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Kan CO2 meten COVID19 
besmetting voorkomen? 
Nut CO2 meten 

De CO2 concentratie van een lokaal is een indicator voor de luchtverversing met verse 
buitenlucht. 

Verse buitenlucht heeft typisch een concentratie van 350 - 450 ppm. In de stad kan de 
buitenconcentratie echter hoger liggen (500-550 ppm).  

Als een lokaal mensen bevat (die 40.000 ppm uitademen) zal de concentratie CO2 stijgen in dit 
lokaal. Typisch richting 700 - 1.200 ppm of soms meer (2.000 tot 3.000) afhankelijk van het 
aantal personen en de luchtverversing. 

Een raam openzetten ("verluchten") zal de CO2 concentratie even doen dalen, maar eens het 
raam dicht is, stijgt de concentratie terug. 

Permanente ventilatie (systeem A, B, C of D) die degelijk is uitgevoerd zal continu de lucht 
verversen, en de CO2 concentratie op een bepaald niveau houden. Het is deze techniek die ook 
het COVID19 virus zal verdunnen (de kleine partikels in de lucht) en afvoeren. 



 

 

Welke CO2 concentratie? 

Het CO2 niveau waarop de lucht "veilig " is, is niet geweten. Het principe is: hoe dichter de CO2 
concentratie bij 350-450 ppm ligt, tijdens gebruik van het lokaal, hoe meer de binnenlucht de 
buitenlucht benadert en hoe efficiënter de luchtverversing. 

Voor werknemers eist men in België 900 ppm (of 500 ppm boven de buitenconcentratie) als 
bovengrens (KB 2 mei 2019), maar dit is geen drempel vanuit het standpunt van virus 
verspreiding, wel een compromis tussen luchtkwaliteit, energieverbruik en afvoer van 
vervuilende stoffen. 

Hoe meten? 

Een CO2 sensor in het lokaal is de ideale manier om per lokaal de luchtverversing te meten. Best 
wordt er midden in de ruimte gemeten op 1.5m hoogte, daar waar de personen werken/les 
volgen/... Plaats de sensor niet naast een deur of raam. 

Grotere lokalen (>50 m²) of landschapskantoren hebben meerdere sensoren nodig. Het meten 
op een plaats in een kantoor waar weinig volk zit, zegt niets over de ventilatie efficiëntie op 
"hotspots" met meer volk.  

Een centrale CO2 sensor in de luchtgroep geeft enkel een idee over de gemiddelde CO2 
concentratie in het gebouw en is dus niet geschikt om per lokaal de verversingsgraad te 
controleren. 

 



 

 

Meten of monitoren? 

Het meten van de CO2 concentratie is nuttig, het monitoren en loggen van de data is veel 
nuttiger. 

Monitoren geeft een idee over de concentraties gedurende de dag, de week, de maand.  

Dit geeft inzicht in de data van de verschillende lokalen gedurende verschillende perioden van 
het jaar en kan leiden tot een betere afstelling van de luchtgroep.  

Dit vermijdt dat mensen zich zorgen maken over korte CO2 verhogingen die op zich niet 
gevaarlijk zijn en vaak het gevolg zijn van iemand die vlak bij de sensor ademt. 

Het loggen van de CO2 concentratie gedurende de dag in combinatie met het aantal personen en 
de werking van de luchtgroep is natuurlijk ideaal. 

 

  



 

 

Welke sensor? 

CO2 sensoren hebben altijd een onnauwkeurigheid (initiële afwijking van de reële concentratie) 
en een drift (steeds stijgende afwijking doorheen de jaren vanwege veroudering) 

De onnauwkeurigheid van sommige (goedkope) sensoren kan zeer groot zijn: tot 200 ppm (!). 
Typische onnauwkeurigheden liggen rond +- 50 ppm + 2 of 3% van de meetwaarde.  

Indien de onnauwkeurigheid van de sensor niet mee gecommuniceerd wordt, is de sensor in 
principe onbetrouwbaar. 

Het grootste gevaar ligt in de drift van de sensor. Het probleem van drift is dat door de 
veroudering van de IR cel, er continu te lage CO2 concentraties gemeten worden. Dit geeft een 
vals gevoel van veiligheid! Sommige sensoren meten al na een paar maand volledig fout. 

Sensoren die reeds jaren in een gebouwbeheersysteem dienen, kunnen best nagekeken worden 
op drift of er wordt gekozen voor een parallel onafhankelijk meetsysteem 

 

  



 

 

Onderhoud en opvolging 

Vanwege de onnauwkeurigheid en drift moet een CO2 sensor regelmatig gekalibreerd worden  

• of door de sensor bloot te stellen aan een gekende CO2 concentratie (gasfles of 

buitenlucht) 

• of door een sensor te kiezen met ABC-technologie (Automatic Background Calibration) 

op voorwaarde dat de buitenlucht concentratie in het lokaal zeker geregeld behaald 

wordt (niet voor inpandige lokalen!) 

• of door de sensor geregeld te vervangen. 
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