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Professor Blocken, u wijst al sinds het 
begin van de coronapandemie op het 
belang van aerosolen, maar daar is lange 
tijd fel over gediscussieerd. Ondertus-
sen is er wel consensus over, ook de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
zegt nu dat ze een belangrijke versprei-
der zijn. Hebben we veel tijd verloren?

Bert Blocken: “Ja, ongetwijfeld. De WHO 
heeft pas op 30 april 2021 die 180-gra-
denbocht gemaakt. Zestien maanden 
zijn we dus kwijt en dat is onbegrijpelijk. 
Bij een pandemie die via speeksel- en 
slijmdruppels wordt overgedragen, heb 
je in principe altijd drie mogelijke over-
drachtsroutes: de grote en kleine drup-
pels, waartegen afstand houden helpt, 
de oppervlakken en de aerosolen. Het 
kan natuurlijk zijn dat één of twee van die 
routes minder belangrijk zijn, maar het 
voorzorgsprincipe dicteert dat je met elk 
van die drie routes rekening houdt.” 

“Toen ik vorig jaar stelde dat alleen 
overdracht door aerosolen de mas-
sabesmetting via de barman in Ischgl 
(Oostenrijk) kon verklaren, werd daar in 
eerste instantie met veel ongeloof op 
gereageerd. Ik denk dat het gewoon een 
kwestie is van gezond verstand. Veel 
massabesmettingen zijn alleen maar te 
verklaren door de aerosolenroute. Eind 
vorig jaar waren er zeshonderd jodelaars 
in Zwitserland waarvan er achteraf drie-
honderd besmet bleken. Er is niemand 
die met enige ernst kan uitleggen dat dat 
allemaal gebeurd is door speekseluitwis-
seling op korte afstand of door contact 
via oppervlakken.” 

“Die lange afwezigheid van het gezond 
verstand heeft me verbaasd. Som-
mige organisaties stellen ondertussen 
vlakaf dat ze altijd al hebben gezegd dat 
aerosolen van belang zijn, maar als je 
hun oorspronkelijke communicatie erbij 
haalt, dan zie je dag en nacht verschil. 

“Eventjes waren 
we wereldleider, 
maar dat zijn we 
nu niet meer” 

In het vorige nummer van Brandpunt kon je lezen over het 
project propere lerarenkamer, waarmee COC van die ruimte 
opnieuw de veilige habitat wil maken die ze was voor de coro-
napandemie. COC sprak over luchtkwaliteit in het algemeen 
en het project propere lerarenkamer in het bijzonder met Bert 
Blocken.

Bert Blocken is hoogleraar bouwfy-
sica aan de Technische Universiteit 
Eindhoven en gewoon hoogleraar aan 
de faculteit Ingenieurswetenschap-
pen van de KU Leuven. Als burgerlijk 
ingenieur bouwkunde en doctor in 
de ingenieurswetenschappen (KU 
Leuven) zijn bouwfysica, aerodyna-
mica en ventilatie zijn belangrijkste 
expertises. 

We laten ook Jan Engels aan het woord 
rond het project propere lerarenka-
mer. Hij is CEO van Group Engels, het 
bedrijf dat de toestellen heeft geïn-
stalleerd en de technische kant van 
het project opvolgt. Group Engels is 
al vier generaties lang in handen van 
dezelfde familie en bestaat uit drie 
divisies, waaronder luchtbehande-
ling en hernieuwbare energie. Group 
Engels heeft ook een eigen studie- en 
technische dienst. 

KOEN VAN KERKHOVEN EN KATRIEN VERSTRAETEN

Interview met Bert Blocken 
over luchtkwaliteit
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“We zitten ook met verschillende politieke 
partijen met uiteenlopende visies. De 
Vlaamse regering heeft de CO

2
-sensoren in 

onderwijs nog altijd niet verplicht. Er wordt 
soms gezegd dat een CO

2
-sensor enkel het 

probleem aangeeft. Dat kan je ook zeggen 
over kankerscreening en waarschuwings-
lampjes in de auto. Die geven het probleem 
aan en dan moet je iets doen. Dat is net zo 
met de CO

2
-sensoren. Dat is de absolute 

eerste stap en het is spijtig dat zelfs dat 
niet kan. Zo blijf je achter de feiten aanhol-
len. Eventjes waren we wereldleider, maar 
dat zijn we nu niet meer.”

We rekenen nu vooral op vaccinaties in de 
‘exitstrategie’ uit de pandemie, maar dat 
vindt u riskant?

Bert Blocken: “Ik wil twee dingen duide-
lijk stellen. Ten eerste heb ik echt geen 
enkel financieel belang bij ventilatie en 
luchtreiniging. Ten tweede ben ik geen 
antivaxer. Vaccins zijn de belangrijkste 
weg om uit de pandemie te geraken. Maar 
zoals sommigen al tot in den treure heb-
ben geargumenteerd, zitten we met dat 
Zwitserse kaasmodel. De vaccinatiestra-
tegie is niet honderd procent waterdicht. 
Elk kaasplakje is een maatregel met gaten, 
onvolmaaktheden. Hoe meer plakjes kaas 
je over elkaar legt, hoe kleiner de gaten 
worden. Ik denk dat het ondertussen dui-
delijk is dat ventilatie en luchtreiniging op 
de tweede plaats komen.” 

Als scholen willen inzetten op ventilatie 
en luchtreiniging, hoe pakken ze dat dan 
het best aan volgens u?

Bert Blocken: “De eerste stap is CO
2
 en ae-

rosolen meten of berekenen bij het gebruik 
van je huidige ventilatiesystemen, ook als 
je geen mechanisch ventilatiesysteem 
hebt. Geen van beide metingen is perfect. 
CO

2
 is maar een indicator van het aantal 

aerosolen. Als je luchtreiniging toepast, 
dan haalt die aerosolen weg, maar geen 
CO

2
. Je kan dan veel CO

2
 meten, terwijl er 

toch maar weinig aerosolen zijn. Als we het 
over virussen hebben, is de CO

2
-limiet op 

dat moment niet meer relevant.”

“De meting van aerosolen alleen klopt ook 
niet altijd. Veel aerosolen zijn geen speek-
sel- en slijmdruppeltjes. We bewegen ons 
dus voortdurend in een wolk van vaste 
deeltjes van fijn stof, onze kledij en onze 
huid. Er is ook fijn stof dat van buiten komt, 
bijvoorbeeld van het verkeer. Het gaat dus 
zowel over eventueel virusgeïnfecteerde 
deeltjes als het fijn stof, waarvan we eigen-
lijk ook al lang weten dat het een belangrij-
ke kankerverwekker is. Dus als je dan toch 
moet kiezen, meet dan aerosolen.”

“Ten tweede zou ik afraden om enkel in te 
zetten op ventilatie, want dan heb je een 
heel zwaar mechanisch ventilatiesysteem 
nodig. Je kan de ventilatie die je al hebt be-
ter aanvullen met veel goedkopere lucht-
reiniging. Dat is de enige echte betaalbare 
en haalbare oplossing. Als je in de herfst, 
de winter en de lente die grote debieten 
aan koude buitenlucht moet gaan opwar-
men, dan ga je heel hoge verwarmings-
kosten hebben, zelfs al doe je dat met een 
warmtewisselaar. Een luchtreiniger reinigt 
de binnenlucht. De aerosolen zijn er dan uit 
en die lucht moet niet van buiten komen. 
De CO

2
 moet uiteraard ook weg, maar dat 

doen we met de ventilatie die er al is. Al-
leen met buitenlucht ventileren, is voor 
scholen niet haalbaar. Ook met het oog op 
de klimaatproblematiek: als we al die lucht 
zouden moeten opwarmen, geven we die 
een flinke duw in de rug.” 

“Als je wil achterhalen welke capaciteit 
aan luchtreiniging je nodig hebt, kan je het 
ministerieel besluit van Vandenbroucke 
erbij nemen. Je zou ook bij bedrijven te 
rade kunnen gaan, maar er zijn ook veel 
schooldirecties die mij hebben gemaild 
de afgelopen maanden. Ik bereken dan de 
benodigde efficiëntie en capaciteit van 
luchtreiniging. Ik doe dat gratis voor hen. 
Daarna kunnen de scholen dan aan de 
slag.” 

“Met de juiste capaciteit en efficiëntie kan 
je de aerosolenconcentratie van honderd 
procent terugbrengen naar tien of vijftien 
procent. Dat is nogal wat. Het is ook een 
kwestie van tijd. Als je alle binnenruimtes 

Dus ja, we hebben heel veel tijd verloren. 
We hadden veel leed kunnen vermijden 
door het voorzorgsprincipe strikter toe te 
passen.” 

“Ik zie een aantal grote verliezers: de we-
reldwijde bevolking en de media die niet 
altijd kritisch genoeg waren. Maar ook 
de wetenschap. Er zijn wetenschappers 
die nu zeggen dat ze altijd wisten dat die 
aerosolen een rol konden spelen, maar dat 
dat te veel verwarring zou zaaien bij het 
publiek, omdat ventilatie en verluchting 
te moeilijk uit te leggen zouden zijn. Dat 
betekent eigenlijk dat je het publiek hebt 
voorgelogen en dat is ongepast, onethisch 
en onwetenschappelijk. Voor de WHO vind 
ik het nu al de flater van de eeuw, zowel 
wetenschappelijk als sociaal-maatschap-
pelijk.”

Ventilatie en lucht reinigen zijn dus be-
langrijker dan handhygiëne en ontsmet-
ten van oppervlakken. Dat heeft zich nog 
niet vertaald naar het beleid. Hoe zou dat 
komen? Heeft de overheid daar een rol in 
te spelen?

Bert Blocken: “De overheid moet daar 
zeker een rol in spelen. Deze pandemie is 
nog niet gedaan en er komen er nog. Net 
zoals men afstand houden, mondmaskers 
... heeft verplicht, moet de overheid ook 
verplichtingen opleggen voor ventilatie en 
luchtreiniging. Het duurt natuurlijk langer 
om daaraan te werken.”

“Er is wel al een en ander gebeurd. Op een 
bepaald moment was België zelfs bij de 
wereldleiders door het ministerieel besluit 
van Frank Vandenbroucke (minister van 
Volksgezondheid). Daarin staan de eisen 
die worden gesteld aan luchtreinigers, wat 
betreft efficiëntie en het aantal luchtrei-
nigingscycli per uur. Dat is een goed docu-
ment. Vervolgens zijn dan de CO

2
-limieten 

van 900 en 1200 ppm1 vastgelegd. Toen 
waren we bij de eerste van de wereld. Een 
paar wetenschappelijke adviseurs van 
Amerikaans president Joe Biden hebben 
het Belgische voorbeeld bij hem op tafel 
gelegd.” 

“Daar is het spijtig genoeg bij gebleven. 
Er zijn waarschijnlijk bijzonder weinig bin-
nenruimtes in Vlaanderen en België waar 
je onder 900 ppm kan blijven. Het gaat 
eigenlijk ook niet over de CO

2
, het gaat over 

die aerosolen.” 
1. Parts per million (ppm) oftewel delen per miljoen is een maat voor concentratie. Een concentra-

tie van 1 ppm geeft aan dat er één deel van een product is op een totaal van een miljoen delen, 

meestal uitgedrukt in massa. Eén ppm is duizend keer zo klein als één promille. Ppm verwijst in dit 

artikel altijd naar CO
2
-waarden.

>>

Bert Blocken: “Er wordt soms 
gezegd dat een CO2-sensor enkel 

het probleem aangeeft. Dat kan je 
ook zeggen over kankerscreening 
en waarschuwingslampjes in de 

auto.”
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wil gaan uitrusten met mechanische 
ventilatiesystemen, dan ben je vertrok-
ken voor vijf à tien jaar, als het snel kan 
gaan. Een luchtreiniger kan je bij wijze 
van spreken straks online bestellen. Met 
wat geluk wordt die morgen geleverd, je 
steekt die in het stopcontact en klaar. Ik 
maak er nu wat een karikatuur van, maar 
zo snel kan het soms gaan.”

Daarnet gaf u aan dat u niet begreep dat 
CO2

-meters nog altijd niet verplicht zijn 
in scholen. Dat zouden dus eigenlijk ae-
rosolmeters moeten zijn?

Bert Blocken: “Dat is in de geesten van 
onze politici en vele anderen een stap 
te ver. CO

2
-meters hangen, is voor mij de 

absoluut kleinste banale stap, maar zelfs 
die is al een brug te ver. In veel (online) 
discussies vermeld ik aerosolmeters 
zelfs niet meer, want dan bots ik op een 
muur van onbegrip.”

COC gaat dat toch proberen te doen, want 
we zien ook wat de verschillen zijn. Met 
ons project propere lerarenkamer willen 
we niet alleen analyseren, maar ook een 
impact hebben op het gedrag. Vandaar 
dat we naast de AEROS-meter voor aero-
solen ook de AMPEL-meter hebben, met 
een kleurencode. Bij 900 ppm gaat het 
licht op oranje. Toen dat gebeurde in een 
van de scholen die deelneemt aan het 
project, heeft het personeel onmiddellijk 
meer ramen geopend en ervoor gezorgd 
dat ze met minder aanwezig waren. We 
moeten niet alleen kunnen meten en 
achteraf analyseren, we moeten ook op 
het moment zelf reageren.

Bert Blocken: “Ja, volledig mee eens.”

Meten is weten. Wat houdt een betrouw-
bare meting in?

Bert Blocken: “Dat is een heel goede 
vraag. Het beste wat je momenteel kan 
doen, is wat jullie doen in het project: CO

2
 

én aerosolen meten. Door te meten op 
verschillende plekken in een ruimte, een 
klaslokaal of een lerarenkamer bijvoor-
beeld, krijg je een goed beeld van wat de 
slechtste en wat de beste plek is. Als je 
het zeer goed wil doen, kun je op basis 
van de slechtste plek de luchtreiniging 
gaan inrichten.” 

“Je zou vijf luchtwisselingen per uur 
moeten voorzien. Dat betekent dat je het 
hele binnenluchtvolume vijf keer per uur 
vervangt door buitenlucht of reinigt. Als 
je een ruimte hebt met honderd kubieke 
meter lucht, dan wil één luchtwisseling 
per uur in het geval van luchtreiniging 
zeggen dat die luchtreinigers honderd 
kubieke meter reinigen per uur. Vijf 
luchtwisselingen wil zeggen dat ze vijf-
honderd kubieke meter reinigen per uur. 
Dat is veel, in Vlaanderen worden veel 
binnenruimtes nu maar geventileerd met 
een halve of één luchtwisseling per uur. 
Die vijf is een ruw getal, want eigenlijk 
bepalen het aantal aanwezige personen 
en de activiteit die zij uitoefenen hoeveel 
luchtwisselingen nodig zijn. Er is een 
groot verschil tussen een fitnessruimte 
vol sporters en een lerarenkamer waar 
drie of vier mensen rustig zitten te wer-
ken.” 

“Als je niet aan die vijf luchtwisselingen 
per uur komt, dan zijn twee luchtwis-
selingen per uur nog heel relevant. Net 
zoals bij het fijn stof van verkeer helpen 
hier ook alle beetjes. Het is wetenschap-

pelijk bewezen dat als je de concentratie 
van fijn stof in een ruimte met amper 
vijf procent kan verminderen, het aantal 
sterftegevallen daalt. Ik verwacht dat 
dat met aerosolen en eventuele besmet-
tingen gelijkaardig is. Daarom raad ik 
altijd aan om te kijken wat mogelijk is. Elk 
geïnstalleerd apparaat met een goede 
werking zal helpen.”

Er is een verschil tussen verluchten en 
ventileren en luchtwisselingen. Hoe zit 
dat precies?

Bert Blocken: “Ventileren wil zeggen 
dat je ten minste een fractie aan verse 
buitenlucht inbrengt in een ruimte, voort-
durend en min of meer constant in de 
tijd. Verluchten wil zeggen dat je op een 
bepaald moment een raam of een deur 
openzet, zodat er verse lucht binnen-
komt en dat je die daarna weer sluit. Een 
luchtwisseling kan zowel op ventilatie, 
verluchting als luchtreiniging slaan.” 

Zowel ventilatie, verluchting en lucht-
reiniging kunnen dus onderdeel zijn van 
een luchtwisseling?

Bert Blocken: “Klopt. Als je enkel met 
ventilatie werkt, is 900 ppm onhaalbaar. 
In het worstcasescenario voor een klas-
lokaal begin je ‘s ochtends met een volle 
klas in een lokaal waar je de deuren en 
ramen niet tegenover elkaar kan open-
zetten. Op het einde van de dag kom 
je dan aan 4000 à 5000 ppm met een 
typische mechanische ventilatie van één 
luchtwisseling per uur. Schooldirecteurs 
mailen me dat ze al 7000 ppm hebben 
gemeten. Dat verbaast me niet. Als je 
ramen en deuren tegenover elkaar kan 
openzetten, spoelen CO2

 en aerosolen 

>>
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weg, maar als je ze nooit openzet, dan 
loopt dat natuurlijk op tot duizenden 
ppm.” 

U spreekt over luchtreiniging, niet over 
desinfectie?

Bert Blocken: “Desinfectie is een van de 
mogelijkheden van luchtreiniging. Het 
gaat om het verwijderen van de schade-
lijke agentia in de lucht. Er zijn heel veel 
verschillende technieken. In sommige 
gevallen zal het één iets beter presteren 
dan het andere. We zijn bezig met een 
onderzoeksproject dat probeert om daar-
voor wat richtlijnen te formuleren, maar 
het is niet zo evident. In een fitnessruimte 
kan je apparaten plaatsen ter hoogte van 
de sporters. In een klaslokaal is het net 
handig om de luchtreiniger weg te werken 
in de bestaande kanalen en/of tegen het 
plafond. Dat is dus een charmante oplos-
sing van jullie.”

Er zijn veel minderwaardige toestellen op 
de markt. Hoe kunnen scholen vermijden 
dat ze investeren in toestellen en syste-
men die uiteindelijk niet doen wat ze zou-
den moeten doen? U verwees al naar het 
belang van capaciteit en efficiëntie.

Bert Blocken: “In de eerste plaats mag 
de overheid die hete aardappel niet door-
schuiven naar de schooldirecties of de 
preventieadviseurs zoals nu. Aan de over-
heid: neem een vijftigtal luchtreinigers en 
laat die door een aantal onderzoekscentra 
en universiteiten testen. Maak een top 
tien, koop die in grote hoeveelheden aan 
en verdeel die gratis aan de scholen. Voer 
een luchtkwaliteitslabel in dat gecheckt 
wordt door ambtenaren, die controleren of 
de combinatie van ventilatie en luchtreini-

ging wel degelijk goed is. Reik daarna een 
label uit, met een luchtkwaliteitsklasse. 
Wanneer er dan nog een golf of pandemie 
komt, moet je niet meer zo bot beslissen 
dat ofwel alles dichtgaat ofwel alles open-
blijft. Je kan dan fijnmaziger gaan werken. 
De maatschappij compleet op slot zetten, 
ook wat scholen betreft, mogen we niet 
nog eens doen. Politieke actoren lijken nu 
te denken dat de pandemie voorbij is en 
ze weer over kunnen naar de orde van de 
dag, dus ik vrees er wel wat voor.”

Acht u het zinvol om een referentielijst 
te maken voor de meettoestellen, zoals 
voor de luchtreinigers en de desinfectie-
toestellen? 

Bert Blocken: “Ja, ik denk dat dat een heel 
belangrijke eerste stap is. Het ministeri-
eel besluit is een goed document, maar 
niet meteen de gemakkelijkste lectuur. 
Dat is dus een heel goed voorstel, zowel 
voor scholen als voor andere binnenruim-
tes.” 

“Als de overheid het niet wil opnemen, 
dan zou ik als school op zoek gaan naar 
bedrijven die een wetenschappelijk on-
derzoeksrapport kunnen voorleggen. Er 
zijn nogal wat obscure bedrijven met ob-
scure namen op obscure locaties. Die zou 
ik links laten liggen, net zoals webshops 
met minderwaardige producten die nu 
ook luchtreinigers verkopen.” 

Meneer Engels, alle meettoestellen die 
jullie installeerden voor het project pro-
pere lerarenkamer zijn voorzien van een 
datalogging met wifi. De eerste reeks 
datagegevens zijn al binnengestroomd 
bij jullie. Daar zullen we ook in volgende 
Brandpuntnummers op terugkomen. 
Kan u al een tipje van de sluier oplichten 
over de eerste gegevens waarover jullie 
beschikken?

Jan Engels: “We hebben een eerste sum-
mier overzicht gemaakt. We merken dat 
de CO

2
-normen niet worden overschre-

den. Een goede ventilatie levert dus zeker 
resultaten op. Het binnenklimaat hangt 
af van ruimte tot ruimte. Die kunnen ver-
schillend zijn, dus daar zullen we rekening 
mee houden. De eerste resultaten wijzen 
in de goede richting, maar we wachten lie-
ver af tot we de verschillende resultaten 
naast elkaar kunnen leggen en misschien 
ook delen met meneer Blocken.” 

Het vervolg van dit interview lees je in 
het volgende Brandpuntnummer. Je 
komt dan te weten wat Bert Blocken 
vindt van het COC-project propere 
lerarenkamer.

Jan Engels: “We merken dat de 
CO2-normen niet worden 
overschreden. Een goede 
ventilatie levert dus zeker 

resultaten op.”


