
 

 

 

FAQ lijst: CO2 - concentratie, luchtkwaliteit en corona 

 

1. Wat is CO2?  

Wij ademen allemaal CO2 uit. De hoeveelheid CO2 in een lokaal zal dus stijgen als we met 
meer aanwezig zijn, we langer in een lokaal verblijven en als de CO2 niet weg kan doordat 
het lokaal niet goed geventileerd of verlucht wordt. 

In een lokaal is er ook altijd een basisniveau CO2 aanwezig door de CO2- concentratie buiten, 
die de ‘achtergrondconcentratie’ bepaalt. De gemiddelde CO2 -concentratie gemeten buiten 
in Vlaamse meetcampagnes is 455 ± 50 ppm. 

2. Waarom CO2 meten? 

Naast CO2 produceren wij ook allerlei andere stoffen, zoals vocht, geurstoffen, stofdeeltjes. 
In een ruimte zal daarom de CO2 - concentratie gelijk lopen met deze concentratie 
chemische en biologische verontreinigende stoffen. Hierdoor is CO2 meten niet alleen een 
goede maat voor de ventilatie of luchtverversing. Maar kan het ook als indicator gebruikt 
worden voor de binnen luchtkwaliteit in drukbezette ruimtes. Opgelet, de relatie tussen de 
CO2-concentratie en stoffen die niet door de mens geproduceerd worden, is niet zo 
eenduidig. Een aanvaarbare CO2-concentratie betekent daarom niet dat de concentratie aan 
chemische stoffen aanvaardbaar is. Daarom dat we ook aanraden extra te verluchten bij het 
gebruik van bv. poetsproducten. 

3. Hoe ventileren en verluchten? 

Door te ventileren en verluchten laten we niet alleen de CO2 concentraties dalen, maar 
kunnen we ook de andere opgestapelde vervuilende stoffen afvoeren. En zo de 
luchtkwaliteit in de ruimte verbeteren. 

Ventileren = het voortdurend verversen van lucht. Met andere woorden: je laat de 
vervuilde binnenlucht naar buiten stromen en vervangt ze door minder verontreinigde 
buitenlucht.   

Verluchten = gedurende een korte periode het wijd openzetten van de ramen en deuren die 
in contact staan met de buitenlucht. Zo creëer je een korte, maar grote ‘frisse’ luchtstroom.   

4. Wat is de toetsingswaarde voor de CO2 -concentraties in klaslokalen? 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert, in overleg met experts van het Departement 
Onderwijs en Vorming, om onder de waarde van 900 PPM CO2 te blijven. 



 

 

5. Wat is de toetsingswaarde voor de CO2 -concentraties in op de werkvloer? 

De wetgeving bepaalt dat de CO2 -concentraties in een werklokaal niet hoger mag zijn dan 
900 ppm, en dit voor 95% van de tijd. Dit wordt berekend over maximaal 8 uur of een 
ventilatiedebiet van 4O m3 per uur, per persoon. Als de werkgever op basis van een 
risicoanalyse kan aantonen dat de werknemers van een gelijkwaardige of betere 
bescherming kunnen genieten als gevolg van het uitschakelen of verminderen van zoveel 
mogelijk verontreinigingsbronnen, dan volstaat het dat de CO2 -concentratie in de lokalen 
onder de 1200 ppm ligt. Of dat er een minimum ventilatiedebiet is van 25m3 per uur, per 
aanwezige persoon. 

Voor bestaande gebouwen die nog niet voldoen aan deze normen, moet er een actieplan 
worden opgesteld zodat ze op termijn wel aan de normen voldoen. Voor nieuwbouw, of een 
grote verbouwing waarvoor een bouwaanvraag nodig is, moet de wekgever ervoor zorgen 
dat er aan de nieuwe regels wordt voldaan. 

6. In welke lokalen is het zinvol om CO2 te meten? 

CO2 is enkel een goede indicator voor de ventilatiegraad in drukbezette ruimtes, waar 
meerder personen aanwezig zijn. 

7. Waar zet je de CO2 -meter best? 

Zet de CO2 -meter tegen een muur of ergens centraal in de ruimte. Vermijd het toestel naast 
een deur of raam te plaatsen. Adem niet uit vlakbij de CO2 -meter. Dit kan de meting 
beïnvloeden. 

8. Hoe lang meet je best in 1 lokaal? 

De CO2 -concentratie kan afhankelijk van het gebruik van het lokaal sterk schommelen 
tijdens de dag. Daarom raden we aan om minstens gedurende 1 dag in 1 lokaal te meten. 
Door meerdere dagen te meten kan je de situatie nog beter in kaart brengen. 

9. Wat als je lichtje op het display oranje of rood wordt? 

Dan is er te weinig luchtverversing in het lokaal. Om de CO2 -concentratie te laten dalen, en 
dus het lichtje terug op groen te krijgen kan je verschillende dingen doen. Even een raam of 
een deur volledig openen (verluchten) zorgt meestal voor een snelle daling van de CO2-
concentratie. 

Ga je geregeld in het oranje of rood kijk dan hoe je voor meer ventilatie kan zorgen. Door 
een extra raam op een kier of kiepstand, extra ventilatieroosters te openen of het 
ventilatiesysteem op een hogere stand te zetten. Ook het verminderen van het aantal 
personen in het lokaal kan de CO2 -concentratie laten dalen. 

Wordt het lokaal mechanisch geventileerd en krijg je geregeld toch een oranje of zelfs rood 
licht? Dan kan er een probleem zijn met het ventilatiesysteem. Contacteer een 
onderhoudsfirma of vraag je verantwoordelijke dit te doen. 



 

Hou er rekening mee dat de meter alleen de CO2-concentratie meet. Dit is een goede maat 
voor de ventilatiegraad van een lokaal en de mate waarin vervuilende stoffen zich 
opstapelen in een ruimte waar je met veel aanwezig bent. Maar de meter houdt geen 
rekening met mogelijke piekbronnen, zoals nieuwe meubelen of wanneer er net gepoetst is. 
In deze gevallen moet je nog extra verluchten.  

10. Wat is het verband tussen de CO2 concentratie en de kans op besmetting met 
Covid? 

Momenteel hebben we nog geen data over de relatie tussen de CO2 concentratie en de 
concentratie virusdeeltjes SARS-CoV-2 in de binnenlucht. Of hoeveel virusdeeltjes een risico 
vormen. Maar algemeen kunnen we zeggen hoe slechter de lucht ververst wordt, hoe groter 
de kans dat virusdeeltjes zich opstapelen in de binnenlucht. 

Hou de concentratie daarom onder de 900 ppm. Dan heb je goede luchtverversing en is de 
kans kleiner dat virusdeeltjes zich opstapelen in de binnenlucht.  

De kans op virusdeeltjes in de binnenlucht hangt af van: 
o De aanwezigheid van besmet persoon in het lokaal. 
o De besmettelijkheid van die persoon. Uit onderzoek blijkt dat vooral hele zieke 

patiënten besmettelijk zijn. 
o Of de besmettelijke persoon microdruppels uitstoot. Deze druppels komen vooral vrij 

door (luid) te praten, te hoesten en te niezen.  
o Het dragen van een goed aansluitend masker. Het masker beperkt de uitstoot van 

microdruppels en beschermt ook tegen de inademing van microdruppels. Lagere 
school kinderen moeten geen masker dragen, omdat zij minder makkelijk het virus 
doorgeven. 
 

11. Waar kan ik extra info vinden over het gebruik van een CO2 meter op school 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid bundelt alle info over verse lucht in je klas tijdens 
corona op hun site binnenmilieu op school. Je vindt er extra informatie over het gebruik van 
een CO2 -meter en over het ventileren van klaslokalen 

 

 

 

 

 

 


