
Reactie RIVM 
 
From: noreply@rivm.nl <noreply@rivm.nl>  
Sent: Wednesday, May 13, 2020 10:56 AM 
To: joseeustatia@gmail.com 
Subject: Re: Heeft het gebruik van ionisatiegeneratoren nut in gesloten ruimtes om virusinfect 
Meldingnummer: M2005 3601 
 
Beste meneer/mevrouw Eustatia, 
 
Hartelijk dank voor uw bericht. 
 
Op het RIVM focussen we ons in eerste instantie op bestaande, veel gebruikte methoden voor desinfectie 
en sterilisatie. We begrijpen dat er ook allerlei andere systemen voor handen zijn, 
maar we zijn niet in staat en zijn ook niet in de positie om daar uitspraken over te doen. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
RIVM Informatiepunt 
 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
E-mail: info@rivm.nl 
Website: www.rivm.nl 
 

 
 
Verzoek: 
Date sent: May 11, 2020 1:50 AM 
To: info@rivm.nl 
Subject: Heeft het gebruik van ionisatiegeneratoren nut in gesloten ruimtes om virusinfecties te 
voorkomen? 
 
Ingezonden op ma, 11-05-2020 | 01:50 
Ingezonden door: Anoniem 
Ingezonden waardes: 
Aard van uw vraag 
Particulier 
 
Waar gaat uw vraag over? 
Desinfectie en sterilisatie 
 
Onderwerp 
Heeft het gebruik van ionisatiegeneratoren nut in gesloten ruimtes om virusinfecties te voorkomen? 
 
Vraag 
Ik heb enige tijd geleden een vraag gesteld over desinfectie ( vide infra) . Daar is nog steeds geen antwoord 
op ontvangen. Hierbij de tekst van het bericht dat ik u heb verstuurd. Ik kan vanuit Curaçao niet via 0800 
bellen. Heeft u het zo druk dat deze eenvoudige vraag niet kan worden beantwoord? In dat geval gaarne 
bericht. 
Hierna volgt de tekst van mijn bericht. 
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Hoogachtend, 
 
Dr JM Eustatia 
Onderwerp 
Desinfectie 
 
Vraag 
Geachte Heer / Mevrouw 
Ik word als arts microbioloog (in ruste) binnen een vriendengroep steeds benaderd met de vraag waarom 
het RIVM geen aandacht schenkt aan de effectiviteit van “ionised air in confined places by ion-generating 
filtering to remove viruses and microbes”. Dit systeem zou naar verluidt in China met succes worden 
toegepast in ziekenhuizen en andere openbare ruimtes. Ik heb aangegeven op geen enkele wijze betrokken 
te zijn bij het RIVM en dus geen antwoord te kunnen geven op die vraag. Ik heb de vragenstellers verwezen 
naar het RIVM. Nu men bij mij blijft aandringen, heb ik besloten de vraag toch naar u door te geleiden in de 
hoop dat u een antwoord kunt geven. De discussie over nut c.q. geen nut kan dan worden afgesloten. 
Gaarne een nader bericht, 
 
Met vriendelijke groet 
 
Hoogachtend, 
 
Dr JM Eustatia, 
Arts microbioloog in ruste 
 
Naam 
JM Eustatia 
 
Woonplaats 
Curaçao 
 
E-mailadres 
joseeustatia@gmail.com 
 
Telefoonnummer 
599 9 7673664 
 
Privacy 
Ik ga akkoord met de voorwaarden over de privacy van mijn gegevens. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 
RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability 
 
Naam 
JM Eustatia 
 
Woonplaats 
Curacao 
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