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Het gebruik van airconditioning 
 

Vandaag is het nog steeds moeilijk te bevestigen of te ontkennen dat airconditioning al dan 

niet een risico op verspreiding van het coronavirus via de lucht inhoudt. 

Het is daarom belangrijk om rekening te houden met de verschillende aspecten van het 

gebruik van airconditioning en om de risico-batenverhouding van de gemaakte keuze te 

beoordelen. 

1. Regels betreffende de juiste bewaring van het geneesmiddel 
2. Welzijn van de werknemers 
3. Risico op besmetting op de werkplek 

 

 
1. Voorschriften betreffende de juiste bewaring van het geneesmiddel 

Het spreekt voor zich dat geneesmiddelen bewaard moeten worden overeenkomstig de 
bewaaromstandigheden zoals aangegeven in de samenvatting van de productkenmerken. 
In geval afwijkingen, moet worden nagegaan in hoeverre de betrokken geneesmiddelen 
nog afgeleverd kunnen worden. 

 
Voor geneesmiddelen die onder een temperatuur van 25°C-30°C moeten worden bewaard, 
heeft het af en toe overschrijden van deze temperaturen met enkele dagen tot enkele 
weken, in principe, geen gevolgen voor de stabiliteit of de kwaliteit van deze 
geneesmiddelen. 
Inderdaad, in het geval van een hittegolf, worden de geneesmiddelen die onder normale 
omstandigheden worden bewaard bij de patiënten thuis of in apotheken blootgesteld aan 
een thermische belasting die lager licht dan wat van toepassing is tijdens stabiliteitstesten 
(die de afwezigheid van degradatie aantoonden na enkele weken van blootstelling aan een 
constante temperatuur van 40°C). 
In het geval van speciale farmaceutische vormen (zetpillen, ovules, crèmes, ...) die gevoelig 
zijn aan warmte, maakt het uiterlijk van het product bij de opening het relatief gemakkelijk 
om het behoud van de kwaliteit na blootstelling aan warmte te beoordelen. Een product 
waarvan het uiterlijk zichtbaar is gewijzigd, mag niet worden gebruikt, aangezien deze 
wijziging van het uiterlijk kan duiden op een wijziging van de eigenschappen van de 
farmaceutische vorm (ongeacht de kwaliteit van de werkzame stof)1. 

 

2. Het welzijn van de werknemers 

De FOD Tewerkstelling verstrekt de volgende informatie onder de rubriek "Rechten van 
werknemers bij warm weer "2

 

De arbeidsgeneesheer stelt vast hoeveel fysieke inspanning een bepaald soort werk vraagt. 

Als aanduiding kunnen een aantal voorbeelden helpen: secretariaatswerk (zeer licht), 

handenarbeid aan een tafel (licht), staande arbeid (halfzwaar), grondwerken (zeer zwaar). 

Als de maximumtemperatuur overschreden wordt, moet de werkgever: 

• beschermingsmiddelen (zonnescherm, hoofddeksel, …) ter beschikking stellen van 

werknemers die aan rechtstreekse zonnestraling worden blootgesteld; 
 

1 Fiche référence Agence Nationale de sécurité du Médicament et des produits de santé, ANSM, conservation des médicaments en cas de 
vague de chaleur-mai 2017 
2                https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/omgevingsfactoren-en-fysische-agentia/thermische- 
omgevingsfactoren-0 

https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/omgevingsfactoren-en-fysische-agentia/thermische-omgevingsfactoren-0
https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/omgevingsfactoren-en-fysische-agentia/thermische-omgevingsfactoren-0
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• gratis aangepaste verfrissende dranken verstrekken; 

• binnen de 48 uur een verluchtingssysteem in de werklokalen installeren. 

 
 

3. Risico op besmetting op de werkplek 
Er zijn momenteel geen gevalideerde studies beschikbaar om het risico van het gebruik van 
airconditioning te definiëren. 
De WHO stelt op haar site dat "studies die tot nu toe zijn uitgevoerd, erop lijken te wijzen 
dat het virus dat verantwoordelijk is voor Covid-19 voornamelijk overdraagbaar is door 
contact met respiratoire druppels, in plaats van via de lucht". 
De Haut Conseil de la santé publique (Frankrijk) beveelt aan dat voor de ventilatie 
van gebouwen, zowel in de gezondheidszorg als in de huiselijke omgeving, met het oog op 
de preferentiële overdracht van SARS-CoV-2 van mens op mens door druppels, de voorkeur 
wordt gegeven aan de uitvoering van verdunningsmaatregelen door middel van ventilatie 
en het nagaan van de goede werking van de ventilatiesystemen3

 

De aanbevelingen van de IDEWE4 zijn de volgende: 
Vuistregels voor het onderhoud en instelling5: 

• Zorg dat de filters in het systeem correct geïnstalleerd en proper zijn. Volg het 

normale onderhoudsschema. 

 
• Zorg voor maximale aanvoer van verse lucht. Stel systemen, die omwille van 

energiebesparende redenen via een mengkamer een deel van de extractielucht terug 

bijmengen bij de vers aangevoerde lucht, zodanig in dat er geen recuperatielucht 

gebruikt wordt. De richtlijnen kunnen niet steeds toegepast worden op 

ziekenhuisomgevingen omdat hier vaak andere regimes of specifieke filtratie van lucht 

voorzien is. 

 
• Systemen die de extractielucht al 100% afvoeren naar buiten - eventueel na 

warmte-uitwisseling via een gesloten warmtewisselaar - zijn uiteraard ideaal. Bij 

dergelijke systemen wordt immers 100% verse lucht aangevoerd en is er geen contact 

tussen de ingeblazen lucht en de extractielucht. Vuile lucht wordt in dat geval volledig 

afgevoerd. 

 
• Voor gebouwen die niet over actieve ventilatie beschikken, worden de lokalen best 

regelmatig verlucht door ramen regelmatig te openen of via verluchtingsroosters  te 

 

3 HCSP, haut Conseil de la Santé Publique FR, Réduction du risque de transmission par la ventilation et gestion 
des effluents 17 mars 2020 
4 Groep IDEWE bestaat uit IDEWE vzw - Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) 
en IBEVE vzw - Experten in milieu en veiligheid. 
5 https://www.idewe.be/-/coronavirus-qu-en-est-il-des-syst%C3%A8mes-cvc-chauffage-ventilation-et- 
climatisation- 

https://www.idewe.be/-/coronavirus-qu-en-est-il-des-syst%C3%A8mes-cvc-chauffage-ventilation-et-climatisation-
https://www.idewe.be/-/coronavirus-qu-en-est-il-des-syst%C3%A8mes-cvc-chauffage-ventilation-et-climatisation-
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verluchten. 

 
• Een voldoende hoge relatieve vochtigheid zal over het algemeen de overdracht van 

infecties verminderen. Voor COVID-19 blijkt dit evenwel niet het geval en heeft 

luchtbevochtiging weinig effect. Bevochtigingssystemen anders instellen heeft dus 

weinig zin. Bovendien is bevochtiging in de huidige periode minder aan de orde, gezien 

het relatieve vochtpercentage in dit seizoen meestal automatisch boven 30%  uitstijgt. 

Luchtbevochtigers zijn in deze periode vaak uitgeschakeld. Zolang de relatieve 

vochtigheid boven 30% ligt, is het dus niet nodig deze installaties in te schakelen. 

 
• Laat uw medewerkers telewerken en beperk het aantal mensen in de gebouwen 

tot de strikt noodzakelijke aanwezigheid, conform de laatste richtlijnen van de 

overheid. Vermijd grote concentraties van mensen in vergaderzalen, refters en andere 

lokalen. 

 
In de versie van 23/04 van de Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het 
werk tegen te gaan, is het volgende advies opgenomen 6: 

• Zorg voor voldoende en regelmatige verluchting van de werkruimten en sociale 
voorzieningen, hetzij door natuurlijke verluchting, hetzij door mechanische ventilatie 

• Zorg voor goed onderhoud van ventilatie- en/of verluchtingssystemen, ga na of 
aanvullende maatregelen nodig zijn bij systemen waarbij lucht circuleert. 

• Gebruik geen individuele ventilatoren die het virus kunnen verspreiden 

 

Tenslotte is volgens viroloog Steven Van Gucht “de verspreiding van het coronavirus vooral 
te wijten aan vrij nauw contact via grote druppels die over een korte afstand, meestal niet 
meer dan een meter, worden uitgestoten, of via de handen". Overdracht van het virus 
door de lucht over lange afstanden en door circulatie in airconditioningsystemen is 
onwaarschijnlijk. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

6            https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf  

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf

