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Op 12 januari 2021 hebben wij als werkgroep ‘zingen in de kerk’ ons vijfde advies
uitgebracht. Mede rekening houdend met de diverse wetenschappelijke onderzoeken waaruit
is gebleken dat het risico op onderlinge overdracht van het coronavirus vele malen hoger is
bij zingen dan bij stil zitten. Het is gevaarlijk om te zingen met een groep of in een dienst, en
dat raden wij daarom sterk af.
Van verschillende zijden is hierop gereageerd en het is duidelijk: niet zingen raakt de kerk.
Dat was voor ons de reden om nog een keer naar de risicopiramide te kijken.
Helaas moeten wij constateren dat door de snelle verspreiding van de extra besmettelijke
“Britse variant” het risicoprofiel ondanks de lager besmettingsgevallen niet veranderd is. De
kans op besmetting veroorzaakt door het zingen met enkele zangers is klein, maar het effect
als het gebeurt is helaas groot.
Wij geven in onderstaande piramide de relatie aan tussen gevaar en maatregelen. Wij
adviseren u boven de rode lijn te blijven en dus niet te zingen tijdens de dienst.
Wel hebben wij een extra stap toegevoegd in vergelijking met ons advies van enkele weken
geleden: indien 1 a 2 zangers/zangeressen kort vooraf (< 24 uur vooraf) negatief getest zijn
dan achten wij beperkt zingen (< 15 minuten) in een goed geventileerde (kerk)zaal een
acceptabel risico. We doen daarbij een beroep op gezond verstand. Als de zanger tussen
het moment van testen en de kerkdienst veel contacten heeft gehad met andere mensen,
heeft de negatieve testuitslag uiteraard minder waarde.

Helder moet zijn dat als u - ondanks bovenstaand advies - toch besluit te zingen, de ruimte
goed mechanisch geventileerd moet worden, zie www.EHBV.nl. Het risico van ventileren

door te openen ramen en deuren is dat door de turbulenties de aerosolen zich
ongecontroleerd door de ruimte kunnen verspreiden. Ook maken wij u er op attent dat
rekentool gebaseerd is op de SARS-CoV-2 en niet om de B.1.1.2 (Britse) variant. Wellicht
zullen wij ons advies of rekenhulp weer aanpassen als we hier meer van weten.
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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).

