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Over Signify 

 Signify, voorheen Philips Lighting, is 

wereldmarktleider in verlichting voor professionals, 

consumenten en koploper als het gaat om innovaties 

in verlichtingssystemen en services.  

 35 jaar ervaring met UV-C-technologie 

 Oplossingen om voorwerpen, oppervlakken en lucht 

te desinfecteren door middel van UV-C





4

• Besmetting via 
virusdeeltjes in kleine 
druppeltjes (i.e. 
aerosolen) is één van 
de hoofd 
besmettingsroutes 
voor SARS-CoV-2-
virus. 

• Ventilatie is van 
cruciaal belang om 
besmetting via de 
lucht te voorkomen



Ventilatie & luchtdesinfectie

Wat doet ventilatie?

• Ventilatie is gericht op het aanvoeren van verse lucht en het 
verlagen van CO2-gehalte.

• Dit wordt uitgedrukt in Air Changes per Hour (ACH) = het 
aantal keer dat de lucht in een ruimte wordt vervangen door 
nieuwe lucht, in 1 uur

5



Ventilatie & luchtdesinfectie

Wat doet ventilatie?

• Ventilatie is gericht op het aanvoeren van verse lucht en het 
verlagen van CO2-gehalte.
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Wat doet UV-C luchtdesinfectie?

• UV-C desinfecteert de aanwezige lucht en maakt 
ziekteverwekkers onschadelijk

• De effectiviteit kan worden uitgedrukt in equivalente air 
changes per uur (eqACH)

• Aanvullende luchtreiniging = aanvullende ACH
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De WHO adviseert minimaal
6 ACH om het risico van overdracht van 
SARS-CoV-2 via de lucht te beperken. 



Ventilatieniveaus en aanbevelingen
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Ventilatieniveau ACH

Ramen gekipt (één zijde) 1-2

Ruimte zonder ramen met mechanische ventilatie 4

Ramen tegen elkaar wijd open 10

Richtlijnen voor ventilatie zijn gericht op het aanvoeren
van verse lucht en het verlagen van CO2-gehalte, niet
bedoeld om besmettingsrisico via de lucht te beperken.

Ventilatienormen volgens Nederlands Bouwbesluit (na 2012) ACH

Horeca 1
Grotere sportruimtes 1-2

Scholen 2-5

Kleinere sportruimtes 3-10

Kleedkamers 3-6
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Conclusie

Ventilatie is cruciaal om besmetting te
voorkomen, maar niet overal (voldoende) 

mogelijk of toepasbaar. 

Aanvullende luchtreiniging is een zinvolle en 
doeltreffende aanvulling op ventilatie om het 
risico op besmetting aanzienlijk te verkleinen.



Document Name

28 OKTOBER 2021. - Koninklijk besluit houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de 
afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken. Numac : 2021042995, art 9

Art. 9. In de volgende plaatsen is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht:
1° de besloten gemeenschappelijke ruimten van de inrichtingen behorende tot de sportieve sector, met inbegrip van de fitnesscentra;
2° de besloten gemeenschappelijke ruimten van de inrichtingen behorende tot de evenementensector, met inbegrip van de discotheken en dancings;
3° de besloten ruimten van de eet- en drankgelegenheden van de horecasector;
4° de besloten ruimten van de infrastructuur waar een massa-evenement plaatsvindt met een publiek van 200 of meer personen.

Er dient minstens één meter aanwezig te zijn in elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd, waar wordt gerookt, waar wordt 
gesport, waar het evenement plaatsvindt, waar wachtrijen staan, alsook in de kleedkamers. Deze meter dient te worden geïnstalleerd op een centrale plaats, en 
niet naast een deur, raam of ventilatiesysteem. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de 
uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of 
luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie zoals bedoeld in het ministerieel besluit van 12 mei 2021 houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het 
op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden, die een luchtkwaliteit 
verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm overschreden wordt, wordt de uitbater 
aanbevolen om bovendien te voorzien in een erkend systeem voor deze luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is 
aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm



11

Besmettingsrisico’s in de praktijk 
Wells-Riley model



Document Name12

25 kinderen in een klaslokaal met basisniveau ventilatie
(ACH = 1.5)
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Richard Riley, 1978
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Parameter

Aantal besmette personen 1

Aantal personen in de klas 25

Ademhalingsvolume m³/h 0,4

Quanta/uur 25

Verblijfsduur (uur) 6

ACH 1,5

Volume ruimte (m³) 147

Kans op infectie 39.8%

Verwacht aantal besmette
personen zonder extra 
bescherming

10
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Parameter

Aantal besmette personen 1

Aantal personen in de klas 25

Ademhalingsvolume m³/h 0,4

Quanta/uur 25

Verblijfsduur (uur) 6

ACH + eqACH 16,5

Volume ruimte (m³) 147

Kans op infectie 4.8%

Verwacht aantal besmette
personen zonder extra 
bescherming

1.2
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Voordelen UV-C luchtdesinfectie

1. Desinfecteert de lucht

2. Is gemakkelijk te installeren 

3. Geen infrastructurele kost

4. Geen warmteverlies
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UV-C, een essentiële aanvulling

Natuurlijk ventilatie Mechanische ventilatie Luchtdesinfectiereiniger

CO2-verlaging 

“Verse” buitenlucht

Thermisch comfort 

Reiniging binnenlucht

Infrastructurele kost

Installatiegemak
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3. Geen infrastructurele kost

4. Geen warmteverlies
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UV-C, een essentiële aanvulling

Natuurlijk ventilatie Mechanische ventilatie Luchtdesinfectiereiniger Ventilatie + desinfectie

CO2-verlaging 

“Verse” buitenlucht

Thermisch comfort 

Reiniging binnenlucht

Infrastructurele kost

Installatiegemak
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Onze oplossingen



• Ultraviolet licht met kiemdodende golflengte van 
254nm. UV-C-licht breekt het DNA/RNA van virussen
af waardoor ze onschadelijk gemaakt worden.

• UV-C licht een bekende en bewezen techniek voor
het desinfecteren voor lucht, en daarmee de 
perfecte aanvulling op ventilatie.

• De technologie wordt al meer dan 70 jaar toegepast
en heeft zijn effectiviteit reeds bewezen tegen
ziektes zoals TBC, influenza en mazelen, én SARS-
CoV-2. 
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NL

Het gebruik van UV-C 
wordt o.a. door de WHO 
en het CDC aanbevolen

en RIVM erkent ook
doeltreffendheid van 

de technologie

BE

Nieuw Koninklijk besluit
waar UV-C ook

genoemd wordt als
erkende

compenserende
maatregel voor

ventilatie

Wat is UV-C?



UV-C wordt al meer dan 70 jaar succesvol toegepast

1942 Mazelen Epidemie 1957-1958 Influenza Epidemie 1980 – 2000 Drug resistant TB

transmission 
reduction 

transmission 
reduction 

transmission 
reduction 
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Upper room desinfectiezone Gesloten systemen met ventilatoren



Deze systemen werken zonder ventilatoren. De lucht
wordt gedesinfecteerd wanneer het door de 
luchtstroom langs/door de zone komt waar het licht
schijnt.

Effectiviteit

• Als vuistregel nemen we 1x UV-C Upper Air / 20m2

(50m³) om de lucht in een ruimte voldoende te
desinfecteren. Effectieve resultaten zijn gelijk aan 6 
tot 24 keer luchtverversing per uur.

• Onderzoek toont aan dat de UV-C upper air 
armaturen tot 99,99% van het SARS-COV-2 virus 
in lucht activeren binnen 10 minuten in een ruimte
met voldoende luchtcirculatie.
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Philips UV-C upper air desinfection



Dankzij ventilatoren wordt de lucht in het toestel
gezogen, gefilterd en vervolgens intens
gedesinfecteerd door middel van de UV-C lampen
binnenin het toestel. Eenvoudig te installeren.

Effectiviteit

• Aanvullend 1 à 2 eqACH extra  

• Inactiveert 90% van de micro-organismen in de 
lucht minder dan 2 uur tijd in een ruimte van 30m² 
met een plafondhoogte van 2,9m. (airflow device = 
120m³/h) – 1 armatuur per 28/30m².
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Philips UV-C active air & stand 
alone unit
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UV-C desinfectie air cleaner voor
thuis

Inactiveert 99% van 
het SARS-COV-2 
virus in de lucht in 

90 minuten

Desinfectietijd
afhankelijk van 

de grootte
van de kamer

Kan veilig gebruikt
worden in de buurt

van mensen, 
planten en dieren

Eenvoudig in gebruik
met een toegankelijk

en intuïtief
bedieningspaneel
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Toepassingen
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“Al meer dan 10 jaar gebruiken
wij desinfecterend UV-C licht
op onze tuberculoseafdeling. 

Sindsdien zijn er geen
besmettingen meer geweest
bij het personeel, terwijl dit
vroeger wel het geval was.”



32

Key takeaways



Key take aways

 Om het risico op besmetting via de lucht te

minimaliseren zijn een hoog aantal

luchtverversingen per uur nodig.

 Aanvullende luchtreiniging = aanvullende ACH

 UV-C luchtdesinfectie is een bewezen

doeltreffende aanvulling op ventilatie.

Wanneer je ventileren combineert met 
desinfecteren, dan krijg je verse én
schone lucht. 
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Licht aan, corona uit
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