanente 
longziekte (ARDS) 14.

Een afzonderlijke studie door 
onderzoekers van de Harvard T.H. 
Chan School of Public Health in Boston 
analyseerde het verband tussen 
luchtverontreiniging en COVID-19-
sterfgevallen. 

The Times15 merkte op dat:

‘Verontreiniging heeft mogelijk 
duizenden extra sterfgevallen 
veroorzaakt omdat mensen die in 
gebieden met een slechte luchtkwaliteit 
wonen, minder snel zullen overleven 
nadat ze besmet zijn geraakt met 
coronavirus.’

Het artikel merkte verder op dat:

‘Een toename van slechts 1 microgram 
per kubieke meter fijnstof kwam 
overeen met een toename van 15% van 
de sterfgevallen door Covid-19 in de 
VS.’

Recent onderzoek suggereert dat het 
aantal mensen dat één zieke 
waarschijnlijk zal infecteren, hoger is in 
meer vervuilde gebieden16 en dat naar 
schatting 11.000 levens zijn gered 
vanwege een verbeterde luchtkwaliteit 
als gevolg van de lockdown17.

Dergelijke nieuwe onderzoeken 
suggereren dat vervuilde lucht het 
risico op infectie verhoogt bij alle 
groepen mensen - niet alleen bij 
kwetsbare groepen. Het duidelijke 
verband tussen vervuilde lucht, de 
gevolgen voor de lichamelijke 
gezondheid en de gevoeligheid voor 
infectieziekten die hierdoor worden 
veroorzaakt, benadrukt het belang van 
schone lucht. 6 | Luchtzuivering voor gezondheid en welzijn 
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Door vervuilde lucht 
neemt het risico op 
ademhalingsproblemen 
toe. De verbeterde 
luchtkwaliteit tijdens de 
lockdown resulteerde 
niet alleen in 1,3 m 
minder werkdagen 
ziekteverzuim, maar 
redde naar schatting 
11.000 levens in Europa.17
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“Bij slecht beheer van gebouwen kunnen 
ziektes zich snel verspreiden. Maar als we 
het goed doen, kunnen we de mensen in 
onze scholen, kantoren en huizen helpen.
 
Joseph Allen, DSc, MPH, Co-Chair, International WELL Buildings Institute 
Task Force on COVID-19 and Other Respiratory Infections: Prevention and 
Preparedness, Resilience and Recovery; Assistant Professor of Exposure and 
Assessment Science and Director of the Healthy Buildings Program at Harvard’s 
T.H. Chan School of Public Health
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Hoewel sommige medewerkers zich 
meer ontspannen voelen bij het 
terugkeren naar hun werkplek, voelt 
de overgrote meerderheid - 9 op de 
10 mensen18 - zich nerveus of 
ongerust. En de reden is duidelijk. 
Mensen zijn bezorgd over het zelf 
oplopen van COVID-19 en / of het 
doorgeven aan kwetsbare 
familieleden.

Er zijn ook meldingen van de 
langdurige gevolgen voor de 
gezondheid van degenen die milde 
symptomen van de ziekte hebben 
ervaren, waarbij het virus leek terug te 
keren met veranderende symptomen 
die komen en gaan, waardoor 
revalidatiedeskundigen in het duister 
blijven over de volledige 
hersteltijden19. Deze voortschrijdende 
fase van verschillende symptomen is 
iets waar werkgevers rekening mee 
moeten houden wanneer het 
personeel dat COVID-19 heeft gehad, 
terugkeert naar de werkplek omdat ze 
het SARS-CoV-2-virus mogelijk nog 
steeds in de lucht om hen heen 
vrijgeven.

Sociale afstand en rigoureuze hygiëne 
helpen het personeel gerust te stellen 
en het risico van direct contact en 
overdracht door druppels aan te 
pakken. Zoals aanbevolen door het 
International WELL Buildings Institute 
en Fitwel, is luchtzuivering echter een 
integraal onderdeel van het beperken 
van luchtverontreiniging.

Waarom schone lucht?

De vrees van het personeel om 
COVID-19 te krijgen, betekent dat 
luchthygiëne - geïntegreerd met 
andere hygiënemaatregelen - 

moet worden aangepakt. Dit om 
geruststelling te bieden en de 
verspreiding van ziekteverwekkers te 
voorkomen.

Bij slecht beheer kan binnenlucht in 
gebouwen een primaire infectiebron 
zijn, waardoor ziekten snel en wijd 
verspreid worden in gesloten 
omgevingen. Als ze echter correct 
worden beheerd, kunnen gebouwen 
worden omgevormd tot bastions ter 
verdediging tegen besmetting, met 
luchthygiëne als onderdeel van een 
geïntegreerd hygiëneprogramma.

‘Het beperken van de impact van 
deze epidemie vereist een 
totaalaanpak. Ondanks dat er ook 
veel onzekerheid is, is het belangrijk 
dat we alles inzetten om deze zeer 
besmettelijke ziekte te verminderen. 
Dat betekent het ontketenen van het 
geheime wapen in ons arsenaal - 
onze gebouwen.'20

Luchthygiëne inzetten 
voor meer veiligheid

‘Druppels in de lucht kunnen een 
opmerkelijke impact hebben op de 
oppervlaktehygiëne als de 
luchthygiëne niet wordt 
gehandhaafd. Alles wat in de lucht 
zit, zal zich uiteindelijk op het 
oppervlak nestelen - niet alleen 
bacteriën, virussen en schimmels, 
maar ook deeltjes zoals huidcellen, 
haar en textielvezels.

‘Als de inzittenden zich verplaatsen, 
kan dit het stof verstoren en weer in 
de lucht brengen. Echter, na verloop 
van tijd zullen zelfs schone 
oppervlakten een laag of film 
ontwikkelen die oliën en eiwitten 
van huid en haar kan bevatten, die 
actief aan oppervlakken worden 
gehecht. Er hechten zich meer stof 
en deeltjes vast, waardoor er snel 
een opeenhoping van mogelijk 
besmettelijk materiaal op 
oppervlakten ontstaat. '

Dr Gail Aitken, FRSPH
Head of Consumable Product 
Development, Rentokil Initial 

49% van de respondenten
geloven dat hun werkgever 
verantwoordelijk is om goede 
luchtkwaliteit te bieden.
Rentokil Initial COVID-19 enquête, mei 2020
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Het belang van luchtfiltratie als 
onderdeel van een hygiënestrategie
Binnenlucht kan vervuild raken met 
microscopisch kleine deeltjes (fijnstof 
of PM) van stof en vuil, bacteriën, 
virussen, schimmels, gassen en VOC's 
die worden uitgestoten door mensen, 
producten, armaturen en fittingen. 
Aangezien we 90% van onze tijd 
binnenshuis doorbrengen, is het van 
cruciaal belang dat de binnenlucht 
continu wordt behandeld om 
luchtverontreinigingen te verwijderen.
Luchtreinigers bieden een 
levensvatbaar alternatief en filteren 
meer dan 99,95%. (Europese HEPA 
13-norm) / 99,97% (US HEPA 13-norm)
van verontreinigende stoffen. Fitwel
en het International WELL Buildings
Institute21 noemen beide gefilterde
lucht als onderdeel van hun
kernstrategieën voor het voorkomen
van COVID-19 in gebouwen.

In maart 2020 lanceerde het 
International WELL Buildings Institute 
de Task Force over COVID-19 en 
andere luchtweginfecties: preventie, 
veerkracht en herstel. Het wordt voor-
gezeten door 16 gerenommeerde 
experts en wordt bevolkt door meer 
dan 540 wereldwijde opinieleiders en 
autoriteiten van volksgezondheid, 
geneeskunde, design, onroerend 
goed, overheid en de academische 
wereld.

De Task Force heeft acht nieuwe 
richtlijnen voor bewezen strategieën 
gepubliceerd over het beheer van 
gebouwen en voor organisaties om 
bruikbare inzichten te integreren. Het 
strategiedocument dient als 
routekaart om de weg naar een 
veiligere toekomst uit te stippelen. 

De keuze luchtreinigers voor uw bedrijf

Dit is waar u rekening mee moet houden om ervoor te 
zorgen dat u de beste oplossing voor luchthygiëne krijgt 
voor maximale bescherming. Kies luchtreinigers met 
deze vijf cruciale kenmerken.  

1. Filters van medische kwaliteit

Als ze volledig werken, kunnen zeer efficiënte 
luchtzuivering filters meer dan 99,95% (Europese HEPA 
13-standaard) / 99,97% (US HEPA 13-standaard) deeltjes
die 0,3 micron of groter zijn filteren. Deze filters - ook wel
True HEPA, HEPA 13 of medische kwaliteit genoemd -
verwijderen stof, dampen, bacteriën, virussen en
schimmels. Onderzoek wijst uit dat het gebruik van
gerecirculeerde lucht met True HEPA-filters onder
bepaalde omstandigheden de concentratie van deeltjes
in de binnenlucht vermindert, vergelijkbaar met speciale
buitenluchtsystemen (DOAS). Dr. Aitken van Rentokil
Initial merkt op: ‘In de gebouwen is het vaak niet mogelijk
om verse lucht binnen te halen. In een besloten ruimte,
zonder enige vorm van ventilatie, bouwt deze vervuiling
zich op en neemt toe naarmate mensen bewegen en ze
huidschilfers, stof en vuil overbrengen. Filters van
medische kwaliteit, zoals HEPA 13, werken als een
effectieve fysieke val om de opeenhoping van
schadelijke deeltjes in de lucht te voorkomen en de kans
te verkleinen dat ze zich op oppervlakten nestelen. '

2. Service oplossingen

Luchtreinigers moeten regelmatig door experts worden 
onderhouden voor filtervervanging. Volgens het 
International WELL Buildings Institute is het onderhoud 
van filters ‘cruciaal’ voor een goede luchtfiltratie. Slecht 
onderhoud van filters is in verband gebracht met 
symptomen zoals huid- en keelirritatie, droge ogen, 
vermoeidheid, hoofdpijn en zelfs de veteranenziekte22. 
Selecteer luchtreinigers die een doorlopende service 
bieden voor meer veiligheid en bescherming.

‘Filters vangen en verwijderen deeltjes uit de lucht, die 
virussen en bacteriën kunnen bevatten, dus het is van 
vitaal belang dat luchtzuiveringsfilters regelmatig en 
veilig worden gereinigd door volledig opgeleide technici, 
zodat elk gevaarlijk opgebouwd materiaal op de juiste 
manier kan worden verwerkt en afgevoerd.’

Andrew Leaf
New Technologies Assessment Manager, Rentokil Initial 

3. Hoge vervang snelheid van schone lucht (CADR)

De CADR is een prestatie statistiek voor hoe goed een 
eenheid de concentratie van deeltjes van een bepaalde 
grootte verwijdert d.w.z. hoe snel het de lucht van een 
bepaalde kamergrootte reinigt. Hoe hoger het cijfer, hoe 
groter het vermogen om lucht te filteren in een ruimte 
van een bepaalde grootte. 

De eerste richtlijn focust zich op het 
bevorderen van schoon contact en 
het tweede concentreert zich op het 
verbeteren van de luchtkwaliteit.

Een deel van de nieuwe strategie 
voor het verbeteren van de 
luchtkwaliteit is filtratie (WELL Feature 
A12) 21, waarbij men aanbeveelt om 
adequate luchtfiltratie te 
implementeren en een 
onderhoudsprotocol voor 
geïnstalleerde filters te 
documenteren. Dit vereist dat 
bedrijven filters zorgvuldig beheren 
en deze regelmatig, correct en in 
overeenstemming met de ernst van 
de luchtverontreiniging in hun 
omgeving reinigen en vervangen.
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Figuur 5: Luchtfiltratie is een van Fitwel's top 5 manieren om 
COVID-19 te voorkomen 

[Image: ‘5 Ways to Optimize Buildings for COVID-19 Prevention’, Fitwel and the Center for Active Design, 24 
March 2020]

Een unit met een CADR van 600 m3 / h is dus sneller dan 
een unit met 400m3 / h. Volgens Andrew Leaf hangt ‘de 
efficiëntie van een unit af van de grootte van het gebied 
waar het is geïnstalleerd. Deskundige technici kunnen u 
adviseren over het juiste aantal units, op basis van een 
specifieke kamergrootte en vloeroppervlakte, en de 
beste locaties voor de apparaten, op basis van de 
natuurlijke luchtstroom en ventilatie. ''

Ongeacht of er al dan niet een mechanisch 
ventilatiesysteem in een gebouw aanwezig is, draagbare 
luchtreinigers kunnen strategisch over werkruimten 
worden geplaatst om 'lokale' lucht te reinigen met 
maximale effectiviteit en efficiëntie. Hotspots zijn onder 
meer open ruimtes en vergaderruimten waar de 
bewoners lange tijd stil blijven staan.

‘Luchtreinigers zijn een belangrijke aanvulling op HVAC-
systemen om luchthygiëne te leveren. Ze zijn bedoeld 
om te werken aan wat er in de omgeving wordt 
gegenereerd, zoals het stof van vloeren, hoest, niesbuien 
en de ademhalingsdruppeltjes van mensen in een 
specifiek gebied - niet de lucht die binnenkomt. HVAC-
systemen zijn niet effectief bij het oppakken en filteren 
wat wordt gegenereerd in de omgeving. De sterkste 
verdedigingslinie is daarom een gefilterd HVAC-systeem 
en luchtreinigers voor lokale lucht. '

Andrew Leaf
New Technologies Assessment Manager, 
Rentokil Initial 

Meer dan twee derde 
van de respondenten 
vindt het een fijn gevoel 
als hun werkgever 
ervoor zorgt dat de 
binnenlucht wordt 
gecontroleerd of 
gereguleerd.
Rentokil Initial COVID-19 enquête, 
mei 2020

4. Duidelijke weergave van de binnenluchtkwaliteit

Real-time bewakingsdisplays voor binnenluchtkwaliteit 
(IAQ) bieden een visuele weergave die extra 
geruststelling kan bieden aan de bezoekers van de 
gebouwen. In een recent onderzoek zei 41% van de 
respondenten dat ze zich gerustgesteld zouden voelen 
als ze informatie zouden hebben over de luchtkwaliteit in 
hun werkomgeving23. IAQ-monitoren met duidelijke, 
realtime displays tonen het personeel ook aan dat het 
bedrijf hun gezondheid, veiligheid en welzijn als een 
prioriteit beschouwt, omdat het voortdurend hun 
binnenlucht bewaakt.  

5. Kosten-bewaking

Ondanks de mogelijkheid om luchtreinigers aan te 
schaffen bieden geleasde modellen een betere algehele 
kostenefficiëntie. Met een lagere initiële uitgave en 
filterkosten die zijn inbegrepen, kan een servicecontract 
worden uitgevoerd en gehuurd voor slechts de prijs van 
een cappuccino per dag - met het extra voordeel van de 
expertise van het servicebedrijf.   

Transparantie van de luchtkwaliteit
is afhankelijk van continu meten.
Luchtkwaliteit weergeven draagt bij 
aan het vertrouwen van de 
gebruiker.24

Increase 
Ventilation

Handwashing
Signage

Cleaning  
Protocols

Optimal 
Humidity

Filter 
Indoor Air
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Waarom samenwerken met 
hygiëne-experts
Organisaties uit de industrie, zoals Fitwel en het International WELL Buildings 
Institute, hebben het belang benadrukt van een constante stroom van 
binnenlucht van goede kwaliteit, of dat nu is met natuurlijke ventilatie of 
gefilterde lucht. Wat ook belangrijk is, is het juiste en regelmatige onderhoud 
van filters in HVAC-systemen en draagbare luchtreinigers.

Bedrijven kunnen van mening zijn dat het vervangen van filters voor draagbare 
units een taak is die kan worden uitgevoerd door hun eigen 
schoonmaakpersoneel. Zonder adequate training en uitrusting kan het 
onderhoud door onervaren personeel niet worden uitgevoerd volgens de 
juiste normen en de juiste procedures, zoals voor de veilige verwijdering van 
vervuilde filters.

Voor optimale veiligheid is het belangrijk om te vermelden wat de voordelen 
zijn van het laten onderhouden van de systemen door opgeleide specialisten.

De Voordelen 

• Volledig opgeleide technici die uitsluitend in hygiëne werken, brengen
expertise en jarenlange ervaring met zich mee.

• Hygiënetechnici kunnen een filtervervangingsprogramma ontwikkelen dat
rekening houdt met de mogelijke vervuiling van filters voor uw specifieke
omgeving.

• Hygiënetechnici zullen hun kennis delen over waar ze luchthygiëne-units
moeten plaatsen voor maximale impact en hoe ze deze het beste kunnen
gebruiken.

• Hygiënetechnici zorgen voor een veiligere verwijdering van filters (volgens
de volksgezondheid en lokale voorschriften) en voor onderhoud van de
units zodat ze schoon en in goede staat blijven.

• Naast het volgen van richtlijnen voor sociale afstand en volksgezondheid,
dragen hygiënetechnici hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM) om klanten en zichzelf te beschermen.

• Hygiënetechnici bieden uw personeel de zekerheid dat professionals voor
apparaten zorgen, zodat u dat niet hoeft te doen, en zorgen ervoor dat uw
binnenlucht veilig is voor u en uw collega's.
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‘Voor veilig en effectief filteronderhoud moet elke 
mogelijke blootstelling aan inwendig materiaal 
worden geminimaliseerd. Opgeleide technici dragen 
PBM's om dit risico te bestrijden en gebruiken 
deskundige apparatuur, zoals HEPA-filterstofzuigers, 
om het voorfilter te reinigen. Ze vervangen ook de 
HEPA- en VOC-filters, die worden afgevoerd in 
overeenstemming met lokale wet- en regelgeving.

 ‘Regelmatig onderhoud is cruciaal. De frequentie 
hiervan is echter afhankelijk van het apparaat en de 
omgeving. Een actievere omgeving zal aanzienlijk 
meer fijnstof bevatten, wat betekent dat de apparaten 
vaker moeten worden schoongemaakt. '

Andrew Leaf
New Technologies Assessment Manager, 
Rentokil Initial 
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Conclusie
De pandemie heeft ons het belang van pathogenen in de lucht en hun 
potentieel vernietigende gevolgen geleerd, dus het is van cruciaal belang dat 
bedrijven een langetermijnvisie op hygiëne voor hun gebouwen hebben. De 
boodschap is duidelijk: luchthygiëne speelt een belangrijke rol bij de afweer 
tegen ziekteverwekkers. Bovendien verwijderen luchtreinigers ook deeltjes in 
de lucht van vervuiling, stof, huidschilfers van huisdieren, rook, VOC's en 
pollen om de lucht gezonder en beter te maken voor ons lichaam en onze 
geest.

De lessen die uit de pandemie zijn getrokken, hebben het belang benadrukt 
van uitgebreide, volledig geïntegreerde hygiënemaatregelen om de 
alarmerend snelle verspreiding die besmettelijke ziektekiemen van persoon 
naar persoon kunnen afleggen, te blokkeren.

Als we ons zo goed mogelijk willen verdedigen tegen deze onzichtbare 
bedreiging is het belangrijk dat we luchtreinigers, verbruiksartikelen voor 
handhygiëne, desinfectie, vergezeld van up-to-date kennis, opleiding en 
expertise inzetten.

Als uw bedrijf op zoek is naar een team van experts met praktijkervaring in tal 
van sectoren en landen en met een diversiteit aan indoor oplossingen voor 
luchthygiëne die meer dan 99,95% (Europese HEPA 13-norm) / 99,97% (US 
HEPA 13-norm) van pathogenen kunnen elimineren, neem dan contact met ons 
op. 

Onze hoogste prioriteit is om mensen te beschermen en levens te 
verbeteren.
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Over Ambius

Ambius is de wereldleider in het creëren en verbeteren van 
zakelijke en openbare ruimtes, met meer dan 50 jaar ervaring 
in 17 landen over de hele wereld. We helpen organisaties 
gezondere werkomgevingen te creëren voor hun personeel, 
klanten en bezoekers.

Onze oplossingen zijn speciaal ontworpen door experts om te 
helpen bij de implementatie van de juiste hygiëne-oplossingen. 
Deze spelen een cruciale rol in het gevoel van bescherming dat 
werknemers en klanten hebben bij het betreden van ruimtes. 
hierdoor kan het ziekteverzuim dalen en de productiviteit 
toenemen. Terwijl uw medewerkers en klanten gerustgesteld 
zijn dat hun gezondheid, welzijn en veiligheid worden 
beschermd.

We zijn toonaangevend op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling, investeringen, testen, begrip van regelgeving en 
innovatie van oplossingen. We doen er alles aan om u te 
helpen uw werkplekken schoon, veilig en productief te houden 
in overeenstemming met de strenge hygiënenormen die de 
'nieuwe normale' arbeidswereld nu vereist. 
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