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Aan de besturen van kerken en kerkelijke gemeentes in Nederland,

De werkgroep zingen in de kerk is verrast door de uitspraak van minister president Mark Rutte, waarin
hij aangeeft dat er weer gezongen mag worden in de kerken. Wij gunnen hem en alle overige
kerkgangers dit uiteraard van harte, echter als deskundigen zijn wij de mening toegedaan dat hier
voorbijgegaan wordt aan mogelijke besmettingen via de zogenaamde aerogene route. De route die
juist bij potentiële superspreading events dominant lijkt te zijn. Samenzang met veel mensen is zo’n
potentieel superspreading event.

Op basis van de reguliere statistieken lijken tot op heden het aantal besmettingen in de kerken
gelukkig meegevallen. Bijna alle kerken hebben hun verantwoordelijkheden genomen om elkaar te
beschermen. Dit is belangrijk voor kerkelijke gemeenschappen en daarnaast heeft men een naam
hoog te houden. Desondanks blijft het een feit dat bij zingen 10 tot 100x meer aerosolen vrijkomen
dan bij praten, waarmee de besmettingskans via de aerogene route in de kerk door zingen ernstig
toeneemt. De meeste kerken willen niet werken met een coronapaspoort, en zo blijft de kans op
besmetting aanwezig. Ventilatie, eventueel aangevuld met luchtreiniging, is en blijft hierbij dan ook van
wezenlijk belang.

De overheid adviseert drie maatregelen: afstand houden, testen en handen wassen. Wij voegen hier
als werkgroep een vierde, niet te onderschatten maatregel aan toe: voldoende ventilatie, eventueel
aangevuld met luchtreiniging.

Waarom ventileren en eventueel lucht reinigen? Voldoende ventilatie verdunt de aerosol concentratie
en voert deze uiteindelijk af. Lucht reinigen verwijdert en/of maakt de virussen onschadelijk. Dit
verlaagt de kans op besmetting fors. Wij adviseren dan ook aan de kerken om hun ventilatie door een
deskundige te laten beoordelen. Een hulpmiddel daarbij is: www.eerstehulpbijventilatie.nl.

Wij blijven voorzichtig en adviseren u dan ook om het aantal zangmomenten te beperken en zoveel
mogelijk te concentreren aan het einde van een dienst, zodat de verblijfstijd in een hoge aerosol
concentratie zo kort mogelijk is. De afwisseling van koor- of cantorzang en gemeentezang en het
beperken van het aantal coupletten zijn ook opties.

Nederland lijkt uit de coronacrisis te kruipen maar dit hebben wij eerder gezien. Wij blijven ons bewust
van de risico’s en blijven voorzichtig om een eventuele vierde golf te voorkomen. De besmettelijkere
delta variant waait rond in Europa. Onze vaccins bieden na de eerste prik nog beperkte bescherming
tegen deze nieuwe variant. Het zal nog enige tijd duren voordat alle leeftijdsgroepen een tweede prik
hebben ontvangen. Het risico is dus aanwezig dat de situatie van vorig jaar zich herhaalt na de
zomervakantie, omdat terugkerende vakantiegangers het nieuwe virus mee terug naar huis nemen.
Wij adviseren dan ook met nadruk mensen die op vakantie geweest zijn naar verhoogde
risicogebieden 10 dagen na terugkomst niet fysiek naar de kerk te gaan.

Wij geven hierbij nadrukkelijk aan dat dit een generiek advies is en de lokale situatie door
deskundigen beoordeeld moet worden.

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 plaatsgevonden. 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 werkgroepleden /
ondertekenaars van deze brief zijn dan verantwoordelijk voor eventuele (gezondheid)schade die dan
kan ontstaan; de eindverantwoordelijkheid blijft liggen bij het desbetreffende kerkbestuur.


