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23 april 2020 COVID-19: binnenklimaat en installaties
30 april 2020 COVID-19: indeling en inrichting
6 mei 2020 COVID-19 maatregelen in schoolgebouwen
12 mei 2020 COVID-19: sociaal-psychologische aspecten
25 juni 2020 Update COVID-19-maatregelen in gebouwen
4 maart 2020 COVID-19: ionisatie en UV-licht

DGBC YouTube-kanaal
-> playlist ‘Gezondheid’





https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ventilatie, update d.d. 24-2-2021

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ventilatie
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15 april 2021: Vertrouwen in gebouwen
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Maatregelen

'Webinar DGBC



Schrikbarende toename van infectiezieken

Het aantal ziekten van zoönotische oorsprong neemt schrikbarend toe. In de laatste 10 jaar is er 

sprake van een verdrievoudiging.

Het is te verwachten dat de frequentie van pandemieën als SARS, MERS en COVID 19 zal toenemen.

Oorzaken liggen voornamelijk in de intensieve veeteelt en de verwoesting van natuurlijke 

ecosystemen. Er is dus een economische noodzaak voor duurzaamheid en gezondere gebouwen.

Bron

https://www.understandinganimalresearch.org.uk/news/research-medical-benefits/the-increase-in-zoonotic-diseases-the-who-the-why-and-the-when/


Goede ventilatie is de basis
'Installatie stuurt hier nog bij op basis van CO2  600 ppm (niet Smart)



Risico-taxatie Covid-19
'Alleen bewaken op CO2 is niet genoeg voor Covid-19



Smart building ondersteunt en bewaakt veiligheid



Ionisatie
Ionisatie kent vele 
vormen:

'- Postitieve ionisatie

'- Negatieve ionisatie

'- Bipolaire ionisatie

'- Open ionisatie

'- Gesloten ionisatie

'- Aansturing

'- etc. etc.

Afbeelding: Ionair

Ozon
sensor

Luchtvochtigheid en
LuchthoeveelheidLuchtkwaliteit

buitenlucht
sensor

Luchtkwaliteit
retourlucht
sensor



Werking ionisatie

'De chemie van binnenlucht kent 

nog veel vragen.

'Ionisatie voegt daar een 

complexiteit aan toe.

'Ionisatie reduceert TVOC 

(idealiter tot H2O en CO2)

Afbeelding: Ionair



Pro en contra Ionisatie

'Willenschap (voordelen)

Virtuele verdubbeling van de ventilatie

(relevante parameters TVOC)

Reductie virussen, bacteriën en schimmels 

(70 - > 90 % gemeten)

'Wetenschap (risico’s)

'Productie Ozon

'Mogelijk ontstaan microfijnstof

Bijproducten chemische reacties
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Hoe licht kan helpen om 
omgevingen veiliger en 
gezonder te maken

Frans Konings
Commercial leader UV-C 



Over Signify 

§ Signify, voorheen Philips Lighting, is wereldmarktleider in 

verlichting voor professionals, consumenten en koploper als 

het gaat om innovaties in verlichtingssystemen en services.  

§ Oplossingen op voorwerpen, oppervlakken en lucht te 

desinfecteren door middel van UV-C

§ 35 jaar ervaring met UV-C-technologie 

Frans Konings
Commercial leader UV-C 



Hoe UV-C kan helpen?



Wat is UV-straling?

Ultraviolet (UV) licht is onzichtbaar voor het menselijke oog. Het is onder te verdelen in drie categorieën:
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UV-A van 315 tot 400 nmUV-B van 280 tot 315 nmUV-C van 200* tot 280 nm

• Voor medisch gebruik (d.w.z. 
fototherapie om 
huidaandoeningen, waaronder 
psoriasis, te behandelen)

• Voor desinfectiedoeleinden en 
kiemdodende toepassing

• Voor gebruik bij uitharding, 
zonnebrand en insectenvallen.

Ultraviolet Zichtbaar Infrarood

*) Het spectrum van UV-C start bij 100 nm maar heeft een effectieve desinfecterende werking vanaf 200 nm

Signify | UV-C oplossingen



Hoe werkt UV-C?

• UV-C-stralen met een specifieke golflengte van 253,7 nanometer 
breken het DNA van bacteriën, virussen en sporen af, wat 
betekent dat ze onschadelijk gemaakt worden.

• Er zijn geen micro-organismen bekend die resistent zijn tegen UV-
C.

• UV-C-technologie wordt al meer dan 40 jaar veilig en effectief 
gebruikt in ziekenhuizen en overheidsgebouwen

• UV-C-licht moet zorgvuldig gebruikt worden omdat het huid en
ogen kan schaden bij directe blootstelling

• Certificeringsinstanties, zoals DEKRA, hebben 
certificeringsprogramma's voor UV-C-apparaten vrijgegeven, 
gebaseerd op vergelijkbare veiligheidsprincipes - deze worden 
toegepast in het productaanbod van Signify.

26



Hoe kan UV-C-licht een effectieve desinfectie van lucht en oppervlakken 
ondersteunen?
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UV-C-licht kan 
desinfectie van lucht 
ondersteunen

UV-C-licht kan 
desinfectie van 
oppervlakken 
ondersteunen

Image 
credit:

Signify heeft oplossingen om lucht en oppervlakken te desinfecteren. 

Signify | UV-C oplossingen



Samenvatting UV-C

In laboratoriumtests van de Boston University hebben onze UV-C lichtbronnen 99% van het SARS-CoV-2 virus 
geïnactiveerd op een oppervlak met een blootstellingstijd van 6 seconden.1

¹ Tests performed in a lab settinUniversity using a Signify UV-C light source revealed that a dose of 5mJ/cm² reduced 99% of SARS-CoV-2, the virus causing COVID-19, in just 6 seconds. Based on the data, It was 
determined that a dose of 22mJ/cm² will result in a reduction of 99.9999% in 25 seconds. Research variables available upon request.
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Neutraliseert micro-organismes 
(virussen, bacteriën, schimmels & sporen)

Oplossingen voor zowel luchtzuivering en
toepassing voor oppervlaktezuivering. NIET voor
persoonlijke desinfectie

Betrouwbare desinfectie
(Bewezen effectief)

Veiligheid
Veilig gebruik met professionele richtlijnen
Technologie al meer dan 50 jaar in gebruik

Makkelijk en kosteneffectief
(Beperkte operationele kosten en makkelijk
te onderhouden)

UV-C-technologie breekt het DNA en RNA van bacteriën, virussen en schimmelsporen af en maakt ze 
daardoor onschadelijk. De technologie wordt voornamelijk gebruikt in gebieden waar het risico van 
microbiologische besmetting bestaat.

Signify | UV-C oplossingen
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De oplossingen



Wand gemonteerde Philips UV-C-armaturen voor 
luchtdesinfectie inactiveerden binnen 10 minuten 
99,99% van SARS-CoV-2 in de lucht in een ruimte  
en na 20 minuten was het virus zelfs afgenomen tot 
een niveau dat niet meer waarneembaar was.  
Innovative Bioanalysis

UV-C oplossingen

31 Signify | UV-C oplossingen

UV-C lichtbronnen 99% van het SARS-CoV-2 virus 
geïnactiveerd op een oppervlak met een 
blootstellingstijd van 6 seconden.
Boston University 



Upper air : desinfecteert het bovenste deel van de kamer met UV-licht

Signify | UV-C oplossingen



Proofpoints
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Healthcare & senior living facilities36



Healthcare & senior living facilities37





VORM Transformatie en Renovatie B.V.

Toepassing:

- Ionisatie module in LBK

- Clean coat UVC-LED in 
kantoren

4 maart 2021



VORM Transformatie en Renovatie B.V.

Hoofdkantoor VORM de Nieuwe Maaskant

- De nieuwe Maaskant
- Schiehaven Rotterdam
- Ca. 3850 m2
- Ca. 200 werkplekken
- Volledig uitgerust met 

sensoren
- Ionisatie module van 

IONAIR.
- Pretain Clean Coat met 

UVC-LED Pretain
Technologies.



VORM Transformatie en Renovatie B.V.

Toepassing IONAIR
Wens:

- Verbeterde luchtkwaliteit
- Meetbaar
- Makkelijk te onderhouden
- Goede referenties



VORM Transformatie en Renovatie B.V.

Toepassing IONAIR

- Buitenlucht wordt gezuiverd
- Waardes buitenlucht worden 

gemeten
- Waardes binnenlucht worden 

gemeten.
- Hoeveelheid geïoniseerde 

zuurstofdeeltjes worden afgestemd.

- circa 50% chemische verontreiniging 
(TVOC),

- 50% geuren (olfactometrisch), 
- 70 tot 90% micro-organismen en 
- 50% fijnstof en aerosolen gereduceerd



VORM Transformatie en Renovatie B.V.

Toepassing Clean Coat

- Ca. vijf jaar op de markt.
- Toegepast in ziekhuizen
- NS stations
- Inmiddels ook in diverse LBK’s.
- Keuze voor Vorm, als extra op de 

ionisator.
- Kleine investering, verzamelen van 

data.



VORM Transformatie en Renovatie B.V.

Toepassing CleanCoat

- Aangebracht in de LBK
- Coating is voorzien van goede 

bacteriën.
- Per 24 uur ca 2,5 uur bestraald met 

UVC LED verlichting voor activatie.
- Bacteriën vernietigen de micro-

organisme.



VORM Transformatie en Renovatie B.V.

Meten is weten
- Meten 24 uur per dag via GBS
- Nu in zijn geheel dus nog niet 

gedefinieerd.
- Bij opening na Lock down metingen 

door erkend bureau.



VORM Transformatie en Renovatie B.V.

Bronvermelding

- Vorm  Schiehaven 13 3024 EC  Rotterdam

- Ionair Benelux B.V. Marinus van Meelweg 19  5657 EN Eindhoven.

- Pretain Technologies Groenewoudsedijk 41  3528 BG Utrecht



GEZONDHEID & ENERGIE
Binnenklimaat monitoring



Voorbeeld open ramen kinderdagverblijf, geen ventilatie  

Energie en ventilatie in evenwicht, basisschool klasse A

Ventilatie uit balans door tijdelijk hogere bezettingsgraad basisschool 

GEZONDHEID & ENERGIE

• Discomfort op 
temperatuur

• Discomfort op gezondheid
• Verhoogde energieverbruik

• Comfort op temperatuur
• Tijdelijk discomfort op 

gezondheid
• Normaal energieverbruik

• Comfortabel op temperatuur en 
gezondheid

• Laag energieverbruik
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