
 

Ionisatie van de binnenruimte als van een school of  IC van een ziekenhuis kan 

besmetting met corona en elk virus compleet voorkomen. Zie de technische uitleg 

Waar is het gevaar voor besmetting met het virus? In de binnenruimte van 

wachtkamers, scholen, zorg- en verpleeghuizen, en in raadszalen van gemeenten. 

Waarom stellen politici en journalisten geen vragen over ionisatie als enig middel 

tegen besmetting? Belangverstrengeling met Big Pharma? Angst? RVD-richtlijn?  

 
 

Woensdag sprak ik in bij de gemeenteraad van Huizen. Zie mijn bijdrage: met de 

inspraak van Rob Brockhus en de vragen en analyse van ionisatie. 

https://www.bing.com/news/search?q=ventilatie+school&qpvt=ventilatei+school&FORM=EWRE
https://www.youtube.com/watch?v=7JU1oaY2UMs
http://www.sdnl.nl/pdf/brief-aan-de-gemeenteraad-huizen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Uv1CV4SITfk
https://youtu.be/O26QA6vrtmY
http://www.sdnl.nl/pdf/toelichting-inspraak-van-rob-brockhus.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/verklaring-van-rob-brockhus.pdf
https://www.sdnl.nl/pdf/ionisatie-binnenruimte-ziekenhuis.pdf


L.s.,  

van mijn goede vriend Joe Eustatia op Curaçao kreeg ik het artikel uit het Parool over ventilatie in 
scholen. Dit probleem om de ramen open te zetten ook in de winter, is het breekijzer om het 
zwijgen over ionisatie te doorbreken.  

Op 8 oktober spreek ik samen met Mark Meijer hierover in een commissie van de gemeenteraad 
van Huizen waar alle raadsleden op de hoogte zijn gebracht over de enige oplossing voor dat 
ventilatieprobleem. Dat is ionisatie van de binnenruimte (schoollokalen) op dezelfde wijze als dat 
de Tweede Kamer is beschermd tegen besmetting met enig virus met 55 ionisatoren 
(staatsgeheim). Alle zorginstellingen en openbare gebouwen waar de overheid verantwoordelijk 
voor is zijn nu nog niet voorzien van ionisatie, net zo min als gemeentelijke kantoren en ook de 
raadszaal. Het advies van Maurice de Hond om de ramen open te houden in de winter lijkt niet zo 
praktisch, ook gezien de oplopende stookkosten.  

Op voorhand stuur ik de raadsleden van de gemeente Huizen dit bericht toe om de leden alvast 
voor te bereiden op wat in de inspraak aan de orde wordt gesteld. Namelijk het aanpassen van 
het bouwbesluit en de bouwverordeningen om ionisatie in gebouwen verplicht te stellen, om elk 
virus (covid-19, 20, 21, etc.) te kunnen uitschakelen voor besmetting. De ramen van de scholen 
kunnen dan gewoon dicht blijven en zijn1,5 meter afstand houden en een mondkapje helemaal 
niet nodig. Net zo min is in het parlement het volstrekt overbodig om de microfoons te 
ontsmetten na een opmerking van een Kamerlid; omdat er simpelweg gen enkel virus in de 
Kamer aanwezig is, en de Kameleden niet met corona zijn besmet. Alle Kamerleden hebben twee 
keer individueel het bericht ontvangen (met leesbevestiging) over de motie om ionisatie bij wet 
verplicht te stellen.  

Zoals u inmiddels kunt weten zijn een aantal gemeenten in Nederland door een inwoner van een 

stad: Breda, Enkhuizen, Stedebroec, Den Haag, Amsterdam, Baarn, Dordrecht, Huizen, Alkmaar, 

Tilburg, Heerenveen, Emmen, Waalwijk, Harderwijk, Bovenkarspel, Hengelo, Doetinchem, 

Eindhoven, Dronten, Lelystad, Helmond, Purmerend, Curaçao, benaderd om als inwoner van die 

gemeente de raad hierover een standpunt en besluit te laten formuleren. 
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'Alle scholen voor winter voorzien van ventilatie lukt nooit' 

http://www.sdnl.nl/joe-eustatia.htm
https://www.parool.nl/nederland/zorgen-over-ventilatie-in-de-klas-het-is-de-vraag-of-de-ramen-in-de-winter-ook-open-blijven~b25801ff/
https://www.parool.nl/nederland/zorgen-over-ventilatie-in-de-klas-het-is-de-vraag-of-de-ramen-in-de-winter-ook-open-blijven~b25801ff/
https://www.youtube.com/watch?v=7JU1oaY2UMs
http://www.sdnl.nl/pdf/brief-aan-gemeenteraad-huizen.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/brief-aan-gemeenteraad-huizen.pdf
http://www.sdnl.nl/thuiszorg-geen-punt.htm
https://www.cafeweltschmerz.nl/rivm-blind-voor-ventilatie-als-oorzaak-coronadoden/
http://www.sdnl.nl/pdf/print-motie-ionisatie.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/print-motie-ionisatie.pdf
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fpdf%2Fbrief-aan-de-gemeenteraad-breda.pdf&data=02%7C01%7C%7C05469db23a78494d7c2d08d86344388f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637368491943660351&sdata=4sNG3UoaUsmMDbTubOag5jpAF1RwyVKFfoe4pw%2F6Hbg%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fpdf%2Fbrief-aan-de-gemeenteraad-enkhuizen.pdf&data=02%7C01%7C%7C05469db23a78494d7c2d08d86344388f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637368491943660351&sdata=xxWioh68Dbzf5iaz13SFp8q0iPNY2SNHG5WDOh5hMV4%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fpdf%2Fbrief-aan-de-gemeenteraad-stedebroec-wim-visser.pdf&data=02%7C01%7C%7C05469db23a78494d7c2d08d86344388f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637368491943670346&sdata=BDVV%2BSvqwnkUj71QvrG7P2VzrKXcbC%2B0I0Xuzg1NpWI%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fpdf%2Fbrief-aan-gemeenteraad-den-haag.pdf&data=02%7C01%7C%7C05469db23a78494d7c2d08d86344388f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637368491943680341&sdata=%2BcLEUrzCaq7XTaClxohsJxLXoTL9gojCv9qYoD4xt4k%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fpdf%2Fbrief-aan-gemeenteraad-amsterdam-nico-vd-ham.pdf&data=02%7C01%7C%7C05469db23a78494d7c2d08d86344388f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637368491943680341&sdata=Ei5NcjnvqTxyd4LhaS3Isd2Fk2qOaiCszMnQIwDQExo%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fpdf%2Fbrief-aan-gemeenteraad-baarn.pdf&data=02%7C01%7C%7C05469db23a78494d7c2d08d86344388f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637368491943690336&sdata=uhMl8mAS0tacccJw6fgPHXC34864mdf4RsHPZfqLkGg%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fpdf%2Fbrief-aan-de-gemeenteraad-dordrecht.pdf&data=02%7C01%7C%7C05469db23a78494d7c2d08d86344388f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637368491943690336&sdata=YPSVGP5AoAvByNvyi1lwmJ%2B4UR8bSeE6NTXeus5aohg%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fpdf%2Fbrief-aan-de-gemeenteraad-huizen.pdf&data=02%7C01%7C%7C05469db23a78494d7c2d08d86344388f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637368491943700332&sdata=fJwKyZmAHhbL7TzteHQQWvnfoIJ8Qfuf7SoEOY0maGE%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fpdf%2Fbrief-aan-gemeenteraad-alkmaar.pdf&data=02%7C01%7C%7C05469db23a78494d7c2d08d86344388f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637368491943710328&sdata=GpyE1%2BF7tZOfcn366zR3ak0px3BCJV6KuQQI%2FkK%2BInw%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fpdf%2Fbrief-aan-de-gemeenteraad-tilburg.pdf&data=02%7C01%7C%7C05469db23a78494d7c2d08d86344388f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637368491943710328&sdata=5dpdX8j78UhSgELd6D%2FcmiXU3mFhVTRVF%2BixWLQ0LVI%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fpdf%2Fbrief-aan-de-gemeenteraad-heerenveen.pdf&data=02%7C01%7C%7C05469db23a78494d7c2d08d86344388f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637368491943720326&sdata=xJ3Ai%2BBu9Pd5y%2FZxWruBXn5KPTS5Il5JW60VM0U8sSs%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fpdf%2Fbrief-aan-de-gemeenteraad-emmen.pdf&data=02%7C01%7C%7C05469db23a78494d7c2d08d86344388f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637368491943730317&sdata=C%2BhSv8sGa2FjUP64KeES4zYHcr8%2FK2%2BJNof5xlAhOT0%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fpdf%2Fbrief-aan-de-gemeenteraad-waalwijk.pdf&data=02%7C01%7C%7C05469db23a78494d7c2d08d86344388f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637368491943730317&sdata=AX6kRz1RKyPFzYOEWI4fZzpqyizAF0QTepkQI9XOCZ4%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fpdf%2Fbrief-aan-de-gemeenteraad-harderwijk.pdf&data=02%7C01%7C%7C05469db23a78494d7c2d08d86344388f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637368491943740317&sdata=5hlKEf8rhAnEACKKVrG39NfTxDi2arMbKreSVjf%2BD0g%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fpdf%2Fbrief-aan-de-gemeenteraad-stedebroec.pdf&data=02%7C01%7C%7C05469db23a78494d7c2d08d86344388f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637368491943740317&sdata=OrpFw%2F7UanNoHLd1uNGka21u23Uh8Pr%2BX40%2BeXtTR%2FA%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fpdf%2Fbrief-aan-de-gemeenteraad-hengelo.pdf&data=02%7C01%7C%7C05469db23a78494d7c2d08d86344388f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637368491943750311&sdata=BlyykCuLJxv1tjgOtwzuMZsG2ayJTPWySQkvAAAq5n8%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fpdf%2Fbrief-aan-de-gemeenteraad-doetinchem.pdf&data=02%7C01%7C%7C05469db23a78494d7c2d08d86344388f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637368491943760306&sdata=UTayYe7XSiGrZ3LayRRW1rVMHLu3uiT%2Fwij3RTaUnKA%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fpdf%2Fbrief-aan-gemeenteraad-eindhoven.pdf&data=02%7C01%7C%7C05469db23a78494d7c2d08d86344388f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637368491943760306&sdata=w8BU0zQPEJan5xF5JFnOd2wiBgafqHdoGPB9BuBy00A%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fpdf%2Fbrief-aan-de-gemeenteraad-dronten.pdf&data=02%7C01%7C%7C05469db23a78494d7c2d08d86344388f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637368491943770301&sdata=MYOSvejug8izmqt7%2F%2FIpAOuMjyqrDJU3eJ5ukz%2Fz1AE%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fpdf%2Fbrief-aan-de-gemeenteraad-lelystad.pdf&data=02%7C01%7C%7C05469db23a78494d7c2d08d86344388f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637368491943780297&sdata=RKaPAHVqMku53v1mJ9srC9Z4el5Cj5aF3c7bA%2FG1AJQ%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fpdf%2Fbrief-aan-de-gemeenteraad-helmond.pdf&data=02%7C01%7C%7C05469db23a78494d7c2d08d86344388f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637368491943780297&sdata=5epLPmtFd%2BdVqAqzJrNtkItdZcumJvNWr3DyA8DOCAA%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fpdf%2Fbrief-aan-de-gemeenteraad-purmerend.pdf&data=02%7C01%7C%7C05469db23a78494d7c2d08d86344388f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637368491943790292&sdata=RkagvPXrjZofoBI4gSyz6dlxgivVdXhU8Hf2eWmHc68%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Fpdf%2Fbrief-aan-gemeenteraad-curacao.pdf&data=02%7C01%7C%7C05469db23a78494d7c2d08d86344388f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637368491943790292&sdata=ErqEyxcIwRj%2BQThXYnCaWLVmzkMqOf4eZ%2BulMvQsFGk%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.parool.nl%2Fauteur%2FHet%2520Parool&data=02%7C01%7C%7C37515ee1e2cf4a1f7a6408d866a0f908%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637372188840212250&sdata=IQ4qi7Vck6mUT7UTm%2FAIKwwU3REDkdep8KjkJXd9raw%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fwww.parool.nl%2Fwereld%2Flive-alle-scholen-voor-winter-voorzien-van-ventilatie-lukt-nooit~b02c2461%2F&data=02%7C01%7C%7C37515ee1e2cf4a1f7a6408d866a0f908%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637372188840222241&sdata=96w%2Bw0RYHJs%2FmBnrCoc%2BWsVvQHhzpYxdMO2pdDuEhN0%3D&reserved=0


Het gaat nooit lukken om alle scholen in Nederland voor de winter van een goed 

ventilatiesysteem te voorzien. Volgens voorzitter Wouter Wijma van de 

Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten (VLA) komt de 

installatiebranche daarvoor capaciteit tekort. Hij denkt dat voor veel scholen 

thuisonderwijs de enige manier is om op een verantwoorde manier door de 

komende periode te komen. 

Vanwege de corona-uitbraak is er opeens veel aandacht voor goede 

ventilatiesystemen. Maar in veel schoolgebouwen voldoet de ventilatie niet of 

slechts gedeeltelijk aan de eisen, kwam eerder op donderdag aan het licht. "Als ik 

de cijfers zo bekijk gaat het nog om ongeveer 2000 scholen. Dan heb je het al gauw 

over 20.000 tot 40.000 lokalen. Dat gaan we niet redden," zegt Wijma tegen het 

ANP. 

Onderwijsminister Arie Slob heeft 360 miljoen euro beschikbaar gesteld om 

schoolbesturen en gemeenten te helpen de ventilatie in scholen op orde te krijgen. 

Scholen die nog niet aan de minimale ventilatie-eisen voldoen, krijgen het advies 

om continu ramen en deuren open te zetten. Dat is in de koudere maanden van het 

jaar waarschijnlijk lastig. 

ANP - 2020-09-25 10:26:53 DEN HAAG - Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs 

en Media (ChristenUnie) bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad.  

ANP BART MAAT 

 

Opmerking: wanneer het ziekenhuis ionisatie zou hebben geïnstalleerd, net als in de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal, dat dan de artsen helemaal niet besmet zouden kunnen raken. Maar wie durft er over te 

spreken? Want ionisatie is nu nog absoluut taboe om dat in de politiek en in de massamedia te bespreken. 

https://www.sdnl.nl/pdf/ionisatie-binnenruimte-ziekenhuis.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7JU1oaY2UMs

