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Aan de besturen van kerken en kerkelijke gemeentes in Nederland, 

 

Op dit moment worden wij geconfronteerd met een vierde corona golf in Nederland. Inmiddels hebben 

wij wel wat geleerd met elkaar:  

1. Er zijn inmiddels veel mensen gevaccineerd en het besmettingsrisico blijft aanwezig maar het 

effect op ziekenhuisopnames is vaak kleiner ten opzichte van eerdere golven. Gevaccineerde 

mensen worden nu eenmaal minder ziek bij een besmetting. Desondanks lopen het aantal 

besmetting dermate hoog op dat het inmiddels wel een effect heeft op de gezondheidszorg. 

2. De werkingsgraad van vaccinaties neemt in de tijd gezien af en vaccinaties beschermen dus 

minder.   

3. Het aantal besmettingen in de kerk lijkt mee te vallen, uitgaande van dat het bron- en 

contactonderzoek geheel volgens de afgesproken spelregels verloopt. 

4. Samenzang met veel mensen is en blijft een groot risico op een potentieel superspreading 

event.  

5. Het geluidsniveau waarmee gezonden wordt is belangrijk; de aerosolen-productie bij zingen 

varieert, van 10 tot 100x meer aerosolen die vrijkomen ten opzichte van praten (Ter vergelijk; 

ademen/niet spreken is slechts een factor 1, praten een factor 10 en zingen 100 tot 1000 

maal). 

6. Het risico op een forse verspreiding is het grootst bij slecht geventileerde zalen met een laag 

plafond.  

 

Met deze uitgangspunten in ons achterhoofd hebben wij ons advies herzien.  Maar een generiek 

advies geven voor de ca. 5000 in gebruik zijnde kerken/bijeenkomst gebouwen is onmogelijk. Wij 

hebben de risico’s samengevat in een risico tabel. Wij kunnen ook niets zeggen over de 

besmettingsdruk die ontstaat uit de omgeving.  Onze berekeningen zijn gebaseerd op het risico dat er 

per kerk één besmet persoon aanwezig is.  

 

De overheid adviseert inmiddels vier maatregelen: afstand houden, testen, handen wassen en 

luchten. Dat onderschrijven wij van harte. Voldoende ventilatie verdunt de aerosol concentratie en 

voert deze uiteindelijk af. Ook een goede luchtreiniger helpt bij verwijderen en/of  onschadelijk maken 

van de virussen wat de kans op besmetting verlaagt. 

Wij adviseren dan ook aan de kerken om hun ventilatie door een deskundige te laten beoordelen.  

Een zelfhulpmiddel daarbij is: www.eerstehulpbijventilatie.nl.  

Als een kerk voorzien is van natuurlijke ventilatie dan kan dat bij hoge monumentale kerken heel goed 

werken. Bij modernere kerk (bouwjaar na 1945) met een relatief laag plafond (ca. 3,5 meter)  

adviseren wij dit door een deskundige te laten beoordelen. Ook kan het meten van CO2 concentratie 

helpen. Ventileer zodanig dat de CO2 waarde onder de 900 ppm blijft. Daarboven aub minder of niet 

zingen met 1200 ppm als maximum. Deze meters zijn gevoelig en wij adviseren er minimaal 3 op te 

hangen zodat een afwijkende meter gesignaleerd wordt.  

In alle gevallen adviseren wij om de 1,5 meter afstand houden weer in acht te nemen; zeker in de 

gebieden met een lage vaccinatie graad.  

 

Risico profiel Situatie Maatregelen 

Laag Hoge (>10 mtr), goed 
geventileerde kerk  

Geen 

Laag Hoge monumentale kerk 
natuurlijk geventileerd 

Geen; mits voldoende te openen 
ramen en deuren  

Opletten Hoge moderne kerk met 
natuurlijke ventilatie 

Beperkt zingen 

Hoger Lage (< 5 mtr)  moderne kerk 
met beperkte ventilatie   

Alleen aan het einde zingen 

Hoog Lage modernere kerk met 
natuurlijke ventilatie 

Niet zingen  

Maximaal Lage niet geventileerde zaal.  Niet gebruiken! 

http://www.eerstehulpbijventilatie.nl/
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De ondertekenaars van deze brief vormen een expertgroep op het gebied van ventilatie en een 

gezond binnenmilieu. De leden zijn goed bekend met de kerkelijke praktijk in Nederland, en een 

aantal leden zijn actief met het onderzoeken en publiceren van wetenschappelijk onderzoek en 

casestudies naar de relatie tussen (kerkelijke) samenkomsten en het risico op de verspreiding van het 

virus (ook in relatie tot binnen zingen). Zingen is niet zonder risico’s. Zie de diverse ‘super spreading 

events’ die er in het recente verleden hebben plaats gevonden. De opstellers van deze brief hebben 

naar eer en geweten, rekening houdend met de laatste wetenschappelijke inzichten, getracht om te 

omschrijven onder welke voorwaarden er weer enigszins veilig gezongen kan worden in kerken. Het is 

niet uit te sluiten dat er t.z.t. (zelfs als de adviezen uit deze brief precies opgevolgd worden) toch weer 

uitbraken komen die gerelateerd zijn aan kerkdiensten of zingen in de kerk. Niet de individuele 

werkgroep leden / ondertekenaars van deze brief zijn dan verantwoordelijk voor eventuele 

(gezondheid)schade die dan kan ontstaan; de eindverantwoordelijkheid blijft liggen bij het 

desbetreffende kerkbestuur. 

 

 


