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RISICOTAXATIE 
Vul hier uw gegevens in voor de risicotaxatie. 

Aantal personen op basis van 1,5 m protocol * 

100 

Ruimtevolume (m3)* 

1500 

Capaciteit mechanische ventilatie (m3/uur)* 

500 

Tijdsduur van de dienst of samenkomst {uur)* 

Tijdsduur van de gemeentezang (minuten)* 

Bouwjaar* 

@<1945 

O >= 1945 en <1990 

0 >= 1990 
................................................. ················•··········"···················· .. ····················· .. ,· .. --, ·····················................................................. . ······················· ················"•"•'"' 

Resultaten 

Op basis van de opgegeven waardes, berekenen we onderstaande waardes met bijbehorende 'verkeerslichten': 

o Het besmettingsrisico. Dit is indicatief voor het risico dat een individu loopt als de (kerk)dienst wordt bezocht. 



o Het reproductiegetal RO geeft aan hoeveel risico de kerk- of geloofsgemeenschap als geheel loopt op een 

'super spreading event'. 

Besmettingsrisico 

0.2% 1 
Opgegeven aantal personen: Reproductiegetal R0 

0.2 

100 

Ter vergelijk worden ook waardes weergegeven met betrekking tot ventilatiekwaliteit: 

Aantal personen conform 

'klasse A ventileren': 

63 

Reproductiegetal R0 

0.1 

versie 
Versie 1.1 9 juli: 'signalering toegevoegd' 

Versie 1.0 8 juli 

l ! 

DISCLAIMER 

De rekentool op deze site geeft een 
risicotaxatie op basis van transmissie van 
SARS-CoV-2 via aerosolen en bevat ook 
noodzakelijke vereenvoudigingen om te 
kunnen rekenen. Extra risico's die ontstaan 
door alle andere transmissieroutes zijn niet 
inbegrepen in de berekeningen (zoals 
bijvoorbeeld de gevolgen als er geen 1,5 
meter afstand wordt gehouden en als 
hygiënevoorschriften niet worden opgevolgd). 

Zingen is niet zonder risico's. Hierbij wordt 
verwezen we naar de diverse 'super spreading 
events' die er in het recente verleden hebben 
plaats gevonden. Het is niet uit te sluiten dat 
er toch weer uitbraken komen die gerelateerd 
zijn aan kerkdiensten, of zingen in de kerk, ook 

al worden de uitkomsten van deze site 
gebruikt voor het bepalen van de duur van de 
gemeentezang, de duur van de bijeenkomst of 
het maximaal aantal personen. U bent zelf 
verantwoordelijk voor de juistheid van de 
invoergegevens. De uitkomst dient 
uitdrukkelijk slechts ter indicatie van de 
risico's. Gebruik van de uitkomst van de 
rekentaal kan in geen enkel geval garanderen 
dat in de desbetreffende ruimte geen 
overdracht van SARS-CoV-2 zal plaatsvinden. 

De individuele initiatiefnemers en de 
betrokken bedrijven bij deze website zijn niet 
verantwoordelijk voor eventuele 



(gezondheid)schade die kan ontstaan. De 

eindverantwoordelijkheid blijft liggen bij het 

desbetreffende kerkbestuur of de kerkenraad. 

specifieke situatie behoort tot uw eigen 

verantwoordelijkheid. 

De noodverordening van uw regio bepaalt wat 

er mogelijk is met betrekking tot samenzang 

in religieuze bijeenkomsten. Controle voor uw 

HOME (HTTPS://EERSTEH U LPB IJVENTILATIE. N L/). 
RIS I COT AXATI E (HTTPS:/ IE E RSTE HU LP BIJVENTI LATI E. N L/RU I MTE-B E REKEN IN G-CO2/). 

OVER DE BEREKENING (HTTPS://EERSTEH U LPBIJVENTILATI E.N L/OVER-DE-BEREKEN I NG/). 
F.A.Q.:....(HTTPS://EERSTEH U LPBIJVENTILATIE. N L/F-A-QLl. 

CONTACT (HTTPS:/ JEE RSTEH U LPBIJVENTILATIE. N L/CONTACT /). 

POWERED BY DWA (htq:.1s://www.dwa.nl)_ 
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RISICOTAXATIE 
Vul hier uw gegevens in voor de risicotaxatie. 

Aantal personen op basis van 1,5 m protocol * 

90 

Ruimtevolume (m3)* 

1500 

Capaciteit mechanische ventilatie (m3/uur)* 

500 

Tijdsduur van de dienst of samenkomst (uur)* 

Tijdsduur van de gemeentezang (minuten)* 

1 

Bouwjaar* 

@<1945 

O >= 1945 en <1 990 

0 >= 1990 

Resultaten 
Op basis van de opgegeven waardes, berekenen we onderstaande waardes met bijbehorende 'verkeerslichten': 

o Het besmettingsrisico. Dit is indicatief voor het risico dat een individu loopt als de (kerk)dienst wordt bezocht. 



o Het reproductiegetal R0 geeft aan hoeveel risico de kerk- of geloofsgemeenschap als geheel loopt op een 

'super spreading event'. 

Besmettingsrisico 

0.2% 

Opgegeven aantal personen: Reproductiegetal R0 

0.2 

90 

Ter vergelijk worden ook waardes weergegeven met betrekking tot ventilatiekwaliteit: 

Aantal personen conform 

'klasse A ventileren': 

63 

Reproductiegetal R0 

0.1 

versie 
Versie 1.1 9 juli: 'signalering toegevoegd' 

Versie 1.0 8 juli 

DISCLAIMER 

De rekentool op deze site geeft een 
risicotaxatie op basis van transmissie van 
SARS-CoV-2 via aerosolen en bevat ook 
noodzakelijke vereenvoudigingen om te 
kunnen rekenen. Extra risico's die ontstaan 
door alle andere transmissieroutes zijn niet 
inbegrepen in de berekeningen (zoals 
bijvoorbeeld de gevolgen als er geen 1,5 
meter afstand wordt gehouden en als 
hygiënevoorschriften niet worden opgevolgd). 

Zingen is niet zonder risico's. Hierbij wordt 
verwezen we naar de diverse 'super spreading 
events' die er in het recente verleden hebben 
plaats gevonden. Het is niet uit te sluiten dat 
er toch weer uitbraken komen die gerelateerd 
zijn aan kerkdiensten, of zingen in de kerk, ook 

al worden de uitkomsten van deze site 
gebruikt voor het bepalen van de duur van de 
gemeentezang, de duur van de bijeenkomst of 
het maximaal aantal personen. U bent zelf 
verantwoordelijk voor de juistheid van de 
invoergegevens. De uitkomst dient 
uitdrukkelijk slechts ter indicatie van de 
risico's. Gebruik van de uitkomst van de 
rekentool kan in geen enkel geval garanderen 
dat in de desbetreffende ruimte geen 
overdracht van SARS-CoV-2 zal plaatsvinden. 

De individuele initiatiefnemers en de 
betrokken bedrijven bij deze website zijn niet 
verantwoordelijk voor eventuele 



(gezondheid)schade die kan ontstaan. De 

eindverantwoordelijkheid blijft liggen bij het 

desbetreffende kerkbestuur of de kerkenraad. 

specifieke situatie behoort tot uw eigen 

verantwoordelijkheid. 

De noodverordening van uw regio bepaalt wat 

er mogelijk is met betrekking tot samenzang 

in religieuze bijeenkomsten. Controle voor uw 

HOME (HTTPS:/ /EERSTEH U LPBIJVENTILATIE. N L/). 
' RISI COTAXATI E (HTTPS://EERSTEH ULPBIJVENTILATI E. N L/RU I MTE-BEREKEN I NG-CO2/). 
OVER DE BEREKENING (HTTPS://EERSTEH U LPBIJVENTILATI E .N L/OVER-DE-BEREKEN IN G/). 

· F.A.Q.:....(HTTPS://EERSTEH U LPBIJVENTI LATIE. N L/F-A-QD. 
CONTACT (HTTPS://EERSTEH U LPBIJVENTILATIE. N L/CONTACT /). 

POWERED BY DWA (httr1s://www.dwa.nl)_ 
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RISICOTAXATIE 
Vul hier uw gegevens in voor de risicotaxatie. 

Aantal personen op basis van 1,5 m protocol* 

80 

Ruimtevolume (m3)* 

1500 

Capaciteit mechanische ventilatie (m3/uur)* 

500 

Tijdsduur van de dienst of samenkomst (uur)* 

1 

Tijdsduur van de gemeentezang (minuten)* 

0 

Bouwjaar* 

@<1945 

O >= 1945 en <1990 

O >= 1990 

Resultaten 
Op basis van de opgegeven waardes, berekenen we onderstaande waardes met bijbehorende 'verkeerslichten': 

o Het besmettingsrisico. Dit is indicatief voor het risico dat een individu looptals de (kerk)dienst wordt bezocht. 



o Het reproductiegetal R0 geeft aan hoeveel risico de kerk- of geloofsgemeenschap als geheel loopt op een 

'super spreading event'. 

Besmettingsrisico 

0.1% 

Opgegeven aantal personen: Reproductiegetal R0 

0.1 

80 

1 
1 w 

Ter vergelijk worden ook waardes weergegeven met betrekking tot ventilatiekwaliteit: 

Aantal personen conform 

'klasse A ventileren': 

64 

Reproductiegetal R0 

0.1 

versie 
Versie 1.1 9 juli: 'signalering toegevoegd' 

Versie 1.0 8 juli 

DISCLAIMER 

De rekentool op deze site geeft een 
risicotaxatie op basis van transmissie van 
SARS-CoV-2 via aerosolen en bevat ook 
noodzakelijke vereenvoudigingen om te 
kunnen rekenen. Extra risico's die ontstaan 
door alle andere transmissieroutes zijn niet 
inbegrepen in de berekeningen (zoals 
bijvoorbeeld de gevolgen als er geen 1,5 
meter afstand wordt gehouden en als 
hygiënevoorschriften niet worden opgevolgd). 

Zingen is niet zonder risico's. Hierbij wordt 
verwezen we naar de diverse 'super spreading 
events' die er in het recente verleden hebben 
plaats gevonden. Het is niet uit te sluiten dat 
er toch weer uitbraken komen die gerelateerd 
zijn aan kerkdiensten, of zingen in de kerk, ook 

al worden de uitkomsten van deze site 
gebruikt voor het bepalen van de duur van de 
gemeentezang, de duur van de bijeenkomst of 
het maximaal aantal personen. U bent zelf 
verantwoordelijk voor de juistheid van de 
invoergegevens. De uitkomst dient 
uitdrukkelijk slechts ter indicatie van de 
risico's. Gebruik van de uitkomst van de 
rekentool kan in geen enkel geval garanderen 
dat in de desbetreffende ruimte geen 
overdracht van SARS-CoV-2 zal plaatsvinden. 

De individuele initiatiefnemers en de 
betrokken bedrijven bij deze website zijn niet 
verantwoordelijk voor eventuele 
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RISICOTAXATIE 
Vul hier uw gegevens in voor de risicotaxatie. 

Aantal personen op basis van 1,5 m protocol * 

70 

Ruimtevolume {m3)* 

1500 

Capaciteit mechanische ventilatie {m3/uur)* 

500 

Tijdsduur van de dienst of samenkomst (uur)* 

1 

Tijdsduur van de gemeentezang {minuten)* 

0 

Bouwjaar* 

@<1945 

O >= 1945 en <1990 

0 >= 1990 
......... , , ·························••················································································•·· .. •····················· .,, .. ··················•·•···········••·•····· 

Resultaten 

Op basis van de opgegeven waardes, berekenen we onderstaande waardes met bijbehorende 'verkeerslichten': 

o Het besmettingsrisico. Dit is indicatief voor het risico dat een individu loopt als de (kerk)dienst wordt bezocht. 



o Het reproductiegetal R0 geeft aan hoeveel risico de kerk- of geloofsgemeenschap als geheel loopt op een 

'super spreading event'. 

Besmettingsrisico 

0.1% 

Opgegeven aantal personen: Reproductiegetal R0 

0.1 

70 

Ter vergelijk worden ook waardes weergegeven met betrekking tot ventilatiekwaliteit: 

Aantal personen conform 

'klasse A ventileren': 

64 

Reproductiegetal R0 

0.1 

versie 
Versie 1.1 9 juli: 'signalering toegevoegd' 

Versie 1.0 8 juli 

DISCLAIMER 

De rekentool op deze site geeft een 
risicotaxatie op basis van transmissie van 
SARS-CoV-2 via aerosolen en bevat ook 
noodzakelijke vereenvoudigingen om te 
kunnen rekenen. Extra risico's die ontstaan 
door alle andere transmissieroutes zijn niet 
inbegrepen in de berekeningen (zoals 
bijvoorbeeld de gevolgen als er geen 1,5 
meter afstand wordt gehouden en als 
hygiënevoorschriften niet worden opgevolgd). 

Zingen is niet zonder risico's. Hierbij wordt 
verwezen we naar de diverse 'super spreading 
events' die er in het recente verleden hebben 
plaats gevonden. Het is niet uit te sluiten dat 
er toch weer uitbraken komen die gerelateerd 
zijn aan kerkdiensten, of zingen in de kerk, ook 

al worden de uitkomsten van deze site 
gebruikt voor het bepalen van de duur van de 
gemeentezang, de duur van de bijeenkomst of 
het maximaal aantal personen. U bent zelf 
verantwoordelijk voor de juistheid van de 
invoergegevens. De uitkomst dient 
uitdrukkelijk slechts ter indicatie van de 
risico's. Gebruik van de uitkomst van de 
rekentaal kan in geen enkel geval garanderen 
dat in de desbetreffende ruimte geen 
overdracht van SARS-CoV-2 zal plaatsvinden. 

De individuele initiatiefnemers en de 
betrokken bedrijven bij deze website zijn niet 
verantwoordelijk voor eventuele 



(gezondheid)schade die kan ontstaan. De 

eindverantwoordelijkheid blijft liggen bij het 

desbetreffende kerkbestuur of de kerkenraad. 

specifieke situatie behoort tot uw eigen 

verantwoordelijkheid. 

De noodverordening van uw regio bepaalt wat 

er mogelijk is met betrekking tot samenzang 

in religieuze bijeenkomsten. Controle voor uw 

HOME (HTTPS://EERSTEH U LPB IJVENTILATIE.N L/). 
RISICOTAXATI E (HTTPS://EERSTEH U LPBIJVENTI LATIE. N L/RU I MTE-BEREKE NI NG-C02/). 

OVER DE BEREKENING (HTTPS://EERSTEH U LPBIJVENTI LATIE.N L/OVER-DE-BEREKEN I NG/). 
F .A.Q"-(HTTPS://E ERS TE HU LPB IJVENTI LATI E. N L/F-A-QLJ. 

CONTACT (HTTPS://EE RSTE HU LPBI jVENTILATIE.N L/CONTACT /)_ 

POWERED BY DWA (httP.s://www.dwa.nl). 
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RISICOTAXATIE 
Vul hier uw gegevens in voor de risicotaxatie. 

Aantal personen op basis van 1,5 m protocol* 

60 

Ruimtevolume (m3)* 

1500 

Capaciteit mechanische ventilatie (m3/uur)* 

500 

Tijdsduur van de dienst of samenkomst (uur)* 

Tijdsduur van de gemeentezang (minuten)* 

0 

Bouwjaar* 

@<1945 

O >= 1945 en <1990 

0 >= 1990 

Resultaten 
Op basis van de opgegeven waardes, berekenen we onderstaande waardes met bijbehorende 'verkeerslichten': 

o Het besmettingsrisico. Dit is indicatief voor het risico dat een individu loopt als de (kerk)dienst wordt bezocht. 



o Het reproductiegetal R0 geeft aan hoeveel risico de kerk- of geloofsgemeenschap als geheel loopt op een 

'super spreading event'. 

Besmettingsrisico 

0.1% 1 g 
Opgegeven aantal personen: Reproductiegetal R0 

0.1 

60 

Ter vergelijk worden ook waardes weergegeven met betrekking tot ventilatiekwaliteit: 

Aantal personen conform 

'klasse A ventileren': 

64 

Reproductiegetal R0 

0.1 

versie 
Versie 1.1 9 juli: 'signalering toegevoegd' 

Versie 1.0 8 juli 

rb 

DISCLAIMER 

De rekentool op deze site geeft een 
risicotaxatie op basis van transmissie van 
SARS-CoV-2 via aerosolen en bevat ook 
noodzakelijke vereenvoudigingen om te 
kunnen rekenen. Extra risico's die ontstaan 
door alle andere transmissieroutes zijn niet 
inbegrepen in de berekeningen (zoals 
bijvoorbeeld de gevolgen als er geen 1,5 
meter afstand wordt gehouden en als 
hygiënevoorschriften niet worden opgevolgd). 

Zingen is niet zonder risico's. Hierbij wordt 
verwezen we naar de diverse 'super spreading 
events' die er in het recente verleden hebben 
plaats gevonden. Het is niet uit te sluiten dat 
er toch weer uitbraken komen die gerelateerd 
zijn aan kerkdiensten, of zingen in de kerk, ook 

T 
al worden de uitkomsten van deze site 
gebruikt voor het bepalen van de duur van de 
gemeentezang, de duur van de bijeenkomst of 
het maximaal aantal personen. U bent zelf 
verantwoordelijk voor de juistheid van de 
invoergegevens. De uitkomst dient 
uitdrukkelijk slechts ter indicatie van de 
risico's. Gebruik van de uitkomst van de 
rekentool kan in geen enkel geval garanderen 
dat in de desbetreffende ruimte geen 
overdracht van SARS-CoV-2 zal plaatsvinden. 

De individuele initiatiefnemers en de 
betrokken bedrijven bij deze website zijn niet 
verantwoordelijk voor eventuele 



•• •• • ••••• ••• • • •• ••• • ••• ••• ehbv 
(https://eerstehulpbijventilatie.nl/) 

RISICOTAXATIE 
Vul hier uw gegevens in voor de risicotaxatie. 

Aantal personen op basis van 1,5 m protocol * 

50 

Ruimtevolume (m3)* 

1500 

Capaciteit mechanische ventilatie (m3/uur)* 

500 

Tijdsduur van de dienst of samenkomst (uur)* 

Tijdsduur van de gemeentezang (minuten)* 

0 

Bouwjaar* 

@<1945 

O >= 1945 en <1990 

0 >= 1990 

Resultaten 

Op basis van de opgegeven waardes, berekenen we onderstaande waardes met bijbehorende 'verkeerslichten': 

o Het besmettingsrisico. Dit is indicatief voor het risico dat een individu loopt als de (kerk)dienst wordt bezocht. 



o Het reproductiegetal R0 geeft aan hoeveel risico de kerk- of geloofsgemeenschap als geheel loopt op een 

'super spreading event'. 

Besmettingsrisico 

0.1% 

Opgegeven aantal personen: Reproductiegetal R0 

0.1 

50 ' w 

Ter vergelijk worden ook waardes weergegeven met betrekking tot ventilatiekwaliteit: 

Aantal personen conform 

'klasse A ventileren': 

64 

Reproductiegetal R0 

0.1 

versie 
Versie 1.1 9 juli: 'signalering toegevoegd' 

Versie 1.0 8 juli 

DISCLAIMER 

De rekentaal op deze site geeft een 
risicotaxatie op basis van transmissie van 
SARS-CoV-2 via aerosolen en bevat ook 
noodzakelijke vereenvoudigingen om te 
kunnen rekenen. Extra risico's die ontstaan 
door alle andere transmissieroutes zijn niet 
inbegrepen in de berekeningen (zoals 
bijvoorbeeld de gevolgen als er geen 1,5 
meter afstand wordt gehouden en als 
hygiënevoorschriften niet worden opgevolgd). 

Zingen is niet zonder risico's. Hierbij wordt 
verwezen we naar de diverse 'super spreading 
events' die er in het recente verleden hebben 
plaats gevonden. Het is niet uit te sluiten dat 
er toch weer uitbraken komen die gerelateerd 
zijn aan kerkdiensten, of zingen in de kerk, ook 

al worden de uitkomsten van deze site 
gebruikt voor het bepalen van de duur van de 
gemeentezang, de duur van de bijeenkomst of 
het maximaal aantal personen. U bent zelf 
verantwoordelijk voor de juistheid van de 
invoergegevens. De uitkomst dient 
uitdrukkelijk slechts ter indicatie van de 
risico's. Gebruik van de uitkomst van de 
rekentool kan in geen enkel geval garanderen 
dat in de desbetreffende ruimte geen 
overdracht van SARS-CoV-2 zal plaatsvinden. 

De individuele initiatiefnemers en de 
betrokken bedrijven bij deze website zijn niet 
verantwoordelijk voor eventuele 
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RISICOTAXATIE 
Vul hier uw gegevens in voor de risicotaxatie. 

Aantal personen op basis van 1,5 m protocol * 

80 

Ruimtevolume (m3)* 

1500 

Capaciteit mechanische ventilatie (m3/uur)* 

500 

Tijdsduur van de dienst of samenkomst (uur)* 

Tijdsduur van de gemeentezang (minuten)* 

5 

Bouwjaar* 

@<1945 

O >= 1945 en <1990 

0 >= 1990 

Resultaten 
Op basis van de opgegeven waardes, berekenen we onderstaande waardes met bijbehorende 'verkeerslichten': 

o Het besmettingsrisico. Dit is indicatief voor het risico dat een individu loopt als de (kerk)dienst wordt bezocht. 



o Het reproductiegetal R0 geeft aan hoeveel risico de kerk- of geloofsgemeenschap als geheel loopt op een 

'super spreading event'. 

Besmettingsrisico 

0.6% ' w 
Opgegeven aantal personen: Reproductiegetal R0 

0.5 

80 

Ter vergelijk worden ook waardes weergegeven met betrekking tot ventilatiekwaliteit: 

Aantal personen conform 

'klasse A ventileren': 

59 

Reproductiegetal R0 

0.3 

versie 
Versie 1.1 9 juli: 'signalering toegevoegd' 

Versie 1.0 8 juli 

DISCLAIMER 

De rekentool op deze site geeft een 
risicotaxatie op basis van transmissie van 
SARS-CoV-2 via aerosolen en bevat ook 
noodzakelijke vereenvoudigingen om te 
kunnen rekenen. Extra risico's die ontstaan 
door alle andere transmissieroutes zijn niet 
inbegrepen in de berekeningen (zoals 
bijvoorbeeld de gevolgen als er geen 1,5 
meter afstand wordt gehouden en als 
hygiënevoorschriften niet worden opgevolgd). 

Zingen is niet zonder risico's. Hierbij wordt 
verwezen we naar de diverse 'super spreading 
events' die er in het recente verleden hebben 
plaats gevonden. Het is niet uit te sluiten dat 
er toch weer uitbraken komen die gerelateerd 
zijn aan kerkdiensten, of zingen in de kerk, ook 

al worden de uitkomsten van deze site 
gebruikt voor het bepalen van de duur van de 
gemeentezang, de duur van de bijeenkomst of 
het maximaal aantal personen. U bent zelf 
verantwoordelijk voor de juistheid van de 
invoergegevens. De uitkomst dient 
uitdrukkelijk slechts ter indicatie van de 
risico's. Gebruik van de uitkomst van de 
rekentool kan in geen enkel geval garanderen 
dat in de desbetreffende ruimte geen 
overdracht van SARS-CoV-2 zal plaatsvinden. 

De individuele initiatiefnemers en de 
betrokken bedrijven bij deze website zijn niet 
verantwoordelijk voor eventuele 
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RISICOTAXATIE 
Vul hier uw gegevens in voor de risicotaxatie. 

Aantal personen op basis van 1,5 m protocol * 

70 

Ruimtevolume (m3)* 

1500 

Capaciteit mechanische ventilatie (m3/uur)* 

500 

Tijdsduur van de dienst of samenkomst (uur)* 

Tijdsduur van de gemeentezang (minuten)* 

5 

Bouwjaar* 

@<1945 

O >= 1 945 en <1990 

0 >= 1990 

Resultaten 
Op basis van de opgegeven waardes, berekenen we onderstaande waardes met bijbehorende 'verkeerslichten': 

o Het besmettingsrisico. Dit is indicatief voor het risico dat een individu loopt als de (kerk)dienst wordt bezocht. 



o Het reproductiegetal RO geeft aan hoeveel risico de kerk- of geloofsgemeenschap als geheel loopt op een 

'super spreading event'. 

Besmettingsrisico 

0.6% 

Opgegeven aantal personen: Reproductiegetal R0 

0.4 

70 

Ter vergelijk worden ook waardes weergegeven met betrekking tot ventilatiekwaliteit: 

Aantal personen conform 

'klasse A ventileren': 

59 

Reproductiegetal R0 

0.3 

versie 
Versie 1.1 9 juli: 'signalering toegevoegd' 

Versie 1.0 8 juli 

DISCLAIMER 

De rekentool op deze site geeft een 
risicotaxatie op basis van transmissie van 
SARS-CoV-2 via aerosolen en bevat ook 
noodzakelijke vereenvoudigingen om te 
kunnen rekenen. Extra risico's die ontstaan 
door alle andere transmissieroutes zijn niet 
inbegrepen in de berekeningen (zoals 
bijvoorbeeld de gevolgen als er geen 1,5 
meter afstand wordt gehouden en als 
hygiënevoorschriften niet worden opgevolgd). 

Zingen is niet zonder risico's. Hierbij wordt 
verwezen we naar de diverse 'super spreading 
events' die er in het recente verleden hebben 
plaats gevonden. Het is niet uit te sluiten dat 
er toch weer uitbraken komen die gerelateerd 
zijn aan kerkdiensten, of zingen in de kerk, ook 

al worden de uitkomsten van deze site 
gebruikt voor het bepalen van de duur van de 
gemeentezang, de duur van de bijeenkomst of 
het maximaal aantal personen. U bent zelf 
verantwoordelijk voor de juistheid van de 
invoergegevens. De uitkomst dient 
uitdrukkelijk slechts ter indicatie van de 
risico's. Gebruik van de uitkomst van de 
rekentool kan in geen enkel geval garanderen 
dat in de desbetreffende ruimte geen 
overdracht van SARS-CoV-2 zal plaatsvinden. 

De individuele initiatiefnemers en de 
betrokken bedrijven bij deze website zijn niet 
verantwoordelijk voor eventuele 



•• •• • ••••• •• • • • •• •• • • ••• ••• ehbv 
(https://eerstehulpbijventilatie.nl/) 
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RISICOTAXATIE 
Vul hier uw gegevens in voor de risicotaxatie. 

Aantal personen op basis van 1,5 m protocol * 

60 

Ruimtevolume (m3)* 

1500 

Capaciteit mechanische ventilatie (m3/uur)* 

500 

Tijdsduur van de dienst of samenkomst (uur)* 

Tijdsduur van de gemeentezang (minuten)* 

5 

Bouwjaar* 

@<1945 

O >= 1945 en <1990 

0 >= 1990 

Resultaten 

Op basis van de opgegeven waardes, berekenen we onderstaande waardes met bijbehorende 'verkeerslichten': 

o Het besmettingsrisico. Dit is indicatief voor het risico dat een individu loopt als de (kerk)dienst wordt bezocht. 



o Het reproductiegetal RO geeft aan hoeveel risico de kerk- of geloofsgemeenschap als geheel loopt op een 

'super spreading event'. 

Besmettingsrisico 

0.6% 

Opgegeven aantal personen: Reproductiegetal R0 

0.3 

60 

Ter vergelijk worden ook waardes weergegeven met betrekking tot ventilatiekwaliteit: 

Aantal personen conform 

'klasse A ventileren': 

59 

Reproductiegetal R0 

0.3 

versie 
Versie 1.1 9 juli: 'signalering toegevoegd' 

Versie 1.0 8 juli 

DISCLAIMER 

De rekentool op deze site geeft een 
risicotaxatie op basis van transmissie van 
SARS-CoV-2 via aerosolen en bevat ook 
noodzakelijke vereenvoudigingen om te 
kunnen rekenen. Extra risico's die ontstaan 
door alle andere transmissieroutes zijn niet 
inbegrepen in de berekeningen (zoals 
bijvoorbeeld de gevolgen als er geen 1,5 
meter afstand wordt gehouden en als 
hygiënevoorschriften niet worden opgevolgd). 

Zingen is niet zonder risico's. Hierbij wordt 
verwezen we naar de diverse 'super spreading 
events' die er in het recente verleden hebben 
plaats gevonden. Het is niet uit te sluiten dat 
er toch weer uitbraken komen die gerelateerd 
zijn aan kerkdiensten, of zingen in de kerk, ook 

al worden de uitkomsten van deze site 
gebruikt voor het bepalen van de duur van de 
gemeentezang, de duur van de bijeenkomst of 
het maximaal aantal personen. U bent zelf 
verantwoordelijk voor de juistheid van de 
invoergegevens. De uitkomst dient 
uitdrukkelijk slechts ter indicatie van de 
risico's. Gebruik van de uitkomst van de 
rekentaal kan in geen enkel geval garanderen 
dat in de desbetreffende ruimte geen 
overdracht van SARS-CoV-2 zal plaatsvinden. 

De individuele initiatiefnemers en de 
betrokken bedrijven bij deze website zijn niet 
verantwoordelijk voor eventuele 



•• .... · ... ••• • • •• ••• • ••• ••• ehbv 
(https://eerstehulpbijventilatie.nl/) 

- - = 
RISICOTAXATIE 
Vul hier uw gegevens in voor de risicotaxatie. 

Aantal personen op basis van 1,5 m protocol * 

50 

Ruimtevolume (m3)* 

1500 

Capaciteit mechanische ventilatie (m3/uur)* 

500 

Tijdsduur van de dienst of samenkomst (uur)* 

1 

Tijdsduur van de gemeentezang (minuten)* 

5 

Bouwjaar* 

@<1945 

O >= 1945 en <1990 

0 >= 1990 

Resultaten 

Op basis van de opgegeven waardes, berekenen we onderstaande waardes met bijbehorende 'verkeerslichten': 

o Het besmettingsrisico. Dit is indicatief voor het risico dat een individu loopt als de (kerk)dienst wordt bezocht. 



o Het reproductiegetal RO geeft aan hoeveel risico de kerk- of geloofsgemeenschap als geheel loopt op een 

'super spreading event'. 

Besmettingsrisico 

0.6% 

Opgegeven aantal personen: Reproductiegetal R0 

0.3 

50 

1 w 

Ter vergelijk worden ook waardes weergegeven met betrekking tot ventilatiekwaliteit: 

Aantal personen conform 

'klasse A ventileren': 

59 

Reproductiegetal R0 

0.3 

versie 
Versie 1.1 9 juli: 'signalering toegevoegd' 

Versie 1.0 8 juli 

DISCLAIMER 

De rekentool op deze site geeft een 
risicotaxatie op basis van transmissie van 
SARS-CoV-2 via aerosolen en bevat ook 
noodzakelijke vereenvoudigingen om te 
kunnen rekenen. Extra risico's die ontstaan 
door alle andere transmissieroutes zijn niet 
inbegrepen in de berekeningen (zoals 
bijvoorbeeld de gevolgen als er geen 1,5 
meter afstand wordt gehouden en als 
hygiënevoorschriften niet worden opgevolgd). 

Zingen is niet zonder risico's. Hierbij wordt 
verwezen we naar de diverse 'super spreading 
events' die er in het recente verleden hebben 
plaats gevonden. Het is niet uit te sluiten dat 
er toch weer uitbraken komen die gerelateerd 
zijn aan kerkdiensten, of zingen in de kerk, ook 

al worden de uitkomsten van deze site 
gebruikt voor het bepalen van de duur van de 
gemeentezang, de duur van de bijeenkomst of 
het maximaal aantal personen. U bent zelf 
verantwoordelijk voor de juistheid van de 
invoergegevens. De uitkomst dient 
uitdrukkelijk slechts ter indicatie van de 
risico's. Gebruik van de uitkomst van de 
rekentool kan in geen enkel geval garanderen 
dat in de desbetreffende ruimte geen 
overdracht van SARS-CoV-2 zal plaatsvinden. 

De individuele initiatiefnemers en de 
betrokken bedrijven bij deze website zijn niet 
verantwoordelijk voor eventuele 



•• .. -: ... ••• • • •••••• ••• ••• ehbv 
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RISICOTAXATIE 
Vul hier uw gegevens in voor de risicotaxatie. 

Aantal personen op basis van 1,5 m protocol * 

50 

Ruimtevolume (m3)* 

1500 

Capaciteit mechanische ventilatie (m3/uur)* 

500 

Tijdsduur van de dienst of samenkomst (uur)* 

1 

Tijdsduur van de gemeentezang (minuten)* 

10 

Bouwjaar* 

@<1945 

O >= 1945 en <1990 

0 >= 1990 

Resultaten 
Op basis van de opgegeven waardes, berekenen we onderstaande waardes met bijbehorende 'verkeerslichten': 

o Het besmettingsrisico. Dit is indicatief voor het risico dat een individu loopt als de (kerk)dienst wordt bezocht. 



o Het reproductiegetal RO geeft aan hoeveel risico de kerk- of geloofsgemeenschap als geheel loopt op een 

'super spreading event'. 

Besmettingsrisico 

1% 

Opgegeven aantal personen: Reproductiegetal R0 

0.5 

50 

Ter vergelijk worden ook waardes weergegeven met betrekking tot ventilatiekwaliteit: 

Aantal personen conform 

'klasse A ventileren': 

55 

Reproductiegetal R0 

0.6 

versie 
Versie 1.1 9 juli: 'signalering toegevoegd' 

Versie 1.0 8 juli 

DISCLAIMER 

De rekentool op deze site geeft een 
risicotaxatie op basis van transmissie van 
SARS-CoV-2 via aerosolen en bevat ook 
noodzakelijke vereenvoudigingen om te 
kunnen rekenen. Extra risico's die ontstaan 
door alle andere transmissieroutes zijn niet 
inbegrepen in de berekeningen (zoals 
bijvoorbeeld de gevolgen als er geen 1,5 
meter afstand wordt gehouden en als 
hygiënevoorschriften niet worden opgevolgd). 

Zingen is niet zonder risico's. Hierbij wordt 
verwezen we naar de diverse 'super spreading 
events' die er in het recente verleden hebben 
plaats gevonden. Het is niet uit te sluiten dat 
er toch weer uitbraken komen die gerelateerd 
zijn aan kerkdiensten, of zingen in de kerk, ook 

al worden de uitkomsten van deze site 
gebruikt voor het bepalen van de duur van de 
gemeentezang, de duur van de bijeenkomst of 
het maximaal aantal personen. U bent zelf 
verantwoordelijk voor de juistheid van de 
invoergegevens. De uitkomst dient 
uitdrukkelijk slechts ter indicatie van de 
risico's. Gebruik van de uitkomst van de 
rekentool kan in geen enkel geval garanderen 
dat in de desbetreffende ruimte geen 
overdracht van SARS-CoV-2 zal plaatsvinden. 

De individuele initiatiefnemers en de 
betrokken bedrijven bij deze website zijn niet 
verantwoordelijk voor eventuele 
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RISICOTAXATIE 
Vul hier uw gegevens in voor de risicotaxatie. 

Aantal personen op basis van 1,5 m protocol * 

80 

Ruimtevolume {m3)* 

1500 

Capaciteit mechanische ventilatie (m3/uur)* 

500 

Tijdsduur van de dienst of samenkomst (uur)* 

Tijdsduur van de gemeentezang (minuten)* 

15 

Bouwjaar= 

@<1945 

O >= 1945 en <1990 

0 >= 1990 

Resultaten 
Op basis van de opgegeven waardes, berekenen we onderstaande waardes met bijbehorende 'verkeerslichten': 

o Het besmettingsrisico. Dit is indicatief voor het risico dat een individu loopt als de (kerk)dienst wordt bezocht. 



o Het reproductiegetal RO geef.t: aan hoeveel risico de kerk- of geloofsgemeenschap als geheel loopt op een 

'super spreading event'. 

Besmettingsrisico 

2% 

Opgegeven aantal personen: Reproductiegetal R0 

1.3 

80 

Ter vergelijk worden ook waardes weergegeven met betrekking tot ventilatiekwaliteit: 

Aantal personen conform 

'klasse A ventileren': 

51 

Reproductiegetal R0 

0.9 

versie 
Versie 1.1 9 juli: 'signalering toegevoegd' 

Versie 1.0 8 juli 

DISCLAIMER 

De rekentool op deze site geeft een 
risicotaxatie op basis van transmissie van 
SARS-CoV-2 via aerosolen en bevat ook 
noodzakelijke vereenvoudigingen om te 
kunnen rekenen. Extra risico's die ontstaan 
door alle andere transmissieroutes zijn niet 
inbegrepen in de berekeningen (zoals 
bijvoorbeeld de gevolgen als er geen 1,5 
meter afstand wordt gehouden en als 
hygiënevoorschriften niet worden opgevolgd). 

Zingen is niet zonder risico's. Hierbij wordt 
verwezen we naar de diverse 'super spreading 
events' die er in het recente verleden hebben 
plaats gevonden. Het is niet uit te sluiten dat 
er toch weer uitbraken komen die gerelateerd 
zijn aan kerkdiensten, of zingen in de kerk, ook 

al worden de uitkomsten van deze site 
gebruikt voor het bepalen van de duur van de 
gemeentezang, de duur van de bijeenkomst of 
het maximaal aantal personen. U bent zelf 
verantwoordelijk voor de juistheid van de 
invoergegevens. De uitkomst dient 
uitdrukkelijk slechts ter indicatie van de 
risico's. Gebruik van de uitkomst van de 
rekentool kan in geen enkel geval garanderen 
dat in de desbetreffende ruimte geen 
overdracht van SARS-CoV-2 zal plaatsvinden. 

De individuele initiatiefnemers en de 
betrokken bedrijven bij deze website zijn niet 
verantwoordelijk voor eventuele 



•• • • •••••• ••••• •• •• • • ••• ••• ehbv 
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RISICOTAXATIE 
Vul hier uw gegevens in voor de risicotaxatie. 

Aantal personen op basis van 1,5 m protocol * 

70 

Ruimtevolume (m3)* 

1500 

Capaciteit mechanische ventilatie (m3/uur)* 

500 

Tijdsduur van de dienst of samenkomst (uur)* 

Tijdsduur van de gemeentezang (minuten)* 

15 

Bouwjaar* 

@<1945 

O >= 1945 en <1990 

0 >= 1990 

Resultaten 
Op basis van de opgegeven waardes, berekenen we onderstaande waardes met bijbehorende 'verkeerslichten': 

o Het besmettingsrisico. Dit is indicatief voor het risico dat een individu loopt als de (kerk)dienst wordt bezocht. 



o Het reproductiegetal R0 geeft aan hoeveel risico de kerk- of geloofsgemeenschap als geheel loopt op een 

'super spreading event'. 

Besmettingsrisico 

2% 

Opgegeven aantal personen: Reproductiegetal R0 

1.2 

70 

Ter vergelijk worden ook waardes weergegeven met betrekking tot ventilatiekwaliteit: 

Aantal personen conform 

'klasse A ventileren': 

51 

Reproductiegetal R0 

0.9 

versie 
Versie 1.1 9 juli: 'signalering toegevoegd' 

Versie 1.0 8 juli 

DISCLAIMER 

De rekentool op deze site geeft een 
risicotaxatie op basis van transmissie van 
SARS-CoV-2 via aerosolen en bevat ook 
noodzakelijke vereenvoudigingen om te 
kunnen rekenen. Extra risico's die ontstaan 
door alle andere transmissieroutes zijn niet 
inbegrepen in de berekeningen (zoals 
bijvoorbeeld de gevolgen als er geen 1,5 
meter afstand wordt gehouden en als 
hygiënevoorschriften niet worden opgevolgd). 

Zingen is niet zonder risico's. Hierbij wordt 
verwezen we naar de diverse 'super spreading 
events' die er in het recente verleden hebben 
plaats gevonden. Het is niet uit te sluiten dat 
er toch weer uitbraken komen die gerelateerd 
zijn aan kerkdiensten, of zingen in de kerk, ook 

al worden de uitkomsten van deze site 
gebruikt voor het bepalen van de duur van de 
gemeentezang, de duur van de bijeenkomst of 
het maximaal aantal personen. U bent zelf 
verantwoordelijk voor de juistheid van de 
invoergegevens. De uitkomst dient 
uitdrukkelijk slechts ter indicatie van de 
risico's. Gebruik van de uitkomst van de 
rekentool kan in geen enkel geval garanderen 
dat in de desbetreffende ruimte geen 
overdracht van SARS-CoV-2 zal plaatsvinden. 

De individuele initiatiefnemers en de 
betrokken bedrijven bij deze website zijn niet 
verantwoordelijk voor eventuele 
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RISICOTAXATIE 
Vul hier uw gegevens in voor de risicotaxatie. 

Aantal personen op basis van 1,5 m protocol * 

60 
1 -~ 

Ruimtevolume (m3)* 

1500 

Capaciteit mechanische ventilatie (m3/uur)* 

500 

Tijdsduur van de dienst of samenkomst (uur)* 

1 

Tijdsduur van de gemeentezang (minuten)* 

15 

Bouwjaar* 

@<1945 

O >= 1945 en <1990 

0 >= 1990 

Resultaten 
Op basis van de opgegeven waardes, berekenen we onderstaande waardes met bijbehorende 'verkeerslichten': 

o Het besmettingsrisico. Dit is indicatief voor het risico dat een individu loopt als de (kerk)dienst wordt bezocht. 



o Het reproductiegetal RO geeft aan hoeveel risico de kerk- of geloofsgemeenschap als geheel loopt op een 

'super spreading event'. 

Besmettingsrisico 

2% 

Opgegeven aantal personen: Reproductiegetal R0 

1.0 

60 

1 Wf 

Ter vergelijk worden ook waardes weergegeven met betrekking tot ventilatiekwaliteit: 

Aantal personen conform 

'klasse A ventileren': 

51 

Reproductiegetal R0 

0.9 

versie 
Versie 1.1 9 juli: 'signalering toegevoegd' 

Versie 1.0 8 juli 

DISCLAIMER 

De rekentaal op deze site geeft een 
risicotaxatie op basis van transmissie van 
SARS-CoV-2 via aerosolen en bevat ook 
noodzakelijke vereenvoudigingen om te 
kunnen rekenen. Extra risico's die ontstaan 
door alle andere transmissieroutes zijn niet 
inbegrepen in de berekeningen (zoals 
bijvoorbeeld de gevolgen als er geen 1,5 
meter afstand wordt gehouden en als 
hygiënevoorschriften niet worden opgevolgd). 

Zingen is niet zonder risico's. Hierbij wordt 
verwezen we naar de diverse 'super spreading 
events' die er in het recente verleden hebben 
plaats gevonden. Het is niet uit te sluiten dat 
er toch weer uitbraken komen die gerelateerd 
zijn aan kerkdiensten, of zingen in de kerk, ook 

al worden de uitkomsten van deze site 
gebruikt voor het bepalen van de duur van de 
gemeentezang, de duur van de bijeenkomst of 
het maximaal aantal personen. U bent zelf 
verantwoordelijk voor de juistheid van de 
invoergegevens. De uitkomst dient 
uitdrukkelijk slechts ter indicatie van de 
risico's. Gebruik van de uitkomst van de 
rekentaal kan in geen enkel geval garanderen 
dat in de desbetreffende ruimte geen 
overdracht van SARS-CoV-2 zal plaatsvinden. 

De individuele initiatiefnemers en de 
betrokken bedrijven bij deze website zijn niet 
verantwoordelijk voor eventuele 
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RISICOTAXATIE 
Vul hier uw gegevens in voor de risicotaxatie. 

Aantal personen op basis van 1,5 m protocol * 

50 

Ruimtevolume (m3)* 

1500 

Capaciteit mechanische ventilatie (m3/uur)* 

500 

Tijdsduur van de dienst of samenkomst (uur)* 

Tijdsduur van de gemeentezang (minuten)* 

15 

Bouwjaar* 

@<1945 

O >= 1945 en <1990 

0 >= 1990 

Resultaten 
Op basis van de opgegeven waardes, berekenen we onderstaande waardes met bijbehorende 'verkeerslichten': 

o Het besmettingsrisico. Dit is indicatief voor het risico dat een individu loopt als de (kerk)dienst wordt bezocht. 



o Het reproductiegetal R0 geeft aan hoeveel risico de kerk- of geloofsgemeenschap als geheel loopt op een 

'super spreading event'. 

Besmettingsrisico 

2% 

Opgegeven aantal personen: Reproductiegetal R0 

0.8 

50 

Ter vergelijk worden ook waardes weergegeven met betrekking tot ventilatiekwaliteit: 

Aantal personen conform 

'klasse A ventileren': 

51 

Reproductiegetal R0 

0.9 

versie 
Versie 1.1 9 juli: 'signalering toegevoegd' 

Versie 1.0 8 juli 

DISCLAIMER 

De rekentool op deze site geeft een 
risicotaxatie op basis van transmissie van 
SARS-CoV-2 via aerosolen en bevat ook 
noodzakelijke vereenvoudigingen om te 
kunnen rekenen. Extra risico's die ontstaan 
door alle andere transmissieroutes zijn niet 
inbegrepen in de berekeningen (zoals 
bijvoorbeeld de gevolgen als er geen 1,5 
meter afstand wordt gehouden en als 
hygiënevoorschriften niet worden opgevolgd). 

Zingen is niet zonder risico's. Hierbij wordt 
verwezen we naar de diverse 'super spreading 
events' die er in het recente verleden hebben 
plaats gevonden. Het is niet uit te sluiten dat 
er toch weer uitbraken komen die gerelateerd 
zijn aan kerkdiensten, of zingen in de kerk, ook 

al worden de uitkomsten van deze site 
gebruikt voor het bepalen van de duur van de 
gemeentezang, de duur van de bijeenkomst of 
het maximaal aantal personen. U bent zelf 
verantwoordelijk voor de juistheid van de 
invoergegevens. De uitkomst dient 
uitdrukkelijk slechts ter indicatie van de 
risico's. Gebruik van de uitkomst van de 
rekentaal kan in geen enkel geval garanderen 
dat in de desbetreffende ruimte geen 
overdracht van SARS-CoV-2 zal plaatsvinden. 

De individuele initiatiefnemers en de 
betrokken bedrijven bij deze website zijn niet 
verantwoordelijk voor eventuele 


