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(potentiële) belangenverstrengeling Geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties 

met bedrijven
Geen

� Sponsoring of onderzoeksgeld

� Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding

� Aandeelhouder

� Andere relatie, namelijk …

� Geen  

� Geen

� Geen 

� Geen

Disclosure
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gastheergastheergastheergastheer
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specifieke 

afweer
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Waar staat schoonmaak in de zorg 

• Ontwikkelingen afgelopen jaren

• Schoonmaak meegegroeid met vernieuwingen in de zorg?

• Materialen verbeterd? 

• Meer voor minder

• Conclusie van het heden

• Kwaliteit schoonmaak is financieel gestuurd

• De druk wordt verhoogd . . .
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Doelstelling van schoonmaak

• Visueel schoon

• Frisse uitstraling

• Verlaging van de microbiele load

• Vermindering van overdracht van micro organismen
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Visueel schoon….
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Hoe schoon ?
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Visueel schoon….wat zegt dat nu ?



Visueel schoon….wat zegt dat nu ?
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https://www.youtube.com/watch?v=Ya6gyB4g3VI



Doelstelling van schoonmaak

• Visueel schoon

• Frisse uitstraling
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Hoe

Van eindcontrole         naar       procescontroleVan eindcontrole         naar       procescontroleVan eindcontrole         naar       procescontroleVan eindcontrole         naar       procescontrole
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Procescontrole  � auditeren

• Tijdens uitvoering

• Processtappen 

• Volgorde 

• Kennis 

• Waarom vraag
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Hoe worden schoonmakers opgeleid?

• Soms niet

• Soms heel lang geleden

• Traditioneel

• Nieuw: SVS Trex � permanente ontwikkeling
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Van handelingsgericht 

naar 

omgevingsgericht ofwel ruimtegericht

Kantoren en 

verkeersruimtes
Patiëntenkamers

Sanitairruimtes Isolatiekamers

Kamers besmet met 

cytostatica

OK tussenbeurt OK eindbeurt

OK desinfectie

Intensive Care

Neonatologie



Van “hoe schoon” naar “Hoe” 
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• Welke afspraken zijn er gemaakt over het 

schoonmaken van de betreffende ruimte

• Moet je ook periodieke taken uitvoeren

• Welke materialen zijn er nodig

• Hoeveel tijd heb je

• In welke volgorde moet je schoonmaken

• Kun je nu wel terecht of is het te druk

• ….
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Permanente ontwikkeling

Opleiding Meten
Analyse + 

rapportage
Ontwikkelen

Continu proces Continu proces Continu proces Continu proces 



schoonmaakschoonmaakschoonmaakschoonmaak
onderwijsonderwijsonderwijsonderwijs

infectiepreventieinfectiepreventieinfectiepreventieinfectiepreventie

Vermindering van verspreiding van Vermindering van verspreiding van Vermindering van verspreiding van Vermindering van verspreiding van 

micromicromicromicro----organismenorganismenorganismenorganismen…………

en BRMO in het bijzonderen BRMO in het bijzonderen BRMO in het bijzonderen BRMO in het bijzonder





https://www.youtube.com/watch?v=EG_PnR

CLe9A
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Kopiëren levert echt niet het zelfde resultaat..


