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Aanleiding

Belangrijkste peilers infectiepreventie

1. Handhygiëne & basismaatregelen

2. BRMO beleid

3. Reiniging & desinfectie



Begrippen reiniging & desinfectie

• Het met een zeepoplossing (of met microvezel) mechanisch 
verwijderen van zichtbaar vuil (eiwitten, vetten) en daarmee de 
aanwezige micro-organismen

Reiniging

• Irreversibele inactivering van micro-organismen 
(chemisch/thermisch)

• Gericht op minimaliseren van risico op overdracht van micro-
organismen 

Desinfectie



Chemische desinfectie 

• Werkingsspectrum (virucide, bactericide, fungicide, bacterie-sporen)

• Concentratie van het desinfectiemiddel

• Inwerktijd

• Handdesinfectie

• Huid- slijmvliezen desinfectie

• Oppervlakken/medisch hulpmiddelen desinfectie



1. Reinigen (of reiniging&desinfectie):
• Niet-kritische hulpmiddelen zoals bed, rolstoel, nachtkastje, bloedrukmeter, 

infuuspaal, telefoon 

2. Desinfecteren:

• Bij zichtbare verontreiniging met lichaamsvloeistoffen zoals bloed, slijm, urine etc.

• Semi-kritische hulpmiddelen (instrumenten) zoals vernevelaar, schaar, pincet etc.

• Bij BRMO volgens BRMO richtlijn

(Medische) hulpmiddelen reinigen of desinfecteren?



Hoe gaat het nu in de praktijk?

Reiniging en/of desinfecteren

1.Wanneer?

2.Waarmee?

3.Wie?



Wie doet wat?

Zorghulp DI VPLK   Specialist



Gouden regels desinfectie

1. Bij zichtbaar vuil (bloed, slijm, urine etc.) altijd eerst reinigen

2. Gebruik een beperkt aantal middelen

3. Juiste concentratie en inwerktijd (CTGB gebruikersvoorschrift)  

4. Desinfectie door deskundig/geschoold personeel

samenstelling 
oppervlak

concentratie

temperatuur en 
inwerktijd

soort micro-
organismen

biologische 
contaminatie

VIJF FACTOREN DIE DESINFECTIE
BEÏNVLOEDEN



Wetgeving - IGJ

• CE: Hiermee verklaart de fabrikant van het desinfectans dat het werkzaam is in combinatie 

met het daarbij vermelde medisch hulpmiddel of de groep van medische hulpmiddelen en 

een veilig eindresultaat zal geven. 

Desinfectans voor een specifiek medisch hulpmiddel: bv couveuze

Desinfectans speciaal voor gebruik in specifieke machine: bv scopendesinfector. 

Desinfectans voor een groep medische hulpmiddelen bv. anesthesie-apparatuur.

• N-nummer
• CTGb: College Toelatingen Gewasbeschermingsmiddelen

• Het CTGb beoordeelt het desinfectans voor het aangevraagde toepassingsgebied op Beleid 

reiniging desinfectie en sterilisatie, werkzaamheid, risico voor de mens en het milieu. Deze 

beoordeling geschiedt op basis van de gegevens die de fabrikant of leverancier overlegt. 



Wetgeving – IGJ, N nummer versus CE 

CE merk: 

• Een desinfectans voor een specifiek medisch hulpmiddel (staat op etiket)

• Niet bestemd voor algemeen gebruik

• Wet Medische hulpmiddelen

N nummer: 
• Algemeen desinfectans of reiniging- en desinfectiemiddel 

• Bestemd voor algemeen gebruik, zoals bv vloeren, medische hulpmiddelen, tafels etc. 

• Bestrijdingsmiddelenwet 



Schoonmaakprogramma (WIP richtlijn Schoonmaakprogramma (WIP richtlijn Schoonmaakprogramma (WIP richtlijn Schoonmaakprogramma (WIP richtlijn –––– eigen beleid)eigen beleid)eigen beleid)eigen beleid)

• Dagelijks reinigen (kamer, sanitair, leefomgeving)

• Periodiek reinigen (hoog, gordijnen, richels etc)

• Hulpmiddelen (bed, rolstoel, bedtafel, nachtkastje, thermometer, telefoon etc) reinigen en 
soms desinfectie

• Apparatuur (infuuspaal, bloeddrukmeter etc) reinigen en soms desinfectie

• Afstemming: wie doet wat en wanneer

• Bijzondere procedures (BRMO beleid)

• Extra bij uitbraken (opschalen)



Borging van reiniging en desinfectieBorging van reiniging en desinfectieBorging van reiniging en desinfectieBorging van reiniging en desinfectie



Visuele beoordelingVisuele beoordelingVisuele beoordelingVisuele beoordeling
 Visuele beoordeling van schoonmaak

gebeurt aan de hand van een checklist1,2

 De geaccepteerde standaard voor

beoordeling schoonmaak is momenteel de 

VSR-DKS controle. 

VSR-DKS = Vereniging Schoonmaak Research 

– Dagelijkse Kontrole Systeem

Visuele beoordeeling van schoonmaak komt niet overeen met ATP of  

microbiologische metingen3-5

1. Sherlock et al. J Hosp Infect 2009;72:140-146.

2. Mulvey et al. J Hosp Infect 2011;77:25-30.

3. Griffith et al. J Hosp Infect 2007;66:352-359.

4. Cooper et al. Am J Infect Control 2007;66:352-359.

5. Griffith et al. J Hosp Infect 2000;45:19-28.



Omgevingsbesmetting endemische en epidemische MRSA

Dancer SJ et al. Lancet ID 2008;8(2):101-13



ATPATPATPATP----metingenmetingenmetingenmetingen
 Adenosine triphosphate (ATP) is het 

“energie mechanisme” van alle levende

cellen.

 Meten biologische verontreiniging

- Microbiologisch

- Bloed- en lichaamsvloeistoffen

- Huidschilfers

 ATP wordt gemeten als RLU =maat voor

hoeveelheid ATP

De uitkomst van ATP metingen zijn een andere uitkomstmaat dan 

microbiologisch onderzoek1,2

1. Boyce et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2011;32:1187-1189.

2. Mulvey et al. J Hosp Infect 2011;77:25-30.

3. Whiteley et al. Healthcare Infection 2012;17:91-97.



FluorescentiemarkersFluorescentiemarkersFluorescentiemarkersFluorescentiemarkers
 Fluorescentie materiaal in de vorm van een

gel, poeder of lotion kan worden aangebracht

op een oppervlak en de verwijdering kan

worden getest met UV-lamp ‘black light’

 Het percentage van het aantal verwijderde

markers wordt gebruikt om schoonmaak te

evalueren.1,2

Training mbv fluorescentie als interventie kan het niveau van schoonmaak

significant verbeteren.2-3

1. Boyce et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2011;32:1187-1189.

2. Carling et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2008; 29:1035-1041.

3. Munoz-Price et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2012;33:897-904.

4. Rutala et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2011;32:743-747.



RodacRodacRodacRodac plaatjes / omgevingskwekenplaatjes / omgevingskwekenplaatjes / omgevingskwekenplaatjes / omgevingskweken

 Microbiologische oppervlakken kunnen

kwalititief gemeten worden (pathogenen

aanwezig of afwezig) of kwantitatief (aantal

kolonies aanwezig op rodac plaatje)

 Diverse methode beschikbaar; gebruikelijk

swabs of rodac plaatjes

 Kwaliteitsstandaarden voor aantal kolonies is <2.5 cfu/cm2 en indicator voor

specifieke micro-organisme is <1 cfu/cm2. 1,2

In verband met praktische overwegingen en kosten wordt deze methode

alleen in beperkte mate gebruikt

1. Mulvey et al. J Hosp Infect 2011;77:25-30.

2. Malik et al. Am J Infect Control 2003;31:181-187.



Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld RodacRodacRodacRodac plaatjeplaatjeplaatjeplaatje

Wat Resultaat Foto kweekbakje

Toetsenbord 

audio

Meer dan 100 kolonies gram 

positieve huidflora (moeilijk 

te tellen in verband met 

uitwaaiering van spore 

vormen) en 3 kolonies 

negatieve staven.



De praktijkDe praktijkDe praktijkDe praktijk

Aan de slag met UV markers en ATP metingenAan de slag met UV markers en ATP metingenAan de slag met UV markers en ATP metingenAan de slag met UV markers en ATP metingen



Take Home Take Home Take Home Take Home MessagesMessagesMessagesMessages

 R&D staat in relatie met handhygiëne om overdracht te voorkomen.

 Wat je doet, doet er toe! 

 Deel je R&D-kennis mbv monitoring en feedback op de werkvloer.


