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Disclosure



Schoonmaken op de OK & POK

• Hoe gaat het nu?

• Wat doe je ?

• Doe je wat je denkt dat je doet?

• En wat ga je na vandaag doen?



Hoe gaat het nu?



• Een “schone” OK ruimte voor aanvang van het 
dagprogramma

• Mengsel van luminol en waterstofperoxide

• Als er bloedresten aanwezig zijn, dan katalyseert het in 
het bloed aanwezige ijzer de reactie. 

• Gevolg: In het schemerdonker lichten de bloedplekken 
dan blauw op.

De praktijk…















Wat doe je?

• Schoonmaakprotocol?

• Tussenbeurt?

• Eindbeurt?

• Wie?

• Hoe?



Schoonmaakprotocol

• Wie doet wat?

• Wanneer wordt wat gedaan?

• Hoe wordt het gedaan?

• Hoe vaak ?

• Waarom?

• Waar let je op?

• Welke middelen & materialen?



Schoonmaakprotocol

• Van hoog naar laag

• Van buiten naar binnen

• Schoon naar vuil

• Microvezel

• Minutieus



Waar heb je mee te maken?

Infectiepreventie:

• Persoonlijke hygiëne

• Handhygiëne

• Kledingvoorschriften

• Zone-indeling

• Reiniging 

• Desinfectie

• Isolatiemaatregelen

• Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO)



Waar heb je mee te maken?

Veilig en gezond werken:

• Materiaal

• Ergonomie

• Secuur

• Focus



Wat heb je te doen?



Opleiden… 
meer dan alleen ff een cursus…



Opleiding Schoonmaken Operatieafdeling 

• Kennis van protocollen

• Persoonlijke hygiëne

• Micro-organismen: bacteriën, gisten en schimmels

• Veilig en gezond werken

• Ergonomie

• Reinigen en desinfecteren van een besmette 
operatiekamer

• Eind- en tussenbeurt van een operatiekamer



Opleiding Schoonmaken Operatieafdeling 

• E-learning

• Training theorie & praktijk, learning on the job

• Kennistoets

• Praktijkaudits



Wijze van schoonmaken

•Situatie

•Omgeving
Kijken

•Benodigdheden

•Volgorde

•Protocollen

Denken
•Methode

•Precisie / focus
Doen



Schoonmaak OK & POK 



En hoe nu verder?

• Werk met duidelijke protocollen

• Zorg voor goed opgeleide mensen

• Borg het beleid

• Zorg voor goede communicatie

• Stem af met de deskundige infectiepreventie
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