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Inleiding  

  

Deze richtlijn beschrijft de reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen in ziekenhui-
zen.  

1 Begrippen/omschrijving  

1.1 Reinigen  

Onder reinigen wordt verstaan het verwijderen van zichtbaar vuil en onzichtbaar organisch materiaal 
om te voorkomen dat micro-organismen zich kunnen handhaven, vermeerderen en verspreiden.  

1.2 Desinfectie  

Onder desinfectie wordt verstaan de irreversibele inactivering/reductie van microorganismen (vegeta-

tieve bacteriën en/of fungi en/of virussen en/of bacteriesporen) op levenloze oppervlakken, alsmede 
op intacte huid en slijmvliezen, tot een aanvaardbaar geacht niveau.  

2 Reinigen  

❖ Door de schoonmaakmedewerkers worden, ter bescherming van zichzelf, handschoenen ge-

dragen bij het gebruik van chemische desinfectiemiddelen en bij het schoonmaken van sani-

taire ruimten.  

❖ Voor alle methoden van reiniging wordt  gebruik gemaakt van wegwerpmaterialen.  

Op deze manier wordt uitgroei van micro-organismen en opeenhoping van stof en vuil zoveel mogelijk 
voorkómen.   

Bij gebruik van niet-wegwerpmaterialen (indien er geen andere werkwijze kan worden gehanteerd) 

worden deze direct na gebruik bij een schoonmaakkarwei afgevoerd naar de wasserij.  

❖ De keuze voor nat of droog reinigen is afhankelijk van de aard van de vervuiling en de ruimte.  

o Reiniging van materialen en met name de vloer gebeurt bij voorkeur met een droog 

systeem.  

Bij het droge systeem wordt weinig of geen vocht gebruikt. De vloer blijft na behandeling dus droog 
achter en is direct weer begaanbaar.   

o Bij aangehecht vuil is droge reiniging niet afdoende en moet een nat systeem worden 

gebruikt.  

In de verzorgingsruimte en de sectiekamer, waar door frequent morsen er meer vastzittend vuil op de 

vloer aanwezig is, wordt gekozen voor natte reiniging.  
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2.1 Droog reinigen   

❖ Stofwissen vindt dagelijks plaats.  

❖ itwrijven van een onderhoudsmiddel vindt maandelijks plaats  

Droog reinigen kan bestaan uit:  

❖ alleen (stof)wissen;  

❖ (stof)wissen, en aanbrengen van onderhoudsmiddel 

 

Bijsprayen (spotsprayen) is het door middel van een sprayflacon en een highspeed machine aanbren-
gen en uitwrijven van een gecombineerd reinigings- en onderhoudsmiddel, op plaatsen waar de be-
staande beschermlaag beschadigd of versleten is.  

Bij (stof)wissen worden stof en losliggend vuil van egale, homogene vloeren met een stofwisapparaat 
en een stofbindende wegwerpdoek verwijderd. Bij uitwrijven/bij- of spotsprayen worden deze vloeren 
uitgewreven met behulp van een éénschijfsmachine of een spray-machine.  

 Voor het (stof)wissen kan ook gebruik worden gemaakt van een microvezeldoek.  

Zo nodig worden vlekken verwijderd door plaatselijk te sprayen met een gecombineerd reinigings- en 

onderhoudsmiddel en door opnieuw uit te wrijven. (Uitwrijven/bij- of spotsprayen wordt voorafge-
gaan en/of opgevolgd door (stof)wissen.)  

Wanneer voor droog reinigen wordt gekozen, worden (stof)wissen en uitwrijven/bij- of spotsprayen 

gecombineerd.  

 2.1.1  Stofzuigen  

Soms kan, afhankelijk van de omstandigheden, de voorkeur worden gegeven aan het gebruik van een 
stofzuiger. Met een stofzuiger worden tapijt en andere zachte en poreuze vloeroppervlakken door 

middel van een mechanisch opgewekte luchtstroom schoongezogen, waarbij ook het onzichtbare 
(diepliggende) vuil wordt verwijderd.  

❖ De stofzuiger moet voorzien zijn van een adequaat stoffilter, dat volgens voorschrift van de 

fabrikant dient te worden vervangen.   

 2.1.2  Stof afnemen   

Met een stofbindende (wegwerp) doek wordt stof verwijderd van meubilair en voorwerpen.  

2.2 Nat reinigen   

Nat reinigen van de vloer is een vloeronderhoudssysteem waarbij de schoonmaakhandeling voorna-
melijk nat en met relatief veel vocht wordt uitgevoerd.  

 Voor het nat reinigen van vloeren wordt het z.g. twee-emmersysteem toegepast.  

  

Met dit systeem wordt zoveel mogelijk scheiding tussen schoon en vuil water gecreëerd. Het systeem 
bestaat uit: mop, mopsteel, pers, rolframe en twee emmers met elk een andere kleur. Eén emmer is 

bestemd voor schoon water, waaraan een reinigingsmiddel is toegevoegd. De andere emmer is de 
spoelemmer en hierboven hangt de pers, die bedoeld is voor het uitpersen van de vuile mop.  
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De vloer blijft na nat reinigen nat achter en is een korte tijd onbegaanbaar.  

Soms kan afhankelijk van de omstandigheden, bijvoorbeeld bij grote oppervlakken, de voorkeur wor-
den gegeven aan het gebruik van een schrob/zuigmachine.  

❖ Nat reinigen van grote oppervlakken wordt altijd voorafgegaan door stofwissen (zie droog rei-

nigen).   

❖ Meubilair en voorwerpen, bijvoorbeeld prullenbakken, worden met (wegwerp) sopdoeken 

met zeep- of synthetisch reinigingsmiddel gereinigd. Bij zichtbare vervuiling van het sopwater 

dient dit te worden vervangen.  

2.2.1  Sanitair reiniging   

Sanitair is te onderscheiden in "schoon" sanitair, zoals wastafels en tegels, en "vuil" sanitair, zoals de 

binnenzijde van de toiletpot, de toiletbril, de ruimte achter het toilet en de lage tegels naast de toilet-
pot. Voor "schoon" en "vuil" sanitair worden aparte emmers en aparte (wegwerp) doeken gebruikt.  

Voor de dagelijkse reiniging van "schoon" en "vuil" sanitair wordt een alkalisch reinigingsmiddel gead-

viseerd. Voor preventie en verwijdering van kalkaanslag van wasbakken, douches, badkuipen en toilet-
ten wordt een zuur (ontkalkings)middel gebruikt (volg voor de frequentie het advies op van de fabri-
kant).  

2.3 Microvezeldoekjes  

Voor natte reiniging kunnen reinigingsdoekjes die uit microvezels bestaan, worden gebruikt. Een reini-

gingsdoekje mag een microvezeldoekje worden genoemd als het vezels bevat die kleiner zijn dan 12 
µm. De microvezeldoekjes zijn bedoeld om klamvochtig te gebruiken met schoon water. Bij het ge-

bruik van deze microvezeldoekjes is geen reinigingsmiddel nodig, omdat vet en olie zich hechten aan 

één van de polymeren van de microvezel. Hierdoor zijn microvezeldoekjes slecht uit te spoelen.  

Net als op de conventionele sopdoeken groeien micro-organismen uitstekend op de natte en vuile mi-

crovezeldoekjes.  

❖ Microvezeldoekjes dienen na gebruik (verzadiging met vuil) te worden gewassen. Bij dit was-

sen mag geen wasverzachter worden gebruikt.  

De microvezels van de doeken zijn fijner van structuur en kunnen daarom bij reinigen onder druk met 

name gelakte materialen aantasten. Reinigen onder een te hoge druk dient daarom te worden verme-

den.  
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3 Desinfectie  

3.1 Wanneer is desinfectie noodzakelijk  

In het algemeen behoeft een goede reiniging niet te worden gevolgd door desinfectie.  

❖ Wanneer aan oppervlakken, meubilair of voorwerpen verontreiniging met bloed of andere li-
chaamsvochten wordt opgemerkt, dient direct als volgt te worden gehandeld:  

o De verontreinigde plek wordt met wegwerpschoonmaakmateriaal gereinigd. Eventu-
eel wordt vocht eerst opgenomen met behulp van een tissue. Hierbij worden hand-

schoenen gedragen.  

o Na reiniging wordt de gereinigde plek gedesinfecteerd met chloor 1000 ppm of alco-

hol 70%. Het is van groot belang hierbij te letten op de inwerktijd en de concentratie 

van het desinfectans.  

Reiniging vooraf is noodzakelijk omdat desinfectantia door organisch materiaal, zoals bloed (eiwitten), 
gedeeltelijk onwerkzaam worden gemaakt [7]. Is desinfectie noodzakelijk, dan moet men beseffen dat 
een desinfectans sneller en beter werkt naarmate het te desinfecteren oppervlak schoner is. Een des-
infectans moet in de juiste concentratie worden toegepast en de voorgeschreven inwerktijd dient te 

worden aangehouden.  

Routinematige desinfectie is niet zinvol en dient dan ook niet plaats te vinden.  

3.2 Desinfecteren   

Voor desinfectie van vloeren en andere grote oppervlakken wordt meestal een desinfectiemiddel op 

basis van chloor gebruikt.  

Voor desinfectie van oppervlakken waarop mogelijk besmet materiaal, zoals bloed of andere lichaams-
vochten met al dan niet zichtbare bloedbijmenging is gemorst, volstaat deze oplossing niet omdat ze 

onvoldoende werkzaam is tegen het hepatitis B-virus (HBV), het hepatitis C-virus (HCV) en het humane 
immunodeficiëntievirus (HIV). In dat geval is desinfectie met een 1000 ppm chlooroplossing vereist.   

❖ De reeds gereinigde oppervlakken en voorwerpen worden zodanig behandeld met een 

desinfecterende chlooroplossing, dat alle oppervlakken en voorwerpen tenminste 5 

minuten vochtig blijven.  

Dit is de minimale tijd die nodig is om het desinfectans chloor te laten inwerken.  

Het is noodzakelijk dat het desinfectans exact gedoseerd wordt. Voor elk desinfectans geldt daarnaast 
dat de gebruiksvoorschriften op de etiketten van de containers met desinfectans gehanteerd dienen 
te worden.  

Laat het gedesinfecteerde oppervlak aan de lucht drogen.  

Voor desinfectie van kleinere oppervlakken en materialen kan alcohol 70% worden gebruikt. Het ge-
hele oppervlak dient hiermee bevochtigd te worden, waarna droging aan de lucht plaatsvindt.  
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4 Tabellen voor reiniging en desinfectie  

In de onderstaande tabel wordt de frequentie aangegeven van de verplichte schoonmaak ook al is er 

van de ruimte geen gebruik gemaakt. 

Voor iedere ruimte geldt dat er na gebruik van de ruimte altijd moet worden schoongemaakt. 

Tabel 1: frequentie van routine-reiniging   

 

Familiekamer: 

• Meubilair en vloer reinigen 

•  

Verzorgingsruimte: 

• Afvalzakken verschonen en zeep-, alcohol- en handdoekautomaat bijvullen 

• Wekelijks de tillift en banden reinigen 

• Wekelijks de hefwagen in de hoogste stand zetten en reinigen 

 

Sanitaire ruimte: 

• Toilet, wasbak, kranen, lichtschakelaar en vloer. Handdoek- en zeepautomaat bijvullen 

 

Koelplaten: 

• Gebruikte bladen direct schoonmaken. Onderhoud van de platen wekelijks 

 

  

Ruimte vloer  meubilair/voorwerpen  Methode 

Familieka-

mer  

Wekelijks Wekelijks Droog reinigen 

Verzorgings-

ruimte 

Dagelijks Dagelijks Nat reinigen 

Sanitaire 

ruimte  

Dagelijks  Dagelijks  Nat reinigen 

Koelplaten Wekelijks  Wekelijks  Nat reinigen 

Koeling  Per kwartaal Per kwartaal Nat reinigen 

Kantoor  Wekelijks  Dagelijks Droog en nat reinigen 

Opslag-

ruimte  

Wekelijks  Wekelijks  Droog reinigen 

Ontvangst-

ruimte en 

gang 

Wekelijks  Wekelijks  Droog en nat reinigen 

Sectiekamer  Wekelijks Wekelijks  Nat reiningen 



 
VMG hygiëneprotocol mortuarium versie 0 

Pagina 8 van 10 

Koeling: 

• Deur van de koeling wekelijks schoonmaken 

• Politiekoeling na gebruik direct schoonmaken i.v.m. DNA contaminatie 

• Per kwartaal grote schoonmaakbeurt van de gehele koeling. Vloer en stelling 

 

Kantoor dagelijks: 

• Bureau, tafel, stoelen en eventueel vlekken verwijderen van de vloer 

• Afvalbakken legen 

 

Kantoor Wekelijks: 

• Kasten, deurknoppen en vloer reinigen. Richels en verwarming reinigen 

 

Opslagruimte: 

• Wekelijks opruimen, bijvullen en droog reinigen 

 

Ontvangstruimte en gang: 

• Wekelijks stofvrij maken en vloer nat reinigen 

 

Sectiekamer na gebruik: 

• Tafel reinigen  

• Uitsnijtafel reinigen 

• Wasbak, kranen, aanrecht en slokop reinigen 

 

Sectiekamer wekelijks: 

• Kasten, deuren en schakelaars 

• Tafel, uitsnijtafel en obductietafel 

• Wasbak, kranen, aanrecht en slokop reinigen  

5 Onderhoud van het materiaal  

Voor alle methoden van reiniging en desinfectie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van wegwerp-

materialen. Van belang is dat het schoonmaakmateriaal na de werkzaamheden op een juiste wijze 
wordt gereinigd, gedesinfecteerd, gedroogd en opgeruimd of wordt vervangen. Zo kan men voorko-
men dat met vuile voorwerpen gereinigd wordt en een tegenovergesteld resultaat bereikt wordt.  

5.1 Borstels  

❖ Indien borstels noodzakelijk zijn, dient gebruik te worden gemaakt van kunststof bor-

stels, omdat houten borstels niet voldoende te reinigen zijn.   

Kunststof borstels worden na gebruik schoongemaakt, schoongespoeld en vervolgens hangend opge-

borgen om aan de lucht te drogen. Wanneer een borstel gebruikt is voor de reiniging van iets dat mo-
gelijk besmet is geweest met bloed of andere lichaamsvloeistoffen, wordt de borstel na het schoon-

maken gedurende minstens 5 minuten gedesinfecteerd met behulp van een desinfecteermiddel op 
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basis van chloor 1000 ppm, aan de lucht gedroogd en droog opgeborgen of thermisch gedesinfec-
teerd.  

❖ Toiletborstels dienen toiletgebonden te worden gebruikt. Wanneer een toiletborstel 
zichtbaar is verontreinigd, wordt deze gereinigd en vervolgens droog bewaard.  

5.2 Eenschijfsmachine  

❖ De pads worden dagelijks na gebruik machinaal gewassen. De eenschijfsmachine (in-

clusief snoer) wordt na gebruik gereinigd.  

5.3 Emmers  

❖ Emmers worden na gebruik schoongemaakt, schoongespoeld, gedroogd en vervolgens 
droog opgeborgen. Wanneer een emmer gebruikt is voor de reiniging van iets dat mo-

gelijk besmet is geweest met bloed of andere lichaamsvochten, wordt de emmer na 

het schoonmaken gedurende minstens 5 minuten gedesinfecteerd met behulp van 

een desinfectiemiddel op basis van chloor 1000 ppm, gespoeld, gedroogd en droog 

opgeborgen.   

5.4 Materiaalwagen  

❖ De materiaalwagen wordt wekelijks gereinigd.  

Bij voorkeur beschikt iedere afdeling over een eigen materiaalwagen.  

❖ Het stofwisapparaat wordt dagelijks gereinigd.  

5.5 Moppen  

❖ De mopsteel wordt dagelijks gereinigd en vervolgens gedroogd.  

❖ Er worden bij voorkeur wegwerpmoppen gebruikt. Indien dit niet mogelijk is, worden 

moppen na elke werkdag in de wasserij thermisch gedesinfecteerd.  

5.6 Reinigingsmiddelen  

❖ De aangemaakte verdunningen van reinigingsmiddelen dienen dagelijks meerdere ma-

len te worden ververst.  

5.7 Desinfectiemiddelen  

❖ Chlooroplossingen dienen vlak voor gebruik pas te worden aangemaakt met koud wa-

ter, omdat bij blootstelling aan de lucht de concentratie actief chloor en hiermee de 



 
VMG hygiëneprotocol mortuarium versie 0 

Pagina 10 van 10 

desinfecterende werking, snel terugloopt. Bij hoge organische verontreiniging van de 
oplossing dient deze te worden vervangen.  

5.8 Schrobautomaat/zuigmachine  

❖ De schrobautomaat/zuigmachine wordt na gebruik gereinigd en zo goed mogelijk ge-

droogd.  
❖ Van de zuigmachine moeten de schoon- en vuilwatertank na gebruik geleegd worden 

en doorgespoeld met schoon water.  

❖ Er mag geen water in de tank blijven staan. De borstels van de schrobautomaat wor-

den na gebruik afgespoeld met schoon water, gedroogd en droog opgeborgen.  

5.9 Sopdoeken  

❖ Er worden wegwerpsopdoeken gebruikt, of her te gebruiken sopdoeken die thermisch 

(in wasmachine) dienen te worden gedesinfecteerd. Afhankelijk van de werkzaamhe-
den worden wegwerpsopdoeken direct na gebruik of na uiterlijk vierentwintig uur ver-

vangen.  

5.10 Sponsen  

❖ Sponsen mogen in een ziekenhuis alleen voor het wassen van de ramen worden ge-

bruikt of voor het reinigen van de sectietafel, omdat in een spons altijd vocht en grote 

aantallen micro-organismen achterblijven. Na gebruik dient een spons te worden weg-

gegooid.   

5.11 Stofzuigers  

❖ Er dient op te worden toegezien dat de opvangzak van de stofzuiger niet te vol raakt. 

Filters dienen te worden vervangen volgens aanwijzing van de fabrikant.  

❖ De stofzuiger (inclusief het snoer) dient bij dagelijks gebruik dagelijks te worden gerei-

nigd. Tevens dient het stoffilter in de uitblaasopening te worden gecontroleerd. Bij 

zichtbare verstopping (grauwe laag op filters) moeten deze worden vervangen c.q. 

worden schoongemaakt.  

5.12 Werkkast  

❖ De gebruikte schoonmaakmaterialen dienen, voor ze in de kast worden opgeborgen, 

gereinigd en droog te zijn.  

❖ In veel werkkasten is een slokop aanwezig. De slokop en de vloer dienen na gebruik te 

worden gereinigd.  

❖ De werkkast zonder slokop moet minimaal één keer per week worden gereinigd.   


