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Inleiding

• Wijze van overdracht van micro-organismen
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Inleiding

• Wijze van overdracht van micro-organismen

Rechtstreeks contact: 

• patiënt → patiënt

• Gezondheidswerker → patiënt
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Inleiding

• Wijze van overdracht van micro-organismen

Onrechtstreeks contact: omgeving (voorwerpen en materialen) 

– reservoir van potentiële pathogenen

• Transmissie via handen
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The hands of healthcare workers may well represent the 
final mode of transmission, but even exemplary hand 
hygiene cannot be expected to break the chain of 
infection when the environment is heavily contaminated.
(Dancer et al, 2003)



Inleiding

• Rol van de omgeving in transmissie

• variabelen die aantal micro-organismen bepalen:

• Overleving van micro-organismen op oppervlakken

• Activiteit/rust in de kamer/ruimte

• Frequentie aanraken: high touch oppervlakken

• Load aan micro-organismen HTS <5 CFU/cm2

• Aard materialen (ruw of glad, plastic of staal, vochtig of 

droog…)

• Droogte en enterokokken, stafylokokken

• Vocht en Pseudomonas spp. en andere Gram-

negatieven, schimmels

• Oriëntatie oppervlak (verticaal-horizontaal)

• Snelheid van verwijderen van micro-organismen uit lucht

(ventilatie)

5CDC, guidelines for environmental infection control in HCF, 2019



Inleiding
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Overleving MO



inleiding

• Rol van de omgeving
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High touch 

oppervlakken



inleiding

• Rol van de omgeving
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inleiding

• Rol van de omgeving
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inleiding

• Rol van de omgeving ! 
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Inleiding
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Maatregelen voor infectiepreventie

Algemene Persoonlijke hygiëne

Handhygiëne, volgens de 5 WHO indicaties

Aseptisch handelen bij invasieve handelingen (bv

wondzorg, catheterzorg)

Reiniging en ontsmetting van oppervlakken en

instrumenten

Vaccinatie van medewerkers

Bijkomende Bronisolatie van residenten met overdraagbare

ziektes/micro-organismen

Protectieve isolatie van residenten met verminderde

immuniteit (bv actieve chemotherapie met neutropenie)

• Rol van de omgeving
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Definities

• Reiniging: 

• (mechanisch) verwijderen van zichtbaar vuil en onzichtbaar

organisch materiaal

• Doel: voorkomen dat micro-organismen zich kunnen handhaven, 

vermeerderen en verspreiden

• Desinfectie of ontsmetting

• Irreversiebele inactivering en/of reductie van micro-organismen

op oppervlakken, huid en slijmvliezen (uitz sporen)

• Doel: het aantal micro-organismen tot een aanvaardbaar niveau

brengen
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Ontsmetting: Spaulding classificatie

CDC, guidelines for environmental infection control in HCF, 2019
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definities

• Sterilisatie

• Alle micro-organismen worden gedood of geïnactiveerd

• Doel: kans op aanwezigheid van levende micro-organismen is kleiner

dan 1 op 10^6

• Gebeurt in een centrale sterilisatie afdeling ziekenhuis/bedrijf

• Voor steriele materialen die rechtstreeks in contact komen met steriele

lichaamsdelen
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Reiniging

• Wanneer – wat ?

• Welke producten?

• Methode?
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Reiniging

• Wanneer - wat?

• Afhankelijk van 

• Mobiliteit/activiteit in lokaal: dagelijks vs wekelijks

• Bv. Dagelijkse activiteit van residenten→ dagelijks

reinigen vloer

• Type lokaal: sanitaire cel – kamer - gang

• Sanitaire cel: dagelijks

• Meubilair

• Afhankelijk van manipulatie: basis: 2X/week

WIP 2009
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Reiniging

• Wanneer - wat? vb
• Werkgroep Infectiepreventie Nederland, 2009: Reiniging, desinfectie en 

sterilisatie in verpleeghuis en woonzorgcentrum

Ruimte/artikel Procedure*

Bedframe/bedhek 1X/week

Looprekje/rollator 1X/week nat reinigen en drogen

Handvaten 1X/dag

Gebitskom 1X/dag vaatwas

Instrumenten (steriele

handelingen)

Disposable of thermische/chemische desinfectie (CSA)

Toiletstoel Zitting na gebruik reinigen

Hele stoel 1X/week nat reinigen

Rolstoel 1X/week nat reinigen

Tafel e.a. high touchen 1X/dag reinigen (nat of droog)

Tillift 1X/week nat reinigen frame en textiel wassen

*steeds bij zichtbare bevuiling nat reinigen en drogen
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Reiniging

• Wanneer - wat? vb
• Werkgroep Infectiepreventie Nederland, 2009: Reiniging, desinfectie en 

sterilisatie in verpleeghuis en woonzorgcentrum

Ruimte/artikel Procedure

borstel Indien noodzakelijk (bij voorkeur niet), kunststof borstels, 

reinigen in vaatwasmachine

kasten 1x/3 maanden nat huishoudelijk reinigen, vaker zo 

zichtbare bevuiling

materiaalwagen 1x/week reinigen, wagen per afdeling

moppen Mopsteel dagelijks reinigen

Disposable moppen/dagelijks wassen aan +60°C

sopdoeken Disposable doeken/na gebruik wassen aan +60°C

toilet 2X/dag reinigen

sponsen Enkel voor eenmalig gebruik
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Reiniging

• Wanneer – wat ?
Werkgroep Infectiepreventie Nederland, 2009

Reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen (ziekenhuizen)

Vloer

(# keer/week)

Meubilair/voorwerpen

(# keer/week)

Patiëntenkamer R/7 R/7

Sanitaire ruimte R/7 R/7

Keuken R/7 R/7

Administratieve ruimte R/5 R/3

Berging R/2 R/1

Gang/trappenhal R/7 /

Oefenzaal R/5 R/5

R: reinigen

D: desinfectie
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Reiniging

• Welke producten/materialen?

• Combinatieproducten: reinigend en ontsmettend

• Handiger, minder bereidingen nodig, minder corrosief

• Single producten: reiniger (of ontsmetter)

• Spray, wipes of vers klaargemaakte oplossing

• Vermijden hergebruik van sproeikoppen
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• Wetgeving reinigingsmiddel : 

• Oppervlakken: Verordening 648/2004

• Medische hulpmiddelen: Routine reiniging van invasieve en niet-

invasieve Medische hulmiddelen voor hergebruik: registratie als

CE klasse I

Reiniging
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Reiniging

• Welke producten/materialen?

• Doeken: microvezel→ katoenen doeken

• Microvezel: polyester vezels < 12µm → in open ruimte wordt vuil

en vocht geabsorbeerd→ wassen na gebruik (zonder

wasverzachter)
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Reiniging

• Welke producten/materialen?

• Doeken

• Maximaal disposable materialen

• Zo niet disposable doeken

• Vervangen (nieuwe doek) bij

• Bevuiling

• Tussen verschillende ruimtes

• Interieur vs sanitair
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Reiniging

• Welke producten/materialen?

• Emmers

• Nooit met gebruikte doek in emmer gaan

• Na gebruik reinigen en drogen

• Indien bevuild met bloed/lichaamsvochten → reinigen en

ontsmettten op basis van chloor (4 tabs/5 liter water)
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Reiniging

• Methode?

• Principes: 

• Steeds van proper naar vuil

• Steeds van hoog naar laag

• Gebruik van persoonlijke berschermingsmiddelen bij

• Bereidingen

• In kamer resident

• Wisselen handschoenen tussen kamers

• zichtbare bevuiling met bloed/lichaamsvochten:

• in 2 tijden reiniging → ontsmetting (met 2 producten of 1 

combinatieproduct)
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Desinfectie

• Wanneer – wat ?

• Welke producten?

• Methode?
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Desinfectie

• Wanneer – wat ?

• Bij bevuiling met bloed en/of lichaamsvochten

• Indien toegepast: steeds na reiniging !

• Ontsmettingsmiddelen worden door organisch material 

(eiwitten, bloed, …) geïnactiveerd

• Chemische of thermische desinfectie

• Semikritische instrumenten: in contact met niet intacte huid of 

mucosa

• Niet kritische medische materialen: bloeddrukmanchette, 

stethoscoop,…  

• Niet kritische oppervlakken: tafel, nachttafel, deurklink, ..?
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Desinfectie

• Welke producten?

• Normering - werkzaamheid

• Juiste concentratie

• Contacttijd of inwerktijd

• Houdbaarheid

• Veiligheid voor medewerkers: MSDS fiche, PBM

• Compatibiliteit met materialen

• Prijs
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Desinfectie
• Werkzaamheid en veiligheid van biociden

• Raadpleeg vertegenwoordiger/fabrikant

• FOD: https://docs.health.belgium.be/ActiveProducts.pdf

https://docs.health.belgium.be/ActiveProducts.pdf
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• Wetgeving ontsmettingsmiddel ifv infectierisicobeheersing: 

• Routinematige desinfectie van niet-invasieve Medische 

hulmiddelen - registratie als CE klasse II

• niet-invasieve Medische hulmiddelen en uitrusting en

oppervlakken en meubilair die niet rechtstreeks in contact komen

met voedingsmiddelen - registratie als Biocide TP2

• biociden norm: check op doeltreffendheid en veiligheid

• Doeltreffendheid: bewijzen via conformiteit aan normen:

NBN EN14885: chemische desinfectantia en antiseptica

Desinfectie
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• Normering reinigingsmiddel : 

• EN14885

• Wetgeving ontsmettingsmiddel ifv infectierisicobeheersing: 

Desinfectie
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Desinfectie



33

Desinfectie
• Concentratie

• Hoeveelheid product op hoeveelheid oplosmiddel

• Bijsluiter

• In relatie met inwerkingstijd
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Desinfectie

• Contacttijd

• Tijd nodig om micro-organismen af te doden aan een bepaalde

concentratie van een product

• Tijd dat het oppervlak nat moet blijven of niet naspoelen

• Bv Anioxyspray
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Desinfectie
• Houdbaarheid

• Verpakking

• Gesloten: houdbaar tot vervaldatum

• Open: houdbaarheid? Cfr bijsluiter

• Labellen datum opening verpakking
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Desinfectie

• Methode?

• Reiniging van met bloed/lichaamsvochten bevuilde oppervlakken

→ wipe/tissue met reinigingsmiddel + handschoenen

→ ontsmetting met product volgens voorschrift en nodige

contacttijd
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Reiniging of desinfectie?

• Conclusies

• COVID-19 pandemie: 

• Massale implementatie combinatieproducten reinigend+ontsmettend

• Post-COVID ?

• Risico-analyse per instelling
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Reinigen of desinfecteren?
• MRSA, VRE, CPE, Clostridium difficile…

• Aanwezigheid in de omgeving→ niet noodzakelijk patiënten

kolonisatie:

• Strikte handhygiëne

• Barrière maatregelen – schort en handschoenen, masker

→ minimaliseren potentiële verspreiding van pathogenen

• Omgeving ontsmetten?

• Mechanische verwijdering van micro-organismen = of ≥ 

antimicrobieel effect van product

→Risico-analyse

→Effectiviteit product wb microbiologische load reductie

→Kost

→Compatibiliteit met materialen

→Praktische haalbaarheid - setting

→Veiligheid
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Reinigen of desinfecteren?



Reinigen of desinfecteren?

• Hoeveelheid en soort micro-organismen

• Hoeveelheid vuil aanwezig 

Vb. bloed – lichaamsvochten: steeds desinfecteren na reiniging

• Soort oppervlak

• Low-touch oppervlakken (vb. vloer, plafond, …): reinigen

• High-touch oppervlakken (vb. deurklink, bedrail, lichtknop, …): reinigen 

en ontsmetten

• Niet kritische Medische materialen (stethoscoop, thermometer…)

• Reiniging gevolgd door ontsmetting met bv ethanol 70% (low of 

intermediate level disinfectant)

40
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Epidemiologische evidentie voor desinfectie van niet-kritische oppervlakken

Oppervlakken kunnen bijdragen aan transmissie van epidemiologisch belangrijke

micro-organismen (VRE, MRSA, CPE, virussen,…)

Noodzakelijk zo bevuiling met bloed en/of lichaamsvochten

Ontsmettingsmiddelen zijn effectiever in de reductie van micro-organismen dan

detergenten

Detergenten kunnen gecontamineerd raken met micro-organismen en zo bijdragen

aan verspreiding ervan

Desinfectie van niet-kritische oppervlakken wordt aanbevolen door CDC voor

patiënten in isolatie – load reductie

Zelfde product voor zowel vloeren als materialen

Persisterende antimicrobiële activiteit van nieuwere ontsmettingsmiddelen

Disinfections and sterilization, Ch 85: Selection and use of disinfectants in Healthcare, Mayhall et al

Reinigen of desinfecteren?
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Epidemiologische evidentie voor reiniging van niet-kritische oppervlakken

Niet kritische oppervlakken dragen minimaal bij tot zorginfecties

Geen verschil in % zorggerelateerde infecties wanneer vloeren gereinigd worden

met detergent vs met ontsmettingsmiddel

Minder schadelijk voor milieu? 

Lagere kost

Geen gevaarlijke blootstelling voor medewerkers

Selectie van aan antibiotica resistente micro-organismen door blootstelling aan

ontsmettingsmiddelen? 

Esthetische aangenamere producten

Disinfections and sterilization, Ch 85: Selection and use of disinfectants in Healthcare, Mayhall et al

Reinigen of desinfecteren?



• Positionering
• Geen verschillen in incidentie in zorggerelateerde infecties aantoonbaar

(ontsmetting versus reiniging) want 

• Lage incidentie zorginfecties

• Lage statistische power van deze studies

• Kleine studies

• Omgeving is een van de factoren in transmissie van micro-

organismen

Echter wel evidentie van reductie in microbiële lading door gebruik van 

ontsmettingsmiddelen op oppervlakken

+ kolonisatie van micro-organismen in de resident omgeving

+ langdurige overleving van deze micro-organismen

→ Pleit voor regelmatige ontsmetting

43Disinfections and sterilization, Ch 85: Selection and use of disinfectants in Healthcare, Mayhall et al

Reinigen of desinfecteren?



vragen ?
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Reinigen of desinfecteren?


