
Ventilatiesystemen bij het Regio College en COVID-19 
 
Recente berichtgeving in de landelijke media over de rol van ventilatiesystemen bij de verspreiding 
van COVID-19 was voor de directie van het Regio College aanleiding om de ventilatiesystemen in 
onze gebouwen onder de loep te nemen en de informatie hierover te actualiseren. De adviezen 
van het RIVM waren hierin leidend. Hieronder lees je om welke RIVM-adviezen het gaat en wat dat 
betekent voor de situatie bij de locaties van het Regio College. Het volledige advies van het RIVM 
kun je hier terugvinden.  
 
Algemeen advies ventilatie   
Lucht de ruimte regelmatig gedurende 10 tot 15 minuten door ramen en deuren tegen elkaar open 
te zetten, met name na activiteiten zoals koken. Ook tijdens pauzes en na samenkomsten van 
meerdere mensen, zoals bijvoorbeeld een vergadering, is het belangrijk om te luchten.  
 
Cypressehout 
In de onderwijsvleugels van het gebouw aan de Cypressehout vindt mengventilatie plaats, waarbij 
verse buitenlucht wordt toegevoegd alvorens deze in de ruimte wordt gebracht. De mengverhouding 
is 50/50 (buitenlucht/binnenlucht). Hiermee wordt de lucht voldoende ververst. Het uitzetten van 
deze systemen heeft gevolgen voor het klimaat in het hele gebouw. De systemen ventileren 
momenteel 24/7 maximaal en zorgen voor voldoende luchtverversing. Aanvullend ventileren door 
het een raam open te zetten kan, maar dat heeft wel gevolgen voor de temperatuur in de ruimte.  
Ook hierbij geld dat we de adviezen vanuit het RIVM blijven volgen. 
 
Overige locaties Regio College  
De ventilatiesystemen van de overige locatie van het Regio College voldoen aan de eisen. Er gelden 
dan ook geen aanvullende maatregelen, behalve de algemene adviezen voor ventileren. 
 
Mobiele airco’s  
(Zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s zorgen voor verkoeling, niet voor luchtverversing/ventilatie. 
Het ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) adviseerde onlangs om 
luchtstromen van persoon naar persoon te vermijden. Hoewel wetenschappelijke onderbouwing 
ontbreekt, adviseert het RIVM zo veel mogelijk het gebruik van deze apparaten in een 
gemeenschappelijke ruimte te vermijden. Dit advies neemt het Regio College over totdat hier meer 
over bekend is vanuit het RIVM. 
 
Vragen? 
Heb je vragen over deze informatie, neem dan contact op met huisvesting@regiocollege.nl  
 
 

https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19

