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SAMENVATTING
Zorggebonden infecties ziet men niet alleen in verzorgingsinstellingen. Elke verzorging, hetzij op
het kabinet of tijdens een huisbezoek, kan inderdaad de oorzaak zijn van een infectieuze
complicatie waarvan de overdracht/de bron ofwel bij de patiënt ofwel bij de zorgverlener (met
inbegrip van alle gezondheidsactoren zoals arts, verpleegkundige, kinesitherapeut, …), ofwel bij
de omgeving ligt. Deze infecties kunnen de omvang van een epidemie krijgen als een
gemeenschappelijke infectiebron de oorzaak is (bijvoorbeeld bij gebruik van besmet medisch
materiaal); ze kunnen sporadisch opduiken als het oorzakelijk agens de endogene flora van de
patiënten is.
Hoewel de overdrachtswegen analoog zijn aan die van de ziekenhuisinfecties is de epidemiologie
in de ambulante geneeskunde minder goed gekend dan in de ziekenhuizen. Bovendien leidt de
afwezigheid van een registratie- en toezichtsysteem vermoedelijk tot onderschatting van hun
frekwentie..
De Hoge Gezondheidsraad (HGR) vond het nodig aanbevelingen uit te werken in verband met
de infecties te wijten aan de zorgverlening buiten het ziekenhuis;dit gebeurde op basis van de
literatuur in de huidige stand van de wetenschap en van de ervaring van deskundigen. Deze
aanbevelingen betreffen de voorzorgsmaatregelen die van toepassing zijn bij de opvang van
patiënten (algemene en bijkomende voorzorgsmaatregelen), de indicaties en procedures inzake
handhygiëne, de maatregelen inzake persoonlijke hygiëne, de beschermingsmiddelen voor
zorgverleners, de beheersing van het infectierisico te wijten aan het materiaal en de omgeving, in
het bijzonder op het kabinet, en tenslotte het beheer van medisch afval.
Duidelijkheidshalve worden de belangrijkste elementen van elke benadering op het einde van elk
hoofdstuk in een kader samengevat.

SLEUTELWOORDEN
Infectie, beheersing, verzorging, thuis, kabinet, preventie.

−1−
Hoge Gezondheidsraad
Zelfbestuursstraat 4 ● 1070 Brussel ● www.health.fgov.be/HGR_CSS

INHOUDSTAFEL
1.

Inleiding .................................................................................................................................. 5

2.

Standaard voorzorgsmaatregelen........................................................................................ 6

3.

Bijkomende voorzorgsmaatregelen..................................................................................... 7
Overdrachtswegen en bijkomende voorzorgsmaatregelen ......................................................... 7
a) Endogene infectie............................................................................................................. 7
b) Exogene infectie............................................................................................................... 7
Opvang van een patiënt die drager is van een multiresistente bacterie (MRB) .......................... 8

4.

Handhygiëne ........................................................................................................................ 10
4.1.
4.2.
4.3.
a)
b)
c)
4.4.
a)
b)
4.5.
a)
b)

5.

Persoonlijke hygiëne........................................................................................................... 17
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

6.

Nagels ............................................................................................................................ 17
Juwelen .......................................................................................................................... 17
Haar, baard en snor ....................................................................................................... 17
Zakdoeken ..................................................................................................................... 17
Eten, drinken en roken ................................................................................................... 18
Kledij .............................................................................................................................. 18

Infecties en vaccinatie van het verzorgingspersoneel..................................................... 19
6.1
6.2
6.3

7.

Inleiding.......................................................................................................................... 10
Algemene aanbevelingen............................................................................................... 10
Handhygiëne tijdens de gewone zorgen ........................................................................ 11
De 5 indicaties voor handontsmetting ............................................................................ 11
Techniek voor handontsmetting. .................................................................................... 12
Voordelen van de handontsmetting ............................................................................... 13
Chirurgische handontsmetting tijdens aseptische zorgen .............................................. 13
Indicaties van chirurgische handontsmetting.................................................................. 14
Techniek van chirurgische handontsmetting .................................................................. 14
Uitrustingen en producten .............................................................................................. 15
Uitrusting van lokalen voor zorgverlening....................................................................... 15
Producten ....................................................................................................................... 16

Inleiding.......................................................................................................................... 19
Vaccinatie....................................................................................................................... 19
Beheersing van de overdracht ....................................................................................... 19

Persoonlijke beschermingsmiddelen ................................................................................ 21
7.1
a)
b)
c)
7.2.
7.3.
7.4.

Handschoenen ............................................................................................................... 21
Indicaties ........................................................................................................................ 21
Goede praktijken voor het gebruik van handschoenen .................................................. 21
Keuze van medische onderzoekshandschoenen ........................................................... 22
Schorten of overschorten voor eenmalig gebruik........................................................... 23
Maskers voor eenmalig gebruik ..................................................................................... 23
Oogbeschermingen........................................................................................................ 24

−2−
Hoge Gezondheidsraad
Zelfbestuursstraat 4 ● 1070 Brussel ● www.health.fgov.be/HGR_CSS

8.

Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medisch materiaal .......................................... 26
8.1
8.2
8.3
a)
b)
c)
8.4

9.

Algemene uitgangspunten ............................................................................................. 26
Materiaal voor eenmalig gebruik. ................................................................................... 26
Herbruikbaar materiaal................................................................................................... 27
Procedures ..................................................................................................................... 27
Types herbruikbare hulpmiddelen .................................................................................. 27
Procedures ..................................................................................................................... 29
Sterilisatie....................................................................................................................... 29

Lokalen en uitrustingen ...................................................................................................... 32
9.1.
9.2.
9.3.

Indeling in zones ............................................................................................................ 32
Inrichting en uitrusting .................................................................................................... 32
Organisatie..................................................................................................................... 34

10. Reiniging en desinfectie van ruimten, oppervlakken en omgeving................................ 35
10.1
10.2
10.3

Algemene uitgangspunten ............................................................................................. 35
Reiniging en desinfectie van ruimten en meubilair......................................................... 35
Reiniging en desinfectie van voorwerpen ...................................................................... 36

11. Het beheer van verzorgingsafval ....................................................................................... 37
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

Algemeen ....................................................................................................................... 37
Toepassingsgebied ........................................................................................................ 37
Soorten afval .................................................................................................................. 38
Praktische aspecten....................................................................................................... 38
Definities ........................................................................................................................ 38
Verpakking ..................................................................................................................... 40
Bijkomend risico ............................................................................................................. 41
Opslag en Ophaling ...........................................................................................................
a) Opslag .................................................................................................................... 41
b) Ophaling ................................................................................................................. 41

12. Referenties ........................................................................................................................... 43
13. Samenstelling van de werkgroep....................................................................................... 45
14. Bijlagen (5) ........................................................................................................................... 46

***************************

−3−
Hoge Gezondheidsraad
Zelfbestuursstraat 4 ● 1070 Brussel ● www.health.fgov.be/HGR_CSS

AFKORTINGEN EN SYMBOLEN
CDC: Centers for Disease Control and Prevention (U.S. Department of Health & Human Services)
CSS: Conseil Supérieur de la Santé
DBF: Doeltreffendheid bacteriële filtratie
ESBL: Breed spectrum bèta-lactamasen (extended spectrum betalactamase)
FFP1, FFP2, FFP3: doeltreffendheidsklassen van toestellen voor persoonlijke
ademhalingsbescherming volgens norm EN149 – FFP: “filtering facepiece particles” of
“gelaatstuk met deeltjesfilter”
HA: Handalcohol
HBs Ag: Hepatitis B surface Antigen
HGR: Hoge Gezondheidsraad
HPV : Human papilloma virus
IU: International unit (virus titration)
MRB: MultiResistente Bacteriën
MRSA: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
OMS: Organisation Mondiale de la Santé (WGO-WHO)
OVAM: Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams gewest
VLAREA: Vlaams Reglement inzake Afvalvoorkoming en -beheer
VRE: Vancomycin resistant Enterococci
WIP: Stichting Werkgroep Infectie Preventie (Nederland)
WGO: Wereld Gezondheidsorganisatie (OMS-WHO)
*******************************

TREFWOORDEN
ESBL: breed-spectrum bèta-lactamasen (ESBL – Extended Spectrum BetaLactamase) zijn
enzymen die door Gram-negatieve bacteriën worden geproduceerd. Zij kunnen bepaalde
antibiotica afbreken en onwerkzaam maken (zoals bv. cefalosporines, penicillines en
monobactams) waardoor deze niet werkzaam zijn tegen de bacteriën die deze enzymen
produceren. Op dit ogenblik zijn er meer dan 200 types ESBL geïdentificeerd. Dragerschap op de
handen van het personeel en rechtstreeks contact met besmet verzorgingsmateriaal zijn de
frequentste overdrachtswegen van dit type micro-organisme.
Droplet nuclei: deeltjes met een diameter kleiner dan 5 µm voornamelijk afkomstig van de
ademhalingswegen.
Medische maskers (ook zorgmaskers of chirurgische maskers genoemd): maskers die
voornamelijk in ambulante praktijk worden gebruikt en die bestemd zijn om zowel de patiënt als
de zorgverlener te beschermen (barrière om spatten van de ene naar de andere te vermijden).
Ademhalingsbeschermende maskers: ademhalingsbeschermende maskers voor eenmalig
gebruik bestaan uit een filtrerend stuk geplaatst over neus en mond. Ze dienen om de drager te
beschermen tegen de inhalatie van stof of aërosols besmet door via de lucht overdraagbare
microbiële agentia (“droplet nuclei”).
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1. Inleiding
Ziekenhuishygiëne is een benaming die stilaan verdwijnt maar geenszins aan kracht verliest. Er
wordt nu vaak gesproken van “Infectiebeheersing tijdens de zorg”. Deze tak van de geneeskunde
en van de verpleegkunde wordt hierdoor beter gedefinieerd.
Infecties tijdens de zorg beperken zich inderdaad niet tot ziekenhuizen; ze kunnen ook optreden
bij de zorgverlening op het medisch kabinet of tijdens huisbezoeken bij patiënten. Alle
gezondheidsactoren zijn hierbij betrokken (geneesheer, verpleegkundige, kinesitherapeut, …).
Het is duidelijk dat elke verzorging de oorzaak kan zijn van een infectieuze complicatie zowel bij
de patiënt als bij de zorgverlener.
De epidemiologie van deze infecties is minder goed gekend in de ambulante geneeskunde dan in
het ziekenhuis; deze infecties zijn niettemin een feit en volgen analoge overdrachtswegen als
ziekenhuisinfecties. Ze werden bv. goed beschreven in het kader van bacteriëmieën te wijten aan
centrale katheters. Bij afwezigheid van een registratie- en toezichtsysteem worden ze
waarschijnlijk onderschat.
Dergelijke infecties kunnen de omvang van een epidemie krijgen als een gemeenschappelijke
besmettingsbron de oorzaak is (bijvoorbeeld bij gebruik van besmet medisch materiaal) of
sporadisch voorkomen als de endogene flora van de patiënt er de oorzaak van is. Ze komen hoe
langer hoe vaker voor daar invasieve handelingen nu ook in de ambulante praktijk worden
verricht (bv. endoscopieën), daar de ziekenhuisverblijven van zwakke patiënten steeds korter
worden en daar de bevolking veroudert.
De patiënt kan een reservoir voor andere patiënten zijn, wat tot uiting kan komen in de
wachtkamer. Het onderzoeks- en verzorgingsmateriaal of de zorgverstrekker zelf kunnen ook
mogelijk infectieuze agentia van de woning van een patiënt naar een andere woning of van de
ene raadpleging naar de andere overbrengen.
Er wordt echter meestal aangenomen dat het overdrachtsrisico van infecties bij ambulante
zorgverlening duidelijk lager is dan in de verzorgingsinstellingen.
Om de preventieve aanpak van deze infecties te verbeteren heeft de HGR beslist aanbevelingen
uit te brengen die voor dit bijzonder domein van de gezondheidszorg van toepassing zijn. In dat
opzicht heeft de HGR reeds aanbevelingen gepubliceerd omtrent hygiëne in het tandartskabinet
(“Hygiëne in de tandheelkundige praktijk” HGR nr. 5303-12 van maart 1997), het onderhoud van
endoscopisch materiaal (“Het onderhoud van endoscopisch materiaal en preventie van infecties”,
HGR nr. 5303-11 van 1995) en de preventie van infecties. De herziening van deze
aanbevelingen is in 2008 van start gegaan.
Deze preventiegids gaat uit van een overzicht van de recente relevante literatuur, van
aanbevelingen van de Direction Générale de la Santé van Frankrijk van januari 2006 en van de
aanbevelingen die verspreid door de Nederlandse WIP (Stichting Werkgroep Infectie Preventie).
Hij werd door een groep Belgische deskundigen in het domein van de infectiebeheersing
opgesteld. Deze preventiegids is een document bestemd voor iedereen die medische
handelingen uitvoert of zorg verleent buiten een verzorgingsinstelling. Hij is vooral bestemd voor
raadplegingen, exploratie of zorg in medische en tandheelkundige praktijken, vroedvrouwen,
gezondheids- en verpleegcentra, centra voor kinesitherapie, voetverzorging-podologie, … en
zorgen bij de patiënt thuis.
Deze aanbevelingen moeten systematisch worden toegepast, zowel door de huisarts als de
specialist, de verpleegkundige, de podoloog of de kinesitherapeut. Bij het toepassen ervan dient
echter rekening te worden gehouden met de verplichtingen van de verschillende beroepsmatig
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betrokken personen. Deze aanbevelingen kaderen in de reglementaire, deontologische en
ethische verplichtingen die voor alle gezondheidswerkers van toepassing zijn.
De preventie van infectierisico’s tijdens de zorg maakt deel uit van de maatregelen die de
kwaliteit van de zorg beogen, door de verbetering van de veiligheid van zieken en zorgverleners.

2. Standaardvoorzorgsmaatregelen
Deze aanbevelingen steunen op de systematische preventieve maatregelen die steeds en overal
op de zorgverlening van toepassing zijn: het gaat om “standaardvoorzorgsmaatregelen1” of
algemene voorzorgsmaatregelen (zie Tabel 1). Deze voorzorgsmaatregelen hebben tot doel de
zorgverstrekker te beschermen en tegelijkertijd de overdracht van infectieuze agentia op of
tussen patiënten tegen te gaan. Ze zijn van toepassing op alle patiënten,wat hun infectieuze
toestand ook mag zijn.
Deze systematische maatregelen worden aangevuld met bijkomende maatregelen bij vermoeden
of/en bevestiging van overdraagbare infecties en dit afhankelijk van de overdrachtsweg (door
contact, druppels of lucht).
Ze dienen ook toegepast te worden als aanvulling bij alle invasieve handelingen naast de
gewone procedures voor steriel werken.
De aanbevelingen berusten tenslotte op wetenschappelijke bewijzen die met de jaren in de
hygiënepraktijk bij de zorgverlening verzameld werden. Deze maatregelen dienen toegepast te
worden. Het is belangrijk dat iedereen zich deze maatregelen eigen maakt.
Tabel 1: Standaard voorzorgsmaatregelen.
Welke maatregelen?

In welke omstandigheden?

Handhygiëne.

Voor en na elk contact met een patiënt, na
elk contact met lichaamsvochten (met of
zonder handschoenen), voor en/of na een
zuivere of invasieve handeling, na contact
met de nabije omgeving van de patiënt.

Handschoenen.

Voor elk contact met lichaamsvochten,
slijmvliezen en wonden.

Medisch masker, beschermingsbril, schort of
overschort.

Bij werkzaamheden met blootstellingrisico
aan spatten van lichaamsvochten.

Preventie van ongevallen door blootstelling
aan bloed: recipiënt voor de inzameling van
scherp wegwerpmateriaal.

Na gebruik van scherp, snijdend materiaal.

**************************

1

Dit stemt overeen met de Angelsaksische benaming « standard precautions ».
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3. Bijkomende voorzorgsmaatregelen
In 1996 hebben de CDC (Centers for Disease Control and Prevention) hun richtlijn betreffende de
isolatie in het ziekenhuis herzien. Zo werd een systeem met twee trappen uitgewerkt, met
algemene voorzorgsmaatregelen die op alle patiënten van toepassing zijn en drie types
bijkomende maatregelen afhankelijk van de gekende of vermoede overdrachtswegen (contact,
druppels en lucht) en de kenmerken van de patiënt.
Dit systeem moet ook in het kader van de zorgverlening buiten het ziekenhuis worden toegepast.
3.1.

Overdrachtswegen en bijkomende voorzorgsmaatregelen

Kennis van de overdrachtswegen van de micro-organismen laat toe de keuze van de te treffen
maatregelen om hun verspreiding te voorkomen, aan te passen.
a) Endogene infectie
Deze ontwikkelt zich vanuit micro-organismen die tot de flora van de patiënt behoren. Ze is vooral
het gevolg van invasieve handelingen: punctie, hechting, … Ze kan door het strikt naleven van de
asepsis bij het toepassen van al dan niet invasieve zorgtechnieken worden voorkomen.
b) Exogene infectie
Deze ontwikkelt zich vanuit een bron buiten de patiënt.
De verschillende transmissiewegen zijn: rechtstreeks of onrechtstreeks contact, druppels of in de
lucht gesuspendeerde microdeeltjes:
a) Rechtstreeks of onrechtstreeks contact:
Rechtstreeks contact betekent dat de zorgverlener met zijn of haar huid of slijmvliezen direct de
huid of de slijmvliezen van de patiënt aanraakt. Bij onrechtstreeks contact raakt de zorgverlener
de patiënt aan via een voorwerp, een oppervlakte of de hand (bv. omgeving van de patiënt).
De handen spelen een belangrijke rol in de contactoverdracht.
De bijkomende maatregelen om contactoverdracht te vermijden, zijn:
- het dragen van niet-steriele handschoenen,
- het dragen van een schort of een overschort in geval van rechtstreeks contact met
de patiënt of onrechtstreeks contact met mogelijk besmette oppervlakken of
besmet materiaal.
Faeco-orale overdracht van virussen die verantwoordelijk zijn voor gastro-enteritis, van
Clostridium difficile en van het hepatitis A-virus is een vorm van onrechtstreekse
contactoverdracht (contact van besmette handen met het mondslijmvlies).
b) Druppels
Druppels groter dan 5 µm (“droplets”) – geladen met de flora van de bovenste luchtwegen en
slokdarm – voortgebracht bij hoesten, niezen, spreken spattenrechtstreeks op de oog-, mond- of
neusslijmvliezen van de zorgverlener als deze dicht genoeg bij de patiënt staat. Er wordt
algemeen beschouwd dat de druppels niet overgedragen worden als de afstand tussen patiënt
en zorgverlener meer dan één meter is: door hun grootte vallen de druppels snel neer op een
oppervlak.
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De bijkomende maatregelen om overdracht door druppels te vermijden, zijn het dragen
van een medisch masker als de afstand tussen zorgverlener en patiënt kleiner dan een
meter is.
c) In de lucht gesuspendeerde microdeeltjes:
In dit geval wordt de besmetting overgedragen door deeltjes met een diameter kleiner dan 5 µm
(droplet nuclei): vaste residuen van gedroogde druppels of stof afkomstig van huid, textiel of
plant. Sommige micro-organismen kunnen in deze druppels bij de fysisch-chemische
omstandigheden van de omgeving overleven. Deze droplet nuclei vallen,gezien hun geringe
grootte, zeer traag neer en kunnen ver van de patiënt van waar ze afkomstig zijn via luchtstromen
worden vervoerd. Dit verklaart dat de lucht besmettelijk blijft zelfs bij afwezigheid van de zieke.
De bijkomende maatregelen om luchtoverdracht te vermijden, zijn:
- het dragen van een FFP2 masker door de zorgverlener
- of het dragen van een medisch masker door de patiënt.
Lijst van micro-organismen die het toepassen van bijkomende maatregelen vereisen:
http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/gl_isolation.html
http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/guidelines/Isolation2007.pdf
Bijlage 1 omvat de lijst van de types voorzorgsmaatregelen in functie van het infectieus agens.
3.2.

Opvang van een patiënt die drager is van multiresistente bacteriën (MRB)

Van bacteriën wordt gezegd dat ze multiresistent (MRB) zijn wanneer ze, omwille van natuurlijke
en verworven resistentie, nog slechts voor een beperkt aantal gewoonlijk therapeutisch actieve
antibiotica gevoelig zijn.
De beheersing van het opduiken en het verspreiden van MRB’s berust op twee hoofdlijnen:
- vermijden van kruisoverdracht (dwz. van een patiënt naar een andere);
- verlagen van de selectiedruk van de antibiotica.
MRB’s verworven tijdens een ziekenhuisverblijf kunnen na het ontslag blijven bestaan. Deze
MRB’s kunnen door kruisoverdracht via zorgverleners overgedragen worden naar mensen die
geen rechtstreeks contact met een verzorgingsinstelling hebben gehad.
Deze MRB’s zouden in de toekomst steeds frequenter kunnen worden in de gemeenschap
gezien de hospitalisatieduur hoe langer hoe korter wordt en zieken met ernstige pathologieën
steeds vaker thuis worden verzorgd.
Het is aangetoond dat de verspreiding van nosocomiale MRB’s in de gemeenschap mogelijk is.
Kruisoverdracht bij ambulante zorgverlening werd beschreven. Het is dus belangrijk dat de
professionele thuiszorgverleners bewust worden hun essentiële rol in het beheersen van de
verspreiding van deze MRB in de gemeenschap.
De belangrijkste nosocomiale MRB’s zijn methicilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA),
enterobacteriën die breed-spectrum bètalactamase produceren (ESBL), Pseudomonas
aeruginosa en de multiresistente Acinetobacter baumanii.
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De overdracht van MRB’s gebeurt voornamelijk door contact, in het bijzonder via de handen.
Vanaf een patiënt-drager gaat het in de meeste gevallen om een rechtstreeks contact tussen
twee personen of om een onrechtstreeks contact via besmet materiaal (stethoscoop,
bloeddrukarmband, thermometer, …).
Het overdrachtsrisico houdt rechtstreeks verband met de frequentie van de contacten met
patiënten die dragers zijn van MRB’s en met de niet-naleving van de algemene
voorzorgsmaatregelen.

TE ONTHOUDEN
Bijkomende maatregelen:


de kennis van de overdrachtswegen van de micro-organismen laat toe de keuze van de te
nemen maatregelen om hun verspreiding te voorkomen, aan te passen.



Drie types bijkomende maatregelen in functie van de overdrachtsweg:

Overdracht via rechtstreeks of onrechtstreeks contact: dragen van niet-steriele
handschoenen en van een overschort in geval van rechtstreeks contact met de patiënt of
onrechtstreeks contact met oppervlakken of mogelijk besmet materiaal.
Overdracht via druppels: dragen van een medisch masker als de afstand tussen zorgverlener
en patiënt kleiner dan een meter is.
Overdracht via in de lucht gesuspendeerde microdeeltjes: dragen van een FFP2 masker
door de zorgverlener of dragen van een medisch masker door de patiënt.
Bijzonder geval van MRB-dragerschap:


MRB-overdracht gebeurt voornamelijk door contact, in het bijzonder via de handen.



Het massale gebruik van antibiotica selecteert MRB’s.
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4. Handhygiëne
De integrale versie (met volledige lijst van de literatuurreferenties) van de hierna gegeven
aanbevelingen kan worden geraadpleegd in het advies 8349 “Aanbevelingen inzake handhygiëne
tijdens de zorgverlening” dat in deze brochure en op de website van de HGR
(http://www.health.fgov.be/CSS_HGR) wordt opgenomen (voor een gemakkelijke raadpleging typ
“8349” als zoekterm).
4.1. Inleiding
Zoals reeds eerder vermeld, zijn de handen verantwoordelijk voor de overdracht van
verschillende micro-organismen, zowel deze aanwezig op de gezonde huid als deze opgedaan
tijdens de zorgverlening. Het bestrijden van infectieoverdracht tijdens de zorgverlening berust op
professionele, reglementaire, deontologische en ethische verplichtingen die op alle
gezondheidswerkers van toepassing zijn.
Een goede handhygiëne moet door alle gezondheidswerkers en bij alle patiënten worden
toegepast.
Handhygiëne beoogt het doeltreffend controleren van de proliferatie van de huidflora ter hoogte
van de handen door o.a. de transiënte flora te verwijderen en de commensale flora te beperken;
ze zorgt tevens voor het verwijderen van vuil.
Elke gezondheidswerker moet bijgevolg de hygiënische regels evenals de nieuwe vereisten
voortvloeiend uit het verschijnen van nieuwe pathogenen kennen en in acht nemen zodra hij
hiermee in contact komt.
Het toepassen van de handhygiëne in het bijzijn van de patiënt doet bij deze laatste vertrouwen
ontstaan en stelt hem gerust over de kwaliteit van de zorg.
4.2. Algemene aanbevelingen
Door de WGO worden het inwrijven van de handen met handalcohol (HA) en het wassen van de
handen met water en zeep schijnbaar als gelijkwaardige technieken beschouwd (meer informatie
vindt men op: http://www.who.int/patientsafety/events/05/HH_en.pdf).
Deze aanbevelingen gelden voor de hele wereld rekening houdend met eventuele materiële
beperkingen.
De CDC geven de voorkeur aan het inwrijven met HA en bevelen het wassen met water en zeep
aan in geval van macroscopische bevuiling van de handen.
Wij zijn van oordeel dat het wassen van de handen alleen met water en zeep niet langer een
toepassing vindt in het kader van de zorgverlening.
Alle aanbevelingen inzake handhygiëne (CDC/SHEA/APIC, 2002; WHO, 2006; CDC/HICPAC,
2007) preciseren dezelfde basisvoorwaarden met name:
• geen juwelen aan de handen en voorarmen,
• geen valse nagels; korte nagels zonder nagellak.
Korte mouwen zijn aanbevolen bij patiëntenzorg; het is essentieel dat de polsen vrij zijn (WIP,
2006).
In het kader van de ”maatschappelijke indicaties” voor handhygiëne is het wassen met water en
gewone zeep steeds aangewezen. Onder “maatschappelijke indicaties voor handhygiëne”
verstaat men: het begin van de werkzaamheden, de rustpauzes, de maaltijdpauzes, het gebruik
van de toiletten, … Dit stemt overeen met een normale persoonlijke hygiëne.
De referentietechniek is de handontsmetting met handalcohol (HA).
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Er bestaan op de markt wel producten voor het inwrijven van de hand waarvan het actieve
bestanddeel geen alcohol is maar die toch aan de norm EN 1500 beantwoorden. Hierover is nog
te weinig bekend (i.v.m. gebruik, tolerantie, enz) om een wetenschappelijk gefundeerd oordeel uit
te spreken.
De handonstmetting met handalcohol biedt voordelen zoals:
• eenvoudige procedure;
• snelle uitvoering (er dient opgemerkt te worden dat de aanwendingstijd van het product
bepaald wordt door de tijd die nodig is om aan de EN 1500 norm te beantwoorden. Deze
duur wordt door de fabrikant gespecificeerd);
• grotere microbiologische werkzaamheid dan water en zeep (Tavolacci MP, 2006);
• betere naleving van het protocol door de zorgverlener (Tavolacci MP, 2006);
• lagere kostprijs (Tavolacci MP, 2006);
• lagere ecologische belasting;
• betere toegankelijkheid en beter gebruik;
• betere huidtolerantie (Boyce JM, 2000; Löffler H, 2007).
Als de handen zichtbaar bevuild zijn of bij contact met een patiënt met een Clostridium difficile
infectie moet de ontsmetting met handalcohol absoluut worden voorafgegaan door het wassen
met water en zeep. Het advies van de HGR “Belgische aanbevelingen voor de beheersing en
preventie van infecties met Clostridium difficile in acute ziekenhuizen en in woon- en zorgcentra”
kan op de website van de HGR worden geraadpleegd: http://www.health.fgov.be/CSS_HGR
(voor een gemakkelijke raadpleging typ “8365” als zoekterm).
Buiten deze maatschappelijke indicaties heeft, in het kader van de medische en
paramedische praktijk, het handen wassen alleen met water en zeep geen plaats meer en
de ontsmetting door inwrijven met handalcohol is de enige aanbevolen techniek.
4.3.

Handhygiëne tijdens de gewone zorgen

De volgende aanbevelingen zijn van toepassing op de zorgverlening in de klassieke betekenis
van het woord maar ook op handelingen in de farmacie (bereiding en manipulatie van
geneesmiddelen, …), manipulaties van materiaal in de sterilisatieafdeling, werkzaamheden in de
melkkeuken en handalcohol laboratoriumwerkzaamheden. De paramedische werkzaamheden
van het type pedicure, manicure, tatoeëring en piercing, … moeten dezelfde aanbevelingen
naleven.
a) De 5 indicaties voor handontsmetting
Tabel 2: De 5 indicaties voor handontsmetting.
1

2

Indicaties
Onmiddellijk voor
contact met de
patiënt.

Onmiddellijk voor
een zuivere of
invasieve handeling
Opmerking: dit is ook
van toepassing als
men bij een zelfde

Waarom ?
Om de patiënt te
beschermen.

Om de patiënt te
beschermen.

Voorbeelden
- gebaren van beleefdheid en comfort: de hand
geven, aanraken van de arm;
- rechtstreeks fysiek contact: patiënt helpen bij het
rondstappen, het wassen, het masseren;
- klinisch onderzoek: pols nemen, bloeddruk meten,
ausculteren van de thorax, palperen van het
abdomen.
- enz.
- contact met mucosae: orale/dentale zorg,
toedienen van oogdruppels, aspireren van
secreties;
- contact met niet-intacte huid: verzorging van
huidlaesies, wondzorg / wondverband, elke vorm
van inspuiting;
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patient van een
besmette zone naar
een reine zone gaat.

3

3. Na blootstelling
aan biologische
vloeistoffen ongeacht
het al of niet dragen
van handschoenen.

Om de zorgverlener en
de omgeving te
beschermen.

4

Na het laatste
contact met de
patiënt en eventueel
zijn nabije omgeving
als men hem verlaat.

Om de zorgverlener en
de omgeving te
beschermen.

5

Na contact met de
nabije omgeving van de
patiënt, zelfs zonder
contact met hem.

Om de zorgverlener en
de omgeving te
beschermen.

- contact met medische instrumenten of
voorwerpen: plaatsen van een katheter, openen
van een vasculaire toegangsweg of openen van
een drainagesysteem;
- voorbereiding van voeding, medicatie,
wondzorgsets.
- enz.
- contact met mucosae en met niet-intacte huid,
zoals vermeld in de indicatie “vóór zuivere of
invasieve handeling”;
- contact met medische instrumenten of
voorwerpen en klinische stalen: afname of
manipulatie van om het even welk staal van
lichaamsvochten, openen van een
drainagesysteem, plaatsen en verwijderen van een
endotracheale tube;
- opruimen van urine, faeces, braaksel
- manipulatie van afval (verbanden, linnen, luiers,
incontinentieluiers), reinigen van besmet en
zichtbaar bevuild materiaal en omgeving (toiletten,
medische instrumenten).
- enz.
- na gebaren van beleefdheid en comfort: de hand
geven, aanraken van de arm;
- na rechtstreeks fysiek contact: patiënt helpen bij
het rondstappen, het wassen, massage geven;
- na klinisch onderzoek: pols nemen, bloeddruk
meten, ausculteren van de thorax, palperen van het
abdomen.
- enz.
na vervangen van bedlinnen, aanpassen van de
infuussnelheid, uitschakelen van een alarm,
vastnemen van de onrusthekkens, reinigen van het
nachtkastje, enz.

Opmerkingen:
Handhygiëne:
a) waarborgt de veiligheid van de patiënt vooral bij toepassing vóór elk rechtstreeks contact met
de patiënt en vóór een zuivere of invasieve handeling;
b) dient toegepast te worden in alle bovenvermelde indicaties ongeacht het al of niet dragen van
handschoenen;
c) moet toegepast worden bij thuiszorg evenals op het medisch kabinet of andere plaats waar
zorgen worden verstrekt.
b) Techniek voor handontsmetting.
Hoe in de praktijk:
•

Neem een voldoende hoeveelheid handalcohol om de handen volledig te bedekken
(individueel verschillend) en wrijf de handen in (totdat ze droog zijn) op volgende wijze:
o handpalm tegen handpalm;
o rechter handpalm over linker handrug en linker handpalm over rechter handrug;
o handpalm tegen handpalm met de vingers van beide handen tussen elkaar;
o achterkant van de vingers in de tegenovergestelde handpalm brengen en de
vingers tegen deze handpalm heen en weer wrijven;
o de duim van elke hand goed inwrijven met de palm van de andere hand;
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o

de vingertoppen van elke hand draaiend inwrijven in de palm van de andere hand.

Duur van de volledige procedure: 20 – 30 seconden.
Als de handen zichtbaar bevuild zijn of bij contact met een patiënt met C. difficile infectie moet
de ontsmetting met handalcohol absoluut worden voorafgegaan door het wassen met water en
zeep
Techniek van het wassen met water en zeep:
•
•

Bevochtig de handen met water
Neem een voldoende hoeveelheid vloeibare zeep en wrijf de handen in op de volgende
wijze:
o handpalm tegen handpalm;
o rechter handpalm over linker handrug en linker handpalm over rechter handrug;
o handpalm tegen handpalm met de vingers van beide handen tussen elkaar;
o achterkant van de vingers in de tegenovergestelde handpalm brengen en de
vingers tegen deze handpalm heen en weer wrijven;
o de duim van elke hand goed inwrijven met de palm van de andere hand;
o de vingertoppen van elke hand draaiend inwrijven in de palm van de andere hand.
• Spoel de handen goed af.
• Dep de handen droog met een wegwerphanddoekje.
• Als de kraan met de handen moet worden gesloten, sluit de kraan met het
wegwerphanddoekje zodat de handen niet worden besmet.

Duur van de volledige procedure: 40 – 60 seconden. Wanneer de handen goed droog zijn, de
handen ontsmetten (WHO, 2005).
c) Voordelen van de handontsmetting met alcohol
Er zijn weinig publicaties die de problemen inzake huidtolerantie ten gevolge van de
handontsmetting beschrijven. Een recent overzicht van de literatuur (Kampf G, 2007) bevestigt
dat producten op basis van handalcohol goed worden verdragen.
De studie van Boyce (2000) bij zorgverleners uitgevoerd met klinische en paraklinische
parameters (waarneming door de zorgverlener en externe waarnemer vóór, tijdens en na) toont
een statistisch significante verhoging van de droogheid en de irritatie van de huid aan bij gebruik
van zeep ten opzichte van producten die worden ingewreven.
Een aantal artikels waaronder die van Larson (2007) vermelden dat de gebruikers producten die
worden ingewreven gemakkelijker aanvaarden dan klassieke antiseptische zepen.
Percutane absorptie van alcohol en de geur zijn perceptieve hinderpalen voor het gebruik van
producten op basis van alcohol. Ernstige twijfels werden geformuleerd omtrent de mogelijke
systemische diffusie van alcohol of zijn metabolieten na dermale absorptie of inhalatie bij gebruik
van producten op basis van alcohol. Wetenschappelijke gegevens werden gepubliceerd (Kramer
et al., 2007) die tonen dat huid- en longabsorptie van ethanol bij de mens niet tot toxische
spiegels leiden.
Herhaalde toepassing van dergelijke huidontsmetting is dus zonder gevaar.
4.4.

Chirurgische handontsmetting tijdens aseptische zorgen

Op dit ogenblik is de chirurgische ontsmetting met handalcohol de enige aanbevolen techniek
omwille van de lagere doeltreffendheid van antiseptische zepen voor deze indicatie en het
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frequent niet-naleven van het protocol van de chirurgische handontsmetting met antiseptische
zeep.
a) Indicaties van chirurgische handontsmetting
Een chirurgische handontsmetting wordt toepast (SFHH, 2002):
- vóór elke heelkundige handeling (ook bij een kleine ingreep), handeling op vlak van
obstetrica en interventionele radiologie;
- Vóór elke handeling waarvoor asepsie van het chirurgisch type gewenst is:
gewrichtspunctie, biopsie, borstpunctie, infiltratie, … en andere gelijkaardige interventies.
De bovenvermelde indicaties worden slechts als voorbeeld vermeld.
b) Techniek van de chirurgische handontsmetting
De facultatieve voorafgaande stap van het wassen van handen en onderarmen met vloeibare
zeep wordt verplicht indien de handen zichtbaar bevuild zijn.
Volgorde bij het wassen van handen en onderarmen: handen ⇒ polsen ⇒ onderarmen
Een nagelreiniger (of een zachte borstel of nagelschaartje) wordt enkel gebruikt indien de nagels
vuil zijn.
Was de handen en onderarmen als volgt:
- open de kraan;
- bevochtig de handen en onderarmen tot aan de ellebogen onder stromend water met een
matig debiet en een matige temperatuur;
- neem een dosis zeep in de handpalm door de hendel van de dispenser éénmaal in te
drukken met de elleboog of pols;
o wrijf de handen, de polsen en nadien de onderarmen grondig in, zodat alle delen
worden bereikt:
handpalm tegen handpalm,
o rechter handpalm over de linker handrug en omgekeerd,
o handpalm tegen handpalm met de vingers van beide handen tussen elkaar,
o achterkant van de vingers in de andere handpalm brengen en de vingers tegen
deze handpalm heen en weer wrijven,
o de duim van elke hand inwrijven met de palm van de andere hand,
o de vingertoppen van elke hand draaiend inwrijven in de palm van de andere hand,
o de pols en onderarm van elke arm omsluiten en grondig inwrijven met de andere
hand;
- spoel de handen en onderarmen overvloedig tot vuil en zeepresten verwijderd zijn. Zorg
hierbij dat de handen steeds hoger blijven dan de ellebogen om te voorkomen dat het
spoelwater zou terugvloeien over de handen;
- droog de handen en onderarmen al deppend met een papieren handdoekje te beginnen
met de vingers, de handpalm, vervolgens de pols en tenslotte de onderarm;
- sluit de kraan zonder de handen opnieuw te besmetten.
Inwrijven met handalcohol
De aanwendingstijd is afhankelijk van het gebruikte product. De techniek is voor alle gekozen
producten identiek (EN 12791).
Volgorde bij het ontsmetten van handen en onderarmen:
onderarmen ⇒ polsen ⇒ handen
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Start de chirurgische handontsmetting met propere, vooral droge handen.
Ontsmet de onderarmen, polsen en nadien handen op volgende wijze:
-

-

de chronometer inschakelen of de tijd bewaken (de duur van de procedure is afhankelijk
van de tijd die het gebruikte product vereist om aan de EN 12791 norm te beantwoorden;
deze tijd wordt door de fabrikant gespecificeerd);
neem een ruime hoeveelheid handalcohol in de handpalm zodat de huid vochtig blijft
gedurende de vereiste tijd en de volledige uitvoering van de techniek;
bevochtig de onderarm (tot aan de elleboog), de pols en de hand met handalcohol;
herhaal deze werkwijze voor de onderarm, pols en hand van de andere arm;
ga systematisch te werk: linker onderarm en linker pols met de rechterhand; rechter
onderarm en rechter pols met de linkerhand. Neem hierbij voldoende frequent (3 à 4 keer)
een ruime hoeveelheid HA opdat alle delen worden bereikt.

-

ontsmet nadien de handen volgens de standaardtechniek. Neem een ruime hoeveelheid
handalcohol en wrijf de handen in als volgt:
• handpalm tegen handpalm,
• rechter handpalm over linker handrug en omgekeerd,
• handpalm tegen handpalm met vingers van beide handen tussen elkaar,
• achterkant van vingers in andere handpalm brengen en vingers tegen deze
handpalm heen en weer wrijven,
• duim van elke hand inwrijven met palm van de andere hand,
• vingertoppen van elke hand draaiend inwrijven in palm van de andere
hand.

-

het inwrijven wordt verder gezet tot de huid droog is;
hou de handen steeds boven het elleboogniveau.

Opgelet: de handen moeten volledig droog zijn bij het aantrekken van de handschoenen.
4.5.

Uitrusting en producten

a)

Uitrusting van lokalen voor zorgverlening

In elk lokaal waar zorg wordt verleend en waar zuivere of vuile producten worden gemanipuleerd,
dient een lavabo aanwezig te zijn. Deze is voorzien van koud en warm stromend water
(idealiter).
De lavabo is zo mogelijk voorzien van een kraan die zonder contact met de handen kan worden
bediend (bijvoorbeeld met de pols of elleboog, met de knie, met de voet, met een elektrisch oog).
Het water mag niet opspatten wanneer het in de lavabo loopt. Als de kraan met een straalbreker
is uitgerust, moet een procedure voor het ontkalken en ontsmetten van deze uitrusting worden
opgesteld en toegepast.
De zeepverdelers zijn voor eenmalig gebruik, zoniet dient het hele verdelingssysteem zorgvuldig
te worden gereinigd en gedroogd vooraleer het wordt gevuld.
De handdoekverdelers worden aan de muur bevestigd en verdelen handdoeken voor éénmalig
gebruik.
Aan elke lavabo wordt een wegwerpbare en voldoende grote afvalzak voorzien.
Het statief voor de afvalzak heeft geen deksel.
De verdelers van handalcohol moeten zo dicht mogelijk bij de plaats van de zorgverlening of
van gebruik aanwezig zijn.
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Zakflesjes bieden een andere mogelijkheid om HA zo kort mogelijk bij de zorgverlening
beschikbaar te stellen in omstandigheden waar er kans is op toevallige of doelbewuste inname.
Ze zijn bijzonder aangepast voor thuiszorg.
Elk van deze uitrustingen dient regelmatig te worden gereinigd.
Leidingwater voldoet voor het wassen van de handen.
Als een borstel nodig is voor chirurgische handontsmetting is deze idealiter voor eenmalig
gebruik en wordt die na gebruik weggeworpen; zo niet wordt hij vóór hergebruik minstens
ontsmet.
Warmeluchtdrogers moeten in de verzorgingsruimten worden verboden.
Statieven voor dozen met handschoenen bevorderen het gebruik van handschoenen. Deze
statieven moeten zo kort mogelijk bij de plaats van de zorgverlening of van gebruik worden
bevestigd.
b)

Producten

De lijst van aanbevolen producten kan worden geraadpleegd in bijlage 5 van het advies 8349
(“Aanbevelingen inzake handhygiëne tijdens de zorgverlening”).
Opmerking: Handalcohol is ontvlambaar: het gebruik, de opslag en het vervoer moeten aan de
geldende beschermingsnormen voldoen.

TE ONTHOUDEN
Een goede handhygiëne moet door alle gezondheidswerkers en bij alle patiënten zonder
onderscheid worden toegepast om de patiënt, de zorgverlener en de omgeving tegen de
overdracht van mogelijk pathogene micro-organismen te beschermen.
Met inachtneming van de basisvoorwaarden (korte nagels zonder nagellak, geen juwelen aan
polsen, handen en voorarmen, afwezigheid van valse nagels), moet de handhygiëne worden
toegepast, ongeacht of handschoenen al dan niet worden gedragen in de volgende
indicaties:
- vóór elk rechtstreeks contact met de patiënt,
- vóór elke zuivere of invasieve handeling,
- na blootstelling aan lichaamsvochten, met of zonder handschoenen,
- na het laatste contact met de patiënt en eventueel zijn nabije omgeving wanneer men hem
verlaat en
- na contact met de nabije omgeving van de patiënt zelfs zonder contact met hem.
In het kader van de chirurgische handontsmetting, wordt de facultatieve voorafgaande stap
van het wassen van handen en onderarmen met vloeibare zeep verplicht indien de handen
zichtbaar bevuild zijn.
Chirurgische handontsmetting is verplicht:
- vóór elke heelkundige handeling (ook bij een kleine ingreep), handelingen op vlak van
obstetrica en interventionele radiologie,
- vóór elke handeling waarvoor asepsie van het chirurgisch type wenselijk is: gewrichtspunctie,
biopsie, borstpunctie, infiltratie, … en gelijkaardige interventies.

− 16 −
Hoge Gezondheidsraad
Zelfbestuursstraat 4 ● 1070 Brussel ● www.health.fgov.be/HGR_CSS

Zowel in het kader van de gewone zorgverlening of van de chirurgische handontsmetting,
wordt het gebruik van handalcohol aanbevolen en moeten beide in dit document beschreven
toepassingsmethoden zorgvuldig worden nageleefd.

5. Persoonlijke hygiëne
Bijzondere aandacht dient te worden geschonken aan de persoonlijke hygiëne van elke persoon
die in rechtstreeks contact komt met patiënten of met materiaal afkomstig van deze laatsten
(bloed, urine, weefsels) of bestemd voor hen (geneesmiddelen, enz.).
Een goede persoonlijke hygiëne bevordert de preventie van de overdracht van micro-organismen
en de beheersing van infecties in het kader van de zorgverlening. Ze beschermt zowel de patiënt
als de zorgverlener.
5.1

Nagels
a) De vingernagels van personen die in contact komen met patiënten moeten schoon en kort
geknipt zijn, zonder de vingertoppen te overschrijden. Lange nagels kunnen bacteriën
overdragen en verhogen het risico van perforatie van de handschoenen.
b) Personen in contact met patiënten mogen geen nagellak of kunstnagels dragen want
- nagellak schilfert af en vergemakkelijkt zo de kolonisatie door micro-organismen (McNeil
et al, 2001; Hedderwick et al, 2000);
- kunstnagels veroorzaken structuurveranderingen van de nagels die leiden tot een
toegenomen kolonisatie en overdracht van pathogenen aan patiënten (Foca et al, 2000;
Molenaar et al, 2000).

5.2

Juwelen

Het dragen van juwelen zoals ringen, armbanden of polshorloge is tijdens de zorgverlening niet
toegelaten omdat ze haarden van micro-organismen zijn die een correcte handhygiëne beletten:
de handen van personen die ringen dragen, zijn vaker door een microbiële flora gekoloniseerd
(Hoffman et al, 1985), zelfs na handhygiëne, welke ook de gebruikte techniek mag zijn (Trick et
al, 2003).
Er werd ook vastgesteld dat de kolonisatie door gisten en Gram negatieve bacteriën frequenter is
bij dragers van ringen.
De frequentie van de kolonisatie is evenredig met het aantal gedragen ringen (Trick et al, 2003).
Als een juweel (piercing inbegrepen) een hinder is bij de zorgverlening en/of het toepassen van
een goede algemene hygiëne belet, moet het worden weggenomen.
Als een piercing of een insertieplaats van een juweel besmet is, kan deze een besmettingsbron
voor de patiënt vormen.
5.3

Haar, baard en snor

Het haar moet schoon zijn en lang haar moet worden opgestoken en vastgemaakt. Baard en snor
moeten goed verzorgd zijn, regelmatig gewassen en kort geknipt.
Haar, baard en snor bevatten een grote hoeveelheid micro-organismen en kunnen
besmettingsbronnen zijn vooral als ze met het werkveld in contact komen; ze kunnen de handen
besmetten bij contact.
5.4

Zakdoeken

Papieren zakdoeken voor eenmalig gebruik worden aanbevolen; na gebruik worden ze
weggeworpen.
Na het snuiten van de neus, worden de handen met handalcohol ingewreven.
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Het is niet aangewezen in antiseptica gedrenkte zakdoeken te gebruiken want deze zijn slechts
werkzaam bij zeer langdurig contact (minimum 12 minuten).
5.5

Eten, drinken en roken

Het is verboden te eten, te drinken of te roken in een zorg- of behandelingslokaal omdat de
omgeving door pathogene micro-organismen kan zijn besmet.
5.6

Kledij

De kledij moet schoon, ergonomisch en gemakkelijk wasbaar zijn. De voorarmen moeten
onbedekt zijn; zo kan goede handhygiëne worden toegepast. Burgerkledij wordt regelmatig
onderhouden.

TE ONTHOUDEN
Belang van de persoonlijke hygiëne bij contact met de patiënt of zijn omgeving:
-

schone en korte nagels, geen nagellak of kunstnagels;
geen juwelen;
baard, snor, haar: schoon en goed verzorgd;
gebruik van wegwerpzakdoeken en handhygiëne na hun gebruik;
niet eten, roken of drinken in het zorglokaal;
schone en ergonomische, gemakkelijk te onderhouden kledij.
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6. Infecties en vaccinatie van het verzorgingspersoneel
6.1 Inleiding
De gezondheidswerker dient zijn gezondheidstoestand over het algemeen door de
arbeidsgeneesheer of de huisarts te laten controleren.
In geval van huidziekte, langdurige hoest of duidelijke infectieuze symptomatologie, is een
geneeskundig onderzoek onontbeerlijk om te oordelen of er een mogelijk risico van overdracht
van een pathologie aan de patiënten bestaat.
Voor de zorgverlener is een onderbreking van de beroepsactiviteiten geboden bij elke
gemakkelijk besmettelijke ziekte (zoals schurft, impetigo, wondroos, mazelen, varicella,
tuberculose, …) onontbeerlijk.
6.2 Vaccinatie
Hepatitis B
Elke persoon die, in het kader van zijn beroeps- of vrijwilligersactiviteiten, in rechtstreeks contact
zou kunnen komen met patiënten en/of blootgesteld kan worden aan bloed en andere
lichaamsvochten, hetzij rechtstreeks (rechtstreeks contact, spatten) ofwel onrechtstreeks
(manipulatie en vervoer van medische hulpmiddelen, biologische staalnamen, linnen, afval) moet
tegen het hepatitis B-virus gevaccineerd zijn.
Het vaccin bestaat uit 3 inspuitingen, toegediend op tijd 0, daarna één maand en zes maanden
na de eerste inspuiting. Idealiter wordt het gehalte aan antistof ten opzichte van het HBs-antigeen
(anti HBs Ag) 2 maanden na de laatste inspuiting gemeten. De titer moet hoger zijn dan 10
mIU/ml. Als deze waarde niet wordt bereikt, is het aanbevolen om een nieuwe booster toe te
dienen, zonder in totaal 6 inspuitingen te overschrijden (zie advies HGR 8205 “Vaccinatiegids”).
Na een doeltreffende vaccinatie zijn bijkomende vaccintoedieningen niet nodig, zelfs al daalt het
antistofgehalte onder de 10 mIU/ml.
Influenza (griep)
Een jaarlijkse vaccinatie tegen influenza (griep) wordt aanbevolen bij alle gezondheidswerkers
die de ziekte aan risicopersonen kunnen overdragen (zie advies HGR 8354 “Vaccinatie tegen
seizoensgebonden griep – Winterseizoen 07- 08”).
Kinkhoest
Een booster met het acellulaire kinkhoestvaccin (vervat in een drievoudig vaccin samen met
tetanus en difterie) wordt aanbevolen voor werknemers die in contact komen met zuigelingen in
kinderdagverblijven.
Andere vaccinaties
Het vaccin tegen hepatitis A wordt voor gezondheidswerkers niet systematisch aanbevolen
gezien het overdrachtsrisico bij zorgverlening laag is.
6.3 Beheersing van de overdracht
Een aantal infecties die voor een gezonde gezondheidswerker goedaardig zijn en hem niet
beletten zijn beroepsactiviteiten uit te voeren, kunnen echter een overdrachtsrisico en een risico
voor de gezondheid van de patiënt betekenen omwille van de aard van de contacten tussen
zorgverlener en patiënt. Men denkt hier onder andere aan virusinfecties van de bovenste
ademhalingswegen, virale conjunctivitis, geïnfecteerde wonden ter hoogte van de handen.
Eenvoudige maatregelen volstaan om de overdracht van deze infecties naar de patiënt te
verhinderen.
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Er wordt aanbevolen, in geval van hoesten of niezen, te letten op de ademhalingshygiëne: altijd
een papieren zakdoek gebruiken die onmiddellijk wordt weggegooid en de handen ontsmetten
nadat ze de neus, de mond of de ogen hebben aangeraakt.
Een medisch masker kan in geval van dichte contacten (< 1m) met de patiënt bij acute infectie
van de ademhalingswegen of bij griepsyndroom worden gedragen.
Wonden aan de handen worden met een ondoordringbaar verband bedekt. Als de wonden niet
kunnen worden bedekt, moeten handschoenen worden gedragen.

TE ONTHOUDEN
De gezondheidswerker moet zorg dragen voor zijn gezondheid. Elke huidziekte, elke
chronische hoest of diarree (of andere duidelijke infectieuze symptomatologie) moeten het
voorwerp uitmaken van een medische evaluatie.
Eenvoudige maatregelen laten toe om de contaminatie van de patiënt door overdraagbare
micro-organismen te vermijden (hygiëne ivm hoest en respiratoire secreties, dragen van
een masker in geval van infectie van de luchtwegen, een ondoordringbaar verband in
geval van wonden aan de handen). Werkonderbreking is soms nodig tijdens de
besmettelijke fase van de ziekte.
De vaccins die specifiek voor gezondheidswerkers moeten worden overwogen, zijn deze
tegen hepatitis B, influenza (griep) en kinkhoest.
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7. Persoonlijke beschermingsmiddelen
Een brede waaier van hulpmiddelen voor persoonlijke bescherming is op de markt beschikbaar.
Er bestaan voor verschillende ervan Europese normen die de kwaliteit van het product
waarborgen. De keuze van het type product zal van het gebruik afhangen.
7.1

Handschoenen
a)

Indicaties

a. Niet-steriele handschoenen voor eenmalig gebruik:
Ze worden gebruikt om kruisoverdracht via de handen te vermijden en ook ter bescherming van
de zorgverlener.
In de praktijk dienen deze handschoenen te worden gedragen:
- wanneer zorg wordt verleend waarbij contact mogelijk is met bloed of lichaamsvochten,
niet-intacte huid of slijmvliezen, bevuild linnen of materiaal (bijvoorbeeld bij bloedafname,
verversing van bevuild verband, wondverzorging, onderzoek van slijmvliezen, leegmaken
van urine opvangzak…);
- voor om het even welke zorgverlening als de zorgverlener huidlaesies aan de handen
vertoont die niet kunnen bedekt worden (zie vorig hoofdstuk);
- voor om het even welke zorgverlening als de patiënt een gekende drager is van een
micro-organisme dat bijkomende voorzorgsmaatregelen vereist (MRSA, gastro-enteritis
door rotavirussen, Clostridium difficile…).
Het dragen van handschoenen beperkt bevuiling en besmetting van de handen zonder dat dit
volledig te vermijden is. Het verbetert de uiteindelijke kwaliteit van de handontsmetting.
Handschoenen beperken ook de geïnoculeerde hoeveelheid bloed in geval van prikaccident.
b. Steriele handschoenen voor eenmalig gebruik
Ze worden gebruikt bij:
- alle handelingen die een hoogwaardig niveau van asepsis vereisen (bijvoorbeeld:
hechting, manipulatie van implanteerbaar materiaal, behandeling van wonden zonder
steriel pincet);
- elke manipulatie van steriele producten en steriel materiaal (bijvoorbeeld: hechting,
invasieve tandverzorging, …).
Ze bestaan slechts onder de vorm van steriele individuele verpakking.
b)
-

-

Goede praktijken voor het gebruik van handschoenen

Handhygiëne na het verwijderen van de handschoenen is onontbeerlijk.
Handontsmetting voor het aantrekken van handschoenen is slechts nodig vóór een
contact met een patiënt.
Bij het dragen van handschoenen moet het aanraken van de omgeving vermeden worden
(telefoon, deurklinken, toetsenbord, …).
Het wassen van handschoenen of de toepassing van handalcohol erop moet worden
verboden gezien dit de kwaliteit van het barrière-effect aantast en de ondoordringbaarheid
van de handschoenen niet meer kan gewaarborgd worden.
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c) Keuze van medische onderzoekshandschoenen
Met het oog op de verbetering van de kwaliteit blijven de normen betreffende medische
handschoenen vooruitgang boeken volgens de evolutie van de voorgestelde Europese normen
en andere richtlijnen.
Volgens de Europese richtlijn EEG/93/42 worden medische handschoenen beschouwd als
medische hulpmiddelen. EG-markering is verplicht. De handschoenen moeten aan de norm EN455-1, 2 en 3 beantwoorden.
Sommige handschoenen beschikken ook over de registratie als elementen voor individuele
bescherming overeenkomstig de Europese richtlijn EEG/89/686. De Europese norm EN 374 is de
norm voor handschoenen die tegen chemische stoffen en micro-organismen bescherming
bieden. De doeltreffendheid van deze handschoenen is meestal beter dan die van handschoenen
die gewoon als medische hulpmiddelen zijn geregistreerd.
Om handschoenen te kiezen dient in functie van de voorziene zorghandeling rekening te worden
gehouden met hun doeltreffendheid als barrière, met de eventuele complicaties door het erin
aanwezige poeder en met de mogelijke allergische reacties. De handschoenen moeten precies
passen en toch comfortabel blijven.
Drie types materiaal zijn op de markt beschikbaar:
1) Latex: biedt een natuurlijke betrouwbare en doeltreffende barrière dank zij zijn
fysische en chemische weerstand en zijn elasticiteit. Het past zich goed aan rond
de hand. Bovendien wordt de kostprijs ervan als laag of matig beschouwd. Deze
handschoenen kunnen worden aangeraden in hoog risicotoestanden, ook deze
met een risico van blootstelling aan pathogene agentia die door het bloed worden
overgedragen (bij tandheelkundige zorg, voetverzorging, manipulatie van besmet
instrumentarium, plaatsen van een perifere vaatkatheter, …) en bij gebruik van
een brede waaier van gebruikelijke chemische producten (chemotherapie,
glutaaraldehyde, …). Spijtig genoeg kunnen dergelijke handschoenen latexallergie
veroorzaken.
2) Vinyl: biedt slechts een matige barrière gezien zijn beperkte fysische en
chemische weerstand. De doeltreffendheid van de barrière hangt af van het strikt
gebruik ervan. Vinyl sluit minder comfortabel aan bij de hand. De prijs is ongeveer
gelijk aan deze van latex. Het is niet aangeraden dergelijke handschoenen voor
chemotherapie en manipulaties van glutaaraldehyde te gebruiken. Het gebruik
wordt aanbevolen voor omstandigheden met laag risico, zonder blootstelling aan
pathogene agentia die via bloed worden overgedragen en toestanden van
minimum stress van korte duur zoals bijvoorbeeld bij het verrichten van een
bloedafname, de verversing van een verband, het uitvoeren van een clysma, het
plaatsen van een speculum, …
3) Nitril: biedt fysische en chemische weerstand en elasticiteit aan een bredere
waaier van producten dan vinyl of latex zodat het een uitstekende barrière vormt.
Het is een ideaal synthetisch alternatief voor personen die voor latex overgevoelig
zijn. De kostprijs ervan is de hoogste.
Bijlage 2 omvat een vergelijkende tabel van de verschillende types materialen voor
handschoenen.
Om het risico van allergie te verlagen moet het gebruik van (vooral gepoederde) latex
handschoenen worden afgeraden.

− 22 −
Hoge Gezondheidsraad
Zelfbestuursstraat 4 ● 1070 Brussel ● www.health.fgov.be/HGR_CSS

7.2.

Schorten of overschorten voor eenmalig gebruik

Hun gebruik wordt aanbevolen:
• Om de kledij van de zorgverlener tijdens de verzorging te beschermen wanneer de kleren
aan spatten van bloed of andere lichaamsvochten (in het kader van de algemene
voorzorgsmaatregelen) kunnen worden blootgesteld, bijvoorbeeld in geval van
thuisbevalling.
• Bij om het even welke zorgverlening bij een patiënt die een infectie heeft of drager is van
een door contact overdraagbaar micro-organisme (bv. MRB) in het kader van de
bijkomende voorzorgsmaatregelen (cfr. hoofdstuk 2).
7.3.

Maskers voor eenmalig gebruik

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen medische maskers (ook soms zorgmaskers
of chirurgische maskers genoemd) en de ademhalingsbeschermende maskers. In de ambulante
praktijk worden meestal medische maskers gebruikt.
7.3.1. Indicaties voor het gebruik van wegwerpmaskers
a)

Medische maskers

Ze zijn bestemd om:
De patiënt te beschermen
• Door het spatten van speeksel of ademhalingssecreties bij de uitademing van de
zorgverlener naar de patiënt (zoals bij het uitvoeren van een handeling die een hoog
asepsisniveau vereist) te vermijden
• Door het spatten van ademhalingssecreties van een besmettelijke zorgverlener te
vermijden.
De zorgverlener te beschermen
• Door een barrière te vormen tegen spatten bij blootstelling van de slijmvliezen van de
zorgverlener aan de lichaamsvochten tijdens de zorg of in geval van ingreep (tandzorg,
podologie, …) in het kader van de algemene voorzorgsmaatregelen
• Door een barrière te vormen tegen spatten bij blootstelling van de slijmvliezen van de
zorgverlener aan de secreties van een patiënt die een door druppels overgedragen
aandoening van de ademhalingswegen vertoont (zoals griep, kinkhoest, …)
Deze medische hulpmiddelen moeten aan de Europese richtlijn EEG/93/42 beantwoorden. De
norm EN14683:2006 specificeert de graad van doeltreffendheid van de bacteriële filtratie en de
weerstand aan vocht.
Tabel 3: Doeltreffendheid volgens de norm EN 14683:2006.
Test
% bacteriële
doeltreffendheid
(DBF)
Weerstand aan
vochten

Type I

Type I R

Type II

Type II R

>95

>95

>98

>98

Neen

Ja

Neen

Ja
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Hoe wordt een medisch masker voor eenmalig gebruik best aangewend?
• Het masker moet de neus, de mond en de kin goed bedekken.
• De neusbescherming moet goed geplooid zijn.
• Na het plaatsen van het masker mag het niet meer met de handen worden aangeraakt.
• Het mag ook niet rond de hals blijven hangen voor hergebruik.
• Tijdens eenzelfde gebruik moet het masker worden vervangen na verloop van de door de
fabrikant aanbevolen gebruiksduur of wanneer het vochtig of gescheurd is.
b) Ademhalingsbeschermende maskers
Deze maskers beschermen tegen de inademing van besmettelijke deeltjes die door de lucht
worden overgedragen (droplet nuclei) zoals bij tuberculose.
Deze ademhalingsbeschermende maskers voor eenmalig gebruik bestaan uit een filterstuk dat
de neus en de mond bedekt.
Deze middelen voor individuele bescherming moeten aan de norm EN149-2001 beantwoorden.
Drie doeltreffendheidsklassen zijn beschikbaar: FFP1, FFP2, FFP3.
Dergelijk masker wordt aanbevolen voor het uitvoeren van een respiratoire fibroscopie, kleine
laserchirurgie (FFP1 of 2), voor de opvang van patiënten met tuberculose (FFP2 of 3), enz.
Tabel 4: Doeltreffendheid volgens de norm EN 149:2001 van de ademhalingsbeschermende
maskers.
% doordringbaarheid
% volledige
filterstuk (1)
doordringbaarheid
FFP1
< 20%
< 22%
FFP2
< 6%
< 8%
FFP3
< 0,06%
< 2%
(1) % deeltjes die rechtstreeks door het gelaatstuk dringen.
Dergelijk masker kan hergebruikt worden behalve:
- als het zichtbaar bevuild of beschadigd is,
- als de vervorming van de neusbescherming en de uitzetting van de elastieken een goede
ondoordringbaarheid op het niveau van het gezicht niet meer toelaten.
In geval van hergebruik van het masker wordt het in een schone verpakking en in droge toestand
bewaard.
7.4.

Oogbeschermingen

Het gebruik van oogbeschermingen wordt in de volgende situaties aanbevolen:
- bij risico van blootstelling van de conjunctivae van de zorgverlener aan lichaamsvochten
tijdens de zorgen of een ingreep (tandenzorg, fibroscopie, podologie, …) in het kader van
de algemene voorzorgsmaatregelen;
- bij blootstellingsrisico van de conjunctivae van de zorgverlener aan de secreties van een
patiënt die een door druppels overdraagbare aandoening heeft (meningokok, griep,
kinkhoest, …) in het kader van de bijkomende voorzorgsmaatregelen.
Er bestaan verschillende types oogbeschermingen: masker met geïntegreerd oogscherm,
gezichtscherm, beschermingsbril.
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Herbruikbare beschermingen worden regelmatig met water en zeep gereinigd. Als ze door
secreties zijn bevuild of werden gebruikt bij een patiënt die bijkomende voorzorgsmaatregelen
vereist, worden ze gereinigd en vervolgens ontsmet.
Een bril met corrigerende lenzen biedt geen voldoende bescherming en mag niet als
beschermbril worden beschouwd.

TE ONTHOUDEN
In de ambulante praktijk, moet elke gezondheidswerker een risicoanalyse van zijn
beroepspraktijk uitvoeren en erop toezien dat hij de ad hoc beschermingen op het
geschikt ogenblik ter beschikking heeft: niet-steriele handschoenen, steriele
handschoenen, medische en ademhalingsbeschermende maskers, schorten,
overschorten, oogbeschermingen.
Deze beschermingsmaatregelen hebben tot doel enerzijds contact te vermijden tussen de
huid en de slijmvliezen van de gezondheidswerker met het bloed of andere
lichaamsvochten van de patiënt (algemene voorzorgsmaatregelen) of anderzijds een
barrière te vormen ten opzichte van een patiënt die besmet is of die door bepaalde microorganismen gekoloniseerd is (bijkomende voorzorgsmaatregelen).
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8. Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medisch materiaal
8.1 Algemene uitgangspunten
Medische onderzoeken en zorgverlening vereisen het gebruik van apparatuur en materiaal dat in
geen geval schadelijk mag zijn voor de patiënt of het personeel.
Materiaal zoals onderzoekstafel, voetsteun van onderzoekstafel, weegschaal, werkoppervlakken
behoort tot de uitrusting en de behandeling ervan wordt in het volgende hoofdstuk toegelicht.
De keuze tussen herbruikbaar en wegwerpmateriaal (specifiek symbool: zie volgend punt) wordt
aan de beoordeling van de zorgverlener overgelaten. Bij aanwending van herbruikbaar materiaal
is de toepassing van de onderhoudsprocedures verplicht.
Het veiligheidsniveau (ontsmetting of sterilisatie) van het materiaal hangt af van zijn gebruik en
van de procedures waarvoor het wordt gebruikt.
8.2 Materiaal voor eenmalig gebruik
Er bestaan twee categorieën wegwerpmateriaal, ofwel rein materiaal, ofwel steriel materiaal.
Voor deze laatste categorie moet de vermelding van de “steriliteit” duidelijk op de verpakking
worden aangebracht. Bij het gebruik dient erop te worden toegezien dat deze verpakking intact is
(noch vochtig, noch gescheurd, noch beschadigd).
Materiaal voor eenmalig gebruik mag nooit worden hergebruikt, noch gereinigd, noch ontsmet,
noch opnieuw gesteriliseerd. De reinigings- en/of ontsmettingsproducten kunnen het
beschadigen en de steriliserende agentia kunnen op de materialen worden geadsorbeerd wat
leidt tot de vorming van eventueel toxische producten en verandering van de fysische integriteit
en de functionaliteit van het materiaal.
Na gebruik moeten de hulpmiddelen voor eenmalig gebruik overeenkomstig de vigerende
gewestelijke wetgevingen (zie hoofdstuk 10 betreffende het beheer van verzorgingsafval) worden
verwijderd.
Het materiaal voor eenmalig gebruik is gemakkelijk herkenbaar door het volgende symbool op de
verpakking:
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8.3 Herbruikbaar materiaal
Herbruikbaar materiaal moet minstens gereinigd of zelfs ontsmet en eventueel gesteriliseerd
worden afhankelijk van de toepassing ervan.
a) Procedures
Reiniging
Onder reiniging wordt verstaan het verwijderen van zichtbaar vuil en zichtbaar en onzichtbaar
organisch materiaal, om te voorkomen dat micro-organismen zich kunnen handhaven en
vermeerderen en zo worden verspreid.
Desinfectie
Onder desinfectie wordt verstaan het verminderen van het aantal micro-organismen op levenloze
oppervlakken, tot een aanvaardbaar geacht niveau.
Desinfectie dient beperkt te blijven tot situaties waarin steriliteit niet vereist is, maar waarin
reiniging alleen het besmettingsniveau onvoldoende reduceert, bijvoorbeeld wanneer ergens
bloed op gespat is of bij besmetting met materiaal waarop bloed zichtbaar is.
Indien desinfectie noodzakelijk is, verdient de thermische methode de voorkeur. Voor
oppervlakken en artikelen die niet bestand zijn tegen hoge temperaturen, zal voor chemische
desinfectie moeten worden gekozen. Desinfectie moet altijd door een goede reiniging worden
voorafgegaan.
Sterilisatie
Sterilisatie is een proces dat alle micro-organismen doodt of inactiveert. Hiermee wordt de kans
op aanwezigheid van een levend organisme per gesteriliseerde voorwerp kleiner dan één op één
miljoen.
b) Types herbruikbare hulpmiddelen
Voor de herbruikbare medische hulpmiddelen moet er een onderscheid worden gemaakt
tussen niet-kritisch, semi-kritisch en kritisch materiaal.
Niet-kritisch materiaal
- gebruikt op een intacte huid,
- moet goed gereinigd en goed gedroogd worden.
Semi-kritisch materiaal
Endoscopisch materiaal maakt het voorwerp uit van specifieke aanbevelingen (HGR 8355, voor
een gemakkelijke raadpleging typ “8355” als zoekterm http://www.health.fgov.be/CSS_HGR)
- gebruikt in contact met slijmvlies of niet intacte huid,
- moet goed gereinigd, idealiter gedroogd en vervolgens gesteriliseerd of ontsmet worden.
Dit materiaal moet vrij zijn van alle micro-organismen, alleen een klein aantal gesporuleerde
bacteriën mag aanwezig zijn.
Kritisch materiaal
- gebruikt om ingebracht te worden in een steriele lichaamsholte of steriel weefsel,
- moet goed gereinigd (reinigend ontsmettingsmiddel), gedroogd en vervolgens
gesteriliseerd worden.
Dit materiaal moet volledigvrij zijn van micro-organismen (afwezigheid).
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Tabel 5: Voorbeelden van kwalificatie van herbruikbare medische hulpmiddelen (niet volledige
lijst, als voorbeeld).
Materialen/instrumenten
Slang van oogspiegel of
Oorspeculum
Reflexhamer
Stethoscoop
Dermatoscoop
ECG electroden
Knelband
Verbandschaar
Bloeddrukmeter (band)
Babyweegschaal
Onderzoekstafel
Enz.
Thermometer (huidaflezing)

In contact met

Kwalificatie

Behandeling

Intacte huid

Niet-kritisch

Reinigen en goed
drogen

Intacte huid

Niet-kritisch

Met alcohol
ontsmetten

Slijmvliezen

Semi-kritisch

Reinigen,
hoogwaardig
ontsmetten en
goed drogen OF
reinigen,
steriliseren en
verpakken

Slijmvliezen
(HPV)

Semi-kritisch

Reinigen en
steriliseren

Niet-intacte huid
of slijmvliezen,
Steriel weefsel
of steriele
lichaamsholte

Kritisch

Reinigen,
steriliseren en
verpakken

Keelspiegel

Neusspeculum

Aërosolmateriaal (maskers,
slangen, potjes)

Enz.
Vaginaal speculum (en elk intravaginaal en intra-rectaal
hulpmiddel)
Instrumenten voor kleine
chirurgische ingrepen:
schaar, bistourimesjes,
huidcurette, hechtnaalden,
naaldvoerder, (proefexcisie)
pincetten, …
Pincet met draadjesknipper
Instrumenten voor podologen en
pedicuren
Instrumenten voor verbanden en
hechtingen
Acupunctuurnaalden, materiaal
voor mesotherapie.
Enz.
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c)

Procedures

Reinigingstechniek van medisch materiaal met een ontsmettende reinigende oplossing
Een goede reiniging gebeurt bij voorkeur machinaal.
In de praktijk zal meestal echter een handmatige reiniging plaatsvinden. De reiniging gebeurt in
een oplossing met een enzymatisch detergent en er wordt zoveel mogelijk onder het
wateroppervlak geborsteld om spatten te voorkomen. Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals
een schort, handschoenen en een spatbril dienen hierbij te worden gedragen.
Een ultrasoontoestel is zeer geschikt voor het reinigen van fijn en moeilijk reinigbaar
instrumentarium.
Om bloed en organisch materiaal niet te laten indrogen, moet het materiaal in afwachting van
verdere behandeling, tijdelijk nat in een enzymatische oplossing worden bewaard. Te langdurige
onderdompeling leidt echter onvermijdelijk tot corrosie van het materiaal.
Ontsmettingsmiddelen
In verband met de ontsmettingsmiddelen (alcohol, kwaternaire ammoniumverbindingen,
chloorderivaten, enz.), worden in Bijlage 3a de officiële Belgische informatiebronnen daaromtrent
vermeld.
Specifieke opmerking
Cryovat voor cryotherapie: de wattenstokjes mogen slechts éénmaal in de vloeibare stikstof
worden gedompeld. Een aantal virussen waaronder het hepatitis B virus, het HIV en de
papillomavirussen overleven inderdaad in vloeibare stikstof.
8.4

Sterilisatie

a) Praktische technische aspecten:
De HGR heeft reeds aanbevelingen inzake sterilisatie uitgebracht (advies HGR nr. 7848
“Sterilisatietechnieken”) uitgebracht. Deze aanbevelingen zijn beschikbaar op de website van
de HGR (http://www.health.fgov.be/CSS_HGR, voor een gemakkelijke raadpleging typ “7848” als
zoekterm) of als brochure (op aanvraag).
b) Keuze van een kleine sterilisator met verzadigde stoom (Afssaps, 2005) met een volume
van hoogstens 60 liter.
1. De gezondheidswerkers moeten zich een kleine stoomsterilisator met EG markering
aanschaffen overeenkomstig de Richtlijn betreffende de medische hulpmiddelen
EEG/93/42 van 14 juni 1993.
2. De gezondheidswerkers die tijdens hun werkzaamheden herbruikbare “kritische” (dus in
steriele toestand gebruikte) medische hulpmiddelen aanwenden, moeten zich een kleine
stoomsterilisator aanschaffen die aan de norm NF EN 13060 beantwoordt. Het is echter
aanbevolen de leverancier te vragen dat er aan minimum 11 items wordt voldoen
(Afssaps, 2005):
1.
2.
3.
4.

Kwalificatie: conformiteit met de norm NF EN 554.
Luchtfilter: 99,5% retentie van deeltjes van 0,3 µm.
Vacuüm: niet verplicht (kwaliteit geëvalueerd dankzij de validatie).
Materiaal:
- roestvrij staal voor de kuip
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5.
6.
7.
8.
9.
-

-

-

-

- geen koper, verchroomd koper, vernikkeld koper, aluminium voor
de kanalisaties in contact met de lading.
Deurnaad: gemakkelijke toegankelijkheid.
Terugslagklep: (water – lucht): na de watertoevoer, na luchtfilter.
Ontluchtingskraan: na reservoir.
Temperatuur- en druksonde: 2 sondes bij aanwezigheid van afstandsbediening of
anders 1 ter hoogte van de kuip.
Bedienings- en controlebord:
De minimum weergegeven informatie is:
a. druk,
b. temperatuur,
c. gekozen cyclus,
d. vergrendelde deur(en),
e. “in werking”,
f. “einde cyclus”,
g. “fout”,
h. cyclusteller.
Er moet een systeem aanwezig zijn dat minstens visueel fouten aangeeft; het gaat
minstens om de volgende items: waterreservoir leeg, deurdefect, niet conforme
cyclus, lek in het hydraulische circuit, stroomonderbreking, door de gebruiker
onderbroken cyclus.
Niet-thermische printer verplicht.
Verplichting van een voorstel voor traceerbaarheid door de fabrikant: af te printen
cyclusdiagram of registratieticket. Elke leverancier moet een model voor elke
gevalideerde lading en cyclus verstrekken.
Niet noodzakelijk automatische afbeelding: een knop om de afbeelding te
bekomen is aanvaardbaar.
Bepaling van de informatie aanwezig op het eventueel afgeprinte ticket.

10. Cycli en programmatie:
-

-

Mogelijke types sterilisatiecycli (134° - 18’ / 121° - 30’ / 125° - 20’ / vacuümtest en test
inzake stoompenetratie waaronder Bowie-Dick).
Bestaan van test inzake stoompenetratie waaronder Bowie-Dick.
Verplichte voorafgaandelijke programmatie die door de gebruiker niet kan worden
gewijzigd.
11. Veiligheid:
Stop bij watergebrek.
Stop bij water- of elektriciteitsonderbreking.

3. De gekozen sterilisatiecyclus moet aan het te steriliseren medische hulpmiddel aangepast
zijn. Drie cycli B, S en N worden door de norm NF EN 13060 bepaald:
•

•

Het type B (polyvalent) is onontbeerlijk als de practicus handelingen uitvoert die
het gebruik van kritische herbruikbare medische hulpmiddelen vereisen en voor
elke handeling met prionrisico (HGR, advies 7672-2). Het type B steriliseert alle al
dan niet verpakte, massieve producten, producten met holle lading van type A
(aan één of twee kanten open materiaal waarvan de verhouding tussen lengte en
diameter groter is dan 5) en poreuze producten zoals ze door de testladingen in
deze norm worden voorgesteld.
Het type S laat niet altijd toe de verpakte, holle of poreuze ladingen zoals textiel te
steriliseren. Het type S steriliseert medische hulpmiddelen gekozen door de
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•

practicus en de fabrikant van de sterilisator: de aanwijzingen ervan zijn beperkter
dan die van type B.
Het type N laat slechts het steriliseren van massieve niet verpakte voorwerpen toe.

4. De gekozen kleine stoomsterilisator maakt het mogelijk de sterilisatieprocedure
overeenkomstig de norm EN 554 te valideren (nagaan of de prestaties van de
stoomsterilisator in de gebruiksomstandigheden werkelijk bereikt worden).
5. Een onderhoudscontract is aanbevolen.

TE ONTHOUDEN
Het veiligheidsniveau (ontsmetting of sterilisatie) van het medisch materiaal hangt af van
het gebruik ervan en van de procedures waarvoor het gebruikt wordt.
Het wegwerpmateriaal mag nooit hergebruikt worden; het mag niet worden gereinigd,
noch ontsmet, noch hergesteriliseerd. Reinigings- en/of ontsmettingsproducten kunnen dit
materiaal beschadigen en de steriliserende agentia kunnen op de materialen worden
geadsorbeerd en tot de vorming leiden van eventueel toxische producten of van producten die de
fysieke integriteit en de functionaliteit van het materiaal kunnen wijzigen.
Naargelang het geval moet het herbruikbaar materiaal na elk gebruik het volgende
ondergaan:
1- een reiniging;
2- een ontsmetting (steeds voorafgegaan door een goede reiniging);
De (thermische en/of chemische, al dan niet machinale) ontsmetting moet beperkt blijven tot
situaties waarin de sterilisatie niet vereist is maar waarin de reiniging alleen het
besmettingsniveau niet voldoende verlaagt.
3- eventueel, een sterilisatie.
De sterilisatie gebeurt bij voorkeur door middel van een verzadigde stoomautoclaaf onder druk
(sterilisatie door vochtige hitte).
Onder de herbruikbare medische hulpmiddelen dient een onderscheid te worden gemaakt
tussen niet-kritisch, semi-kritisch (dat kan worden gesteriliseerd of ontsmet) en kritisch (dat moet
worden gesteriliseerd) materiaal.
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9. Lokalen en uitrusting
De aanbevelingen hebben in het bijzonder betrekking op het medisch kabinet; ze kunnen naar
andere lokalen waar zorg wordt verstrekt, worden geëxtrapoleerd.
In geval van slechte architectonische, organisatorische of moeilijk te onderhouden structuur kan
het medisch kabinet een bron van infecties vormen.
De lokalen moeten hygiënisch, schoon, goed verlicht, goed verlucht en op aangepaste
temperatuur gehouden worden. Ze moeten rekening houden met het comfort van de patiënten.
De lokalen voor beroepsgebruik moeten duidelijk van het privé-gedeelte van de woning
worden afgescheiden.
9.1.

Indeling in zones

Verschillende “zones”
besmettingsrisico:
-

-

-

worden

geïdentificeerd

rekening

houdend

met

het

mogelijke

de zone voor onderzoek en zorgverlening; de lokalen voor opslag van steriel materiaal
en geneesmiddelen, voor ontsmetting van medische hulpmiddelen en voor verpakking
ervan vóór sterilisatie maken ook deel uit van deze “beschermde” zone.
De administratieve zone: onthaal, secretariaat, archief.
De mogelijk “besmette” zone die de opslaglokalen voor afval, vuil linnen en
onderzoeksmateriaal, evenals de plaats waar medische hulpmiddelen worden gereinigd,
omvat.
De wachtkamer wordt als een specifieke zone beschouwd omdat ze een mogelijke
besmettingsbron kan zijn; daarom moet erop worden toegezien dat de tijdschriften
regelmatig vernieuwd worden en het speelgoed gereinigd (gekozen in materiaal dat
machinaal bij 60° C kan worden gewassen). Het sanitair moet in dezelfde categorie
worden ingedeeld.

In functie van het aantal patiënten en de beschikbare plaats kunnen specifieke lokalen voor
bepaalde activiteiten of voor de opslag van het materiaal worden overwogen.
9.2.

Inrichting en uitrusting

De volgende algemene regels moeten worden nageleefd om het infectierisico zo veel mogelijk te
beperken:
- niet-poreuze, weerstand biedend en gemakkelijk te onderhouden materialen gebruiken;
- het meubilair en de uitrustingen tot het strikt nodige beperken;
- ergonomisch en gemakkelijk te onderhouden materiaal en uitrustingen voorzien (moeilijk
te onderhouden textiel vermijden);
- elke mogelijke bron en reservoirs van micro-organismen of allergenen vermijden (bv.
planten, tapijten, enz.).
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Meer in het bijzonder:
•

Zone voor onderzoek en zorgverlening

Afhankelijk van de organisatie en de specificiteit van de zorgverlening wordt deze zone uitgerust
met:
- een onderzoekstafel of –zetel met afwasbare bekleding;
- een luiertafel;
- een kleine roltafel om het onderzoeksmateriaal op te plaatsen, een wagentje met twee
plateaus (reine zone, vuile zone), een gesloten kast voor het opbergen van de voor de
zorgverlening nodige medische hulpmiddelen;
- een baby- en/of personenweegschaal;
- een koelkast uitsluitend voorbehouden voor geneesmiddelen en vaccins die een bewaring
bij 4°C vereisen.
Deze uitrusting omvat steeds:
-

een reglementaire sharps container om prikkende, snijdende, scherpe voorwerpen te
verzamelen;
een vuilnisbak met een zak (zonder deksel of met deksel bediend door middel van een
pedaal);
een lavabo en verdelers: voor vloeibare zeep met wegwerppatroon, gel of handalcohol en
papieren handdoeken voor eenmalig gebruik.

•

Zone voor onderhoud van herbruikbare medische hulpmiddelen

-

In de nabijheid van de verzorgingszone moet een recipiënt voor intermediaire opslag
worden voorzien waarin de medische hulpmiddelen na gebruik worden geplaatst.
Een lavabo moet specifiek voor de reiniging van medische hulpmiddelen worden
voorbehouden.

-

•

Zone voor opslag

-

De opslag van onderhoudsproducten en reinigingsmateriaal voor oppervlakken moet
zodanig worden georganiseerd dat het daartoe bestemde lokaal schoon kan worden
gehouden en gemakkelijk kan drogen. Dit vertrek moet zo mogelijk met een lavabo en
een afvoer zijn uitgerust (zo niet wordt het afvalwater via de toiletten verwijderd).
Het vuile linnen en het met huisvuil gelijkgesteld afval worden afzonderlijk van het
onderhoudsmateriaal opgeslagen, ofwel in dezelfde zone ofwel in een ander lokaal.

-

•

Sanitair

-

De voorkeur moet worden gegeven aan een opgehangen WC en lavabo om het
onderhoud van de vloer te vergemakkelijken.
Het moet worden uitgerust met een vuilnisbak, een verdeler van vloeibare zeep en een
verdeler van papieren handdoeken voor eenmalig gebruik.

-
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9.3.

Organisatie

De volgende principes moeten worden nageleefd:
-

-

-

De zone voor onderzoek en zorgverlening moet idealiter worden geïndividualiseerd ten
opzichte van de rest van het kabinet.
Het sanitair moet specifiek zijn voor het kabinet.
Het “reine” en het “vuile” mogen niet worden vermengd noch in de zone voor de
zorgverlening, noch op de werktafel of bij de opslag van het materiaal; als andere lokalen
niet kunnen worden overwogen, moet de organisatie zodanig zijn dat dit onderscheid
mogelijk is, onder andere door specifieke plaatsen in het lokaal waar alle activiteiten
worden uitgevoerd te identificeren.
De reiniging van de medische hulpmiddelen zou idealiter in een voorbehouden lokaal
moeten plaatsvinden. Als dit niet mogelijk is, dient de reinigingszone afgescheiden te zijn
van de zone waarin de hulpmiddelen verpakt, ontsmet en gesteriliseerd worden.
De reine of steriele medische hulpmiddelen worden in gesloten kasten, beschermd tegen
microbiële besmetting, opgeslagen.
De temperatuur van de koelkast en de vervaldatum van de producten moeten regelmatig
worden gecontroleerd en geregistreerd overeenkomstig de specifieke modaliteiten voor
de bewaring van deze producten.

TE ONTHOUDEN


De lokalen voor beroepsmatig gebruik moeten zeer duidelijk van het privé-gedeelte van
de woning worden afgescheiden.



In een kabinet worden vier zones geïdentificeerd in functie van het potentieel
besmettingsrisico. De wachtkamer is niet risicoloos.



De zone voor onderzoek en zorgverlening wordt idealiter geïndividualiseerd ten
opzichte van de rest van het kabinet.



De organisatie van de werkzaamheden in de zones of lokalen van het kabinet moet
rekening houden met het principe volgens welk het reine en het vuile niet mogen
worden vermengd.



De zone voor onderzoek en zorgverlening beschikt over een waterpunt uitgerust voor
handhygiëne. Een bijkomende lavabo voor de reiniging van herbruikbaar materiaal
moet worden voorzien.



Het meubilair, de uitrustingen en bekledingen zijn gemakkelijk te onderhouden.
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10. Reiniging en desinfectie van ruimten, oppervlakken en omgeving.
Dit hoofdstuk is van toepassing op beroepslokalen waar zorgen worden verleend. Elke practicus
bepaalt, in functie van zijn activiteit, de bijzondere risicozones die een specifieke reiniging
verdienen. Frequent “met de hand aangeraakte” oppervlakken verdienen bijzondere aandacht net
als de zones die door lichaamsvochten kunnen worden besmet.
10.1

Algemene uitgangspunten

Ruimten en oppervlakken worden op verschillende manieren en in verschillende mate besmet.
Enerzijds worden sporen en schimmels die in aarde en stof overleven passief in de lokalen
binnengebracht via de lucht en personen (schoenen). Anderzijds geven de personen continu
micro-organismen af via de luchtwegen en de huid, en deze micro-organismen besmetten de
omgeving. Tenslotte worden oppervlakken ook besmet door rechtstreeks contact met patiënten
en personeel.
Architectonische maatregelen kunnen bijdragen tot een correct onderhoud van de ruimten en
oppervlakken.
10.2
a)

Reiniging en desinfectie van ruimten en meubilair

Algemeen

In de ambulante zorg zal in de meeste gevallen een dagelijkse grondige huishoudelijke reiniging
volstaan. Bijzondere aandacht wordt besteed aan oppervlakken die veelvuldig worden
aangeraakt (high touch surfaces), zoals deurklinken, onderzoekstafel en luierkussen.
Indien oppervlakken bevuild zijn met bloed en/of lichaamsvochten, dienen deze eerst onmiddellijk
grondig te worden gereinigd en vervolgens ontsmet.
Belangrijk is ook besmetting van oppervlakken te voorkomen door deze van een bescherming te
voorzien (papier op de onderzoekstafel en de luiertafel). Deze bedekking uit papier of stof moet
na elke patiënt worden vervangen. De oppervlakken moeten in geval van bevuiling gereinigd en
ontsmet worden.
Pedaalemmers en prullenbakken worden dagelijks geledigd. Vuilniszakken worden dagelijks
verwijderd.
Periodiek, bijvoorbeeld éénmaal per maand, wordt een grondige schoonmaak (grote
schoonmaakbeurt) georganiseerd van o.a koelkasten, kasten en legplanken. Koelkasten worden
regelmatig ontdooid en op hun temperatuur gecontroleerd.
Het correct instrueren en opleiden van het schoonmaakpersoneel zijn zeer belangrijk voor de
omgevingshygiëne.
b)

Methode van reiniging en ontsmetting

Door middel van een droge reiniging met wisser met stofbindende wegwerpdoek of stofzuiger
wordt eerst het stof verwijderd. Daarna volgt een natte reiniging in de richting van de reine zone
naar de vuile zone. Een onderhoudset per zone/ ruimte (zie hoofdstuk over lokalen en
uitrustingen) is aangeraden.
Er worden wegwerp sopdoeken gebruikt, of herbruikbare sopdoeken die na gebruik in de
wasmachine worden gewassen.
Sponsen en zemen worden alleen gebruikt voor het schoonmaken van ramen en spiegels. Na
gebruik worden ze uitgespoeld en zo opgeborgen dat ze goed kunnen drogen. Emmers worden
na gebruik schoongemaakt, gespoeld en gedroogd.
In geval van bevuiling met bloed en/of lichaamsvochten, wordt het organisch materiaal eerst
verwijderd door middel van absorberend wegwerpmateriaal (cellulose doekjes). Na de reiniging
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zal dan een desinfectie plaatsvinden. Kleine oppervlakken kunnen ontsmet worden met alcohol
70% (ethanol). Ook sprays met een ontsmettingsmiddel kunnen gebruikt worden. Aërosolisatie
en inhalatie van deze producten kan hierbij echter een probleem vormen. Grote oppervlakken
mogen vanwege brandgevaar niet met alcohol ontsmet worden. Hiervoor is een chlooroplossing
van 1.000 ppm aangewezen. Interferenties en eventueel neutralisatie tussen producten voor
reiniging en desinfectie is altijd mogelijk.
c) Reiniging van het sanitair
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen “schoon” sanitair, zoals wastafels en tegels,
en “vuil” sanitair, zoals de binnenzijde van het toilet, de toiletbril, de ruimte achter het toilet en de
tegels onder het toilet.
Voor “schoon” en “vuil” sanitair worden aparte emmers en aparte doeken gebruikt. Minstens
eenmaal per dag wordt het “schoon” en “vuil” sanitair met een alkalisch reinigingsmiddel
gereinigd.
Voor preventie en verwijdering van kalkaanslag van wasbakken en toiletten wordt een zuur
(ontkalkings)middel gebruikt en dit volgens de voorschriften van de fabrikant. De combinatie met
chloorhoudende preparaten (Javelwater) moet worden vermeden.
10.3

Reiniging en desinfectie van voorwerpen

Speelgoed in de wachtkamer en/of spreekkamer moet gemaakt zijn uit materiaal dat goed te
reinigen en zonodig goed te desinfecteren is.
De reiniging gebeurt periodiek, bijvoorbeeld éénmaal per week en altijd bij zichtbare bevuiling. De
reiniging gebeurt met klassieke afwasdetergenten of machinaal in een vaatwasser. De
voorwerpen moeten na reiniging met een handdoek goed worden gedroogd.
Handdoeken en dweilen worden na elk gebruik machinaal gewassen bij een temperatuur van
tenminste 60 °C.
Als speelgoed met bloed of andere lichaamsvochten is bevuild, moet het onmiddellijk worden
gereinigd en bijkomend gedesinfecteerd. Naspoelen en afdrogen is hierbij ook belangrijk.
Dagbladen en tijdschriften worden regelmatig vervangen en indien ze vuil zijn steeds
weggegooid.

TE ONTHOUDEN
Voor ruimten, oppervlakken en omgeving (met uitsluiting van patiëntgebonden materiaal)
volstaat een dagelijkse grondige reiniging. Bijzondere aandacht wordt besteed aan
oppervlakken die veelvuldig worden aangeraakt (high touch surfaces).
Indien oppervlakken bevuild werden met bloed en/of lichaamsvochten, dienen deze
onmiddellijk grondig te worden gereinigd en vervolgens bijkomend ontsmet.
De bescherming uit papier of stof van onderzoekstafel en babyweegschalen moet na elke
patiënt worden vervangen.
Het correct instrueren en opleiden van het schoonmaakpersoneel is zeer belangrijk.
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11. Het beheer van verzorgingsafval
11.1

Algemeen

Beheer van medisch verzorgingsafval is een complexe materie.
Een correcte evaluatie van het risico is de basis voor een correcte sortering, opslag en afvoer.
Het is belangrijk om de productie van afval zoveel mogelijk te beperken.
Er zijn verschillende wetgevingen voor Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
In de verschillende wetgevingen worden de soorten afval anders benoemd, maar komen de
principes over het algemeen op hetzelfde neer.
11.2

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied toont voor de 3 gewesten slechts lichte verschillen. Deze zijn
weergegeven in Tabel 6.
Tabel 6: Toepassingsgebied per Gewest (+: vermeld in de wetgeving).
Wallonië (1994)
Activiteiten inzake
gezondheidszorg
Ziekenhuizen
Geneeskunde
Psychiatrische
ziekenhuizen en
wooncentra
Rusthuizen en rust- en
verzorgingstehuizen
Medische laboratoria
Medische dispensaria
Huisartsen
Tandartsen
Diergeneeskunde
Geneeskundige prestaties
aan huis
Poliklinieken
Mortuaria
Thuiszorg
Paramedische activiteiten

+

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest (1994)
+

Vlaanderen (2005)

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
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+
+
+

11.3

Soorten afval

De terminologie in functie van de gewesten wordt samengevat in Tabel 7.
Tabel 7: Verschillende termen in functie van het Gewest.
Wallonië
Brussels Hoofdstedelijk
Vlaanderen
Gewest
Huishoudelijk afval
Klasse A (definitie zie
Niet-specifiek of “met
punt 11.5)
huishoudelijk afval
gelijkgesteld” afval
Klasse B1 (definitie zie
“niet-speciaal” specifiek
Medisch niet risicohoudend
punt 11.5)
afval
verzorgingsafval
Klasse B2 (definitie zie
Speciaal afval
Medisch-risicohoudend
punt 11.5)
verzorgingsafval
11.4

Praktische aspecten

In elk bovenvermeld gewest zijn er privé-ondernemingen die het verzamelen, het ophalen en het
sorteren van dit afval organiseren. In dat domein bijzonder werkzame ambtenaren,
milieuadviseurs, zijn bevoegd om de nuttige informatie in dat verband te verstrekken.
- Het klassiek huishoudelijk afval kan door de ophaal- en selectieve verzamelingsystemen of door
de gewestelijke containerparken worden opgevangen (intercommunales, IBGE-BIM,
milieuambtenaren).
- Medisch en gelijkgesteld afval (met betrekking tot werkzaamheden van kinesitherapeuten,
vroedvrouwen thuis, …) worden door erkende ophalers verzameld.
Praktische informatie (wetgevingen, organismen, contacten) wordt in bijlage 5 gegeven.
Een overzicht van de wettelijke beschikkingen terzake kan ook worden geraadpleegd in bijlage 1
van het advies 5109 “Aanbevelingen inzake het beheer van medisch verzorgingsafval”
(http://www.health.fgov.be/CSS_HGR, voor een gemakkelijke raadpleging typ “5109” als
zoekterm)
11.5

Definities

11.5.1 Afval dat wordt geproduceerd tijdens de dagelijkse, niet professionele activiteiten maar
geen scherpe materialen mag bevatten, wordt gespecificeerd
o in Vlaanderen (Vlarea wetgeving) als huishoudelijk afval;
o in Wallonië als Klasse A,
o in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: als “niet-specifiek afval” of “gelijk te
stellen met huishoudelijk afval”
11.5.2 Afvalstoffen die geen bijzonder risico inhouden en die door hun aard vergelijkbaar zijn met
huishoudelijke afvalstoffen, maar door hun samenstelling of waardebeleving niet gelijk te stellen
zijn met huishoudelijke afvalstoffen
(definitie = Vlarea 01-06-05).
⇒ In Vlaanderen, Medisch niet-risicohoudend verzorgingsafval,
= afvalstoffen die geen bijzondere risico’s inhouden.
9 Verbanden, tissues, disposables, onderleggers, lakens met inbegrip van operatielakens,
9 Gebruikte al dan niet wegwerp operatiekledij, -handschoenen, -schorten, -maskers, -mutsen,
9 Onderleggers met inbegrip van deze met kleine hoeveelheden bloed en/of lichaamsvochten
in geabsorbeerde toestand.
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9
9
9
9
9
9
9

Lichaamsvochten met uitzondering van bloed en zijn derivaten.
Katheters.
Lege bloedzakken.
Sondes.
Spuiten zonder naald.
Lege infusen en infuusleidingen.
Gipsafval en afval van kunststofgipsen

⇒ In Wallonië, “Klasse B1”:
9 Afval van ziekenhuisactiviteiten die niet tot klasse A of B2 behoren en afkomstig van
activiteiten inzake gezondheidszorg, consultaties, medisch-technische diensten,
laboratoria, met uitzondering van radioactieve afval.
@ In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest “niet-speciaal specifiek afval“.
11.5.3 Afvalstoffen die een bijzonder risico inhouden doordat ze een microbiologische of virale
besmetting, een vergiftiging of een verwonding met zich mee kunnen brengen, of afvalstoffen die
om ethische redenen een bijzondere behandeling vereisen (definitie = Vlarea 01-06-05).
⇒ In Vlaanderen = “Medisch-risicohoudend verzorgingsafval”:
9 Afval afkomstig van de geneeskundige behandeling van mensen en dieren besmet met
een ziekte waarvan de wijze van overdracht slecht gekend is, onder meer Lassa-, Ebola-,
Marburgkoorts, genetisch gemodificeerde organismen of waarvan de overdracht via afval
mogelijk is, onder meer anthrax.
9 Afval van laboratoria dat viraal en/of bacterieel besmet is en dat niet onder
verantwoordelijkheid van de houder werd geautoclaveerd.
9 Bloed en bloedderivaten.
9 Alle scherpe voorwerpen.
9 Cytostatica en alle afval van cytostatica-behandelingen.
9 Anatomisch afval, pathologisch afval, gehele organen of ledematen of delen ervan die bij
operatieve en obstetrische ingrepen vrijkomen, met uitzondering van de organische delen
bestemd voor transplantatie of recuperatie
⇒ In Wallonië = “Klasse B2”:
9 Infectieus afval afkomstig van patiënten in isolatie dewelke een risico betekenen voor
de gemeenschap, laboratorium afval met microbiële besmetting, bloed en derivaten
met microbiële risico’s, stompe voorwerpen, cytostatica en afval van behandeling met
cytostatica, anatomisch afval, pathologisch afval, afval van dierproeven en excreties
van deze dieren.
⇒ In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest = “speciaal afval”:
9 Afvalstoffen ontstaan ten gevolge van gezondheidszorgen die worden verstrekt aan een
patiënt die lijdt aan een vermelde aandoening (zie Lijst van micro-organismen en
aandoeningen (zie bijlage).
9 Snijdende en prikkende voorwerpen.
9 Anatomische delen, bloed en andere lichaamsvloeistoffen, met uitzondering van de
afvalstoffen bestemd voor nuttige toepassing.
9 Afvalstoffen afkomstig van de behandeling met cytostatica.
9 Afval afkomstig van laboratoria microbiologie dat in contact is geweest met de cultuur van
micro-organismen of de culturen zelf.
Opmerking:
9 Het Besluit van 23 maart 1994 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft een lijst van
aandoeningen of micro-organismen (cfr. bijlage 4) welke een risico kunnen betekenen
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voor de volksgezondheid en als dusdanig als risicohoudend afval moeten worden
beschouwd: deze lijst houdt evenwel geen rekening met de verspreiding van deze microorganismen. Er is geen risicoberekening gebeurd.
9 Het Vlarea Decreet bevatte vroeger eveneens deze indeling, maar sinds 01/06/2005
wordt de lijst niet meer vermeld en wordt er rekening gehouden met de frequentie van
voorkomen en het risico van overdracht van de micro-organismen.
9 Scherpe en snijdende voorwerpen zal men in de gepaste recipiënten onderbrengen die
door de wetgever zijn bepaald. Men moet alles in het werk stellen om ongevallen
veroorzaakt door deze voorwerpen te vermijden. Deze ongevallen zijn de enige die in de
literatuur frequent worden vermeld en verband houden met afval.
9 Er bestaan maar weinig of geen publicaties waarin de overdracht van infecties door
andere soorten afval wordt beschreven. Men kan er bijgevolg aan twijfelen dat deze
werkelijke risico’s inhouden, voornamelijk wat hun infectieus karakter betreft.
11.6

Verpakking

Afhankelijk van de samenstelling en risico worden aparte types recipiënten voorzien
Tabel 8 en 9 bevatten de verplichte verpakkingen volgens de afvaltypes.
Tabel 8: Verplichte verpakking afhankelijk van het afval en het Gewest (V = Vlaanderen, B =
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, W = Wallonië).
kunststof zak
Kartonnen doos
Lekvrije
naaldcontainer
met kunststof zak prikbestendige
container
Vast huishoudelijk V B W
afval
Vast niet
VBW
risicohoudend
medisch afval
Vast
risicohoudend
medisch afval
Scherpe
voorwerpen
Vloeibaar en
pasteus

VBW

VBW
VBW
VBW

Tabel 9: Types verpakking afhankelijk van het Gewest.
Wallonië
Brussels
hoofdstedelijk gewest
Huishoudelijk afval
Niet van toepassing
Nvt
(Nvt)
Vast niet
Grijze kunststofzak
risicohoudend
medisch afval
Vast risicohoudend
medisch afval

VBW

Vlaanderen
Nvt
Blauwe kunststofzak
met uitzondering van
vloeistoffen of
pasteus afval, idem
als risicohoudend

Geel
--------------------------- --------------------------- --------------------------Vormvast, lekvrij, prik- Vormvast, lekvrij, prik- Vormvast recipiënt,
uit kunststof, of een
en scheurbestendig
en scheurbestendig
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recipiënt (cfr.
Normering

Scherpe en snijdende Sharps container
voorwerpen
Vloeibaar en pasteus

-------------------------Vormvast, lekvrij, prik
en scheurbestendig
recipiënt (cfr.
Normering)

recipiënt (cfr.
Normering) of gele
halfharde verpakking

eenmalig te
gebruiken, vormvast
recipiënt, uit karton,
schokbestendig, veilig
manipuleerbaar met
een eenmalig te
gebruiken, gele
binnenzak

Sharps container

Sharps container

Geel
--------------------------Vormvast, lekvrij, priken scheurbestendig
recipiënt (cfr.
Normering)

--------------------------Vormvast, lekvrij, priken scheurbestendig
recipiënt (cfr.
Normering)

9 Alle recipiënten moeten voldoen aan de voorgeschreven normen conform de wetgeving.
9 Bij vermenging van risicohoudend en niet risicohoudend afval moet alles via het circuit van
risicohoudend afval afgevoerd worden.
9 De recipiënten moeten gelabeld zijn conform de wetgeving.
9 De producent van het afval is verantwoordelijk tijdens het ganse traject vanaf de productie tot
de verbranding van het afval.
9 Vervoer gebeurt in containers die afwasbaar en ontsmetbaar zijn en niet samen met andere
materialen. Er mag geen contact zijn met propere materialen.
9 Niet geperst afval moet afgevoerd worden in niet lekkende containers van voldoende sterkte
om breken bij verschillende manipulaties te vermijden.
11.7

Bijkomend risico

Behalve microbiële risico’s moet soms rekening gehouden worden met bijkomende risico’s zoals
inbreuk op de privacy, toxiciteit, radioactiviteit.
=> Zie brochure HGR nr 5109 “Aanbevingen inzake het beheer van medisch verzorgingsafval”
van maart 2005. Deze aanbevelingen zijn beschikbaar op de website van de HGR
(http://www.health.fgov.be/CSS_HGR, voor een gemakkelijke raadpleging typ “5109” als
zoekterm) of in brochurevorm (op aanvraag).
11.8

Opslag en ophaling

In Wallonië, Brussel en Vlaanderen gebeuren de opslag en de ophaling conform de wetgeving:
a) Opslag
9 Gesloten, overdekte, koele opslagplaats vrij van ongedierte.
9 Eenvoudig te reinigen, te desinfecteren en te verluchten.
9 Gescheiden van elke woon- en leefruimte.
9 Enkel toegankelijk voor bevoegden.
b) Ophaling
Risicohoudend afval moet worden opgehaald en verwerkt door een erkende ophaler en
verwerker.
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TE ONTHOUDEN
•

Zo weinig mogelijk zorgafval produceren.

•

Risicohoudend en niet risicohoudend afval correct sorteren.

•

Juiste recipiënten gebruiken.

•

Niet risicohoudend afval is vergelijkbaar met huishoudelijk afval.

•

De praktijken aanpassen om prik- en snijaccidenten te vermijden: dop niet terug op
de naald plaatsen.

•

Scherpe en snijdende voorwerpen uitsluitend via naaldcontainers verwijderen.
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Verschraegen Gerda *
Zumofen Michèle *
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(Microbiologie en ziekenhuishygiëne, ULB)
(Ziekenhuishygiëne, CHU Saint-Pierre)
(Microbiologie en ziekenhuishygiëne, UCL)
(Microbiologie en ziekenhuishygiëne, AZ Sint Jan Brugge)
(Medische virologie, UCL)
(Epidemiology Unit, ISP-WIV-IPH)
(Microbiologie en Ziekenhuishygiëne, AZ VUB)
(Ziekenhuishygiëne, CHU ULg)
(Medische microbiologie, CHU Tivoli)
(Hospital Epidemiology and Infection Control, UZ KULeuven)
(Ziekenhuishygiëne, UCL)
(Microbiologie en Ziekenhuishygiëne, AZ Monica Antwerpen)
(Medische microbiologie, ULB)
(Epidemiology Unit, ISP-WIV-IPH)
(Ziekenhuishygiëne, ABHH)
(Ziekenhuishygiëne, KULeuven)
(Medische microbiologie, UGent)
(Ziekenhuishygiëne, UCL)
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Vankersschaever Greta
Vanneste Magda
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Wanlin Maryse

(Huisartsgeneeskunde, Dpt General Practice KULeuven)
(Kinesitherapie, kinesitherapeutenkartel)
(Verpleegkundige ziekenhuishygiënist, AZ Sint Jan Brugge)
(Huisartsgeneeskunde, ACHG – KULeuven)
(Huisartsgeneeskunde, Maison médicale des Marolles)
(Respiratoire aandoeningen-Tuberculosis, VRGT)
(Verpleegkunde – Ziekenhuishygiëniste, UZ Gent)
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Het voorzitterschap werd verzekerd door dhr. Patrick DE MOL en het wetenschappelijk
secretariaat door dhr. Jean-Jacques DUBOIS.
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14. Bijlagen (5)
Bijlage 1: Categorieën van maatregelen volgens het infectieuze agens.

C= contact

D= druppels

Infectieuze
ziekte
Conjunctivitis

L= lucht

Infectieuze agentia

Algemene
Bijkomende
voorzorgsmaatregelen voorzorgsmaatregelen

Adenovirus
Neisseria gonorrhoeae
Cytomegalovirus
Sarcoptes scabiei, soort hominis
Schurft
Gastro-enteritis, Enterocolitis
Adenovirus
Campylobacter spp
Clostridium difficile toxin +

x (D+C)
x
x
x (C)

x
x
x (C)

Norovirus
Rotavirus
Salmonella spp
Shigella spp

x
x

A, E

x

x
C

Virale hepatitis

Virale hepatitis B, C, D en G
Herpes simplex (neonatale, uitgezaaide, ernstig)
Herpes simplex

x (C bij incontinent
patiënt)

x
x (C)

Impetigo
Staphylococcus aureus, Streptococcus
pyogenes
Infecties en kolonisatie door multiresistente bacteriën
E-BLSE
MRSA
VRE
Genitale infectie
Chlamydia trachomatis
Neisseria gonorrhoeae
Treponema pallidum
HIV infectie

x (C)

x (C)
x (C/D)
x (C)
x
x
x
x

− 46 −
Hoge Gezondheidsraad
Zelfbestuursstraat 4 ● 1070 Brussel ● www.health.fgov.be/HGR_CSS

Infectieuze
Infectieuze agentia
ziekte
Infecties van de ademhalingswegen
Adenovirus
Chlamydophila pneumoniae
Influenzavirus -griep
Legionella pneumophila
Mycobacterium tuberculosis

Algemene
Bijkomende
voorzorgsmaatregelen voorzorgsmaatregelen

x (D+C)
x
x (D)
x
x (L)
x (D)
x (C bij het kind)
x (D)
x (D)
x (C+D)

Mycoplasma pneumoniae
Parainfluenzavirus
Rhinovirus
Streptococcus pyogenes (groep A)
RSV (respiratoir syncitiaal virus)
Meningitis
Haemophilus influenzae type b
Neisseria meningitidis
Molluscum contagiosum
Mononucleose Epstein-Barr virus
Pediculus humanus capitis
Pediculosis
Streptococcus pyogenes (groep A)
Roodvonk
Toxoplasmose Toxoplasma gondii

x (D)
x (D)
x
x
x (C)
x (D bij het kind)

x
Varicella – Uitgezaaide herpes zoster – lokaal herpes zoster bij immuungedeprimeerde patiënten
Herpes zoster
x (L+C)
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Bijlage 2: Vergelijkende tabel van de verschillende types materialen voor handschoenen.

Materiaal
Barrière

Latex
Natuurlijke latex op basis
van rubber van Hevea
Brasiliensis.
De fysische en
chemische weerstand en
elasticiteit van latex
bieden een betrouwbare
en doeltreffende barrière.

Nitril
Synthetisch copolymeer
acrylnitril butadieen.

Nitril biedt fysische en
chemische weerstand en
elasticiteit aan een
bredere waaier van
producten, dan vinyl of
latex, zodat het een
uitstekende barrière
vormt.
Fysische
Hoger met een minimale Uitstekende
weerstand
scheurvastheid van 9N
scheurvastheid en
volgens de EN 455-2weerstand tegen
norm.
perforatie. Minimale
scheurvastheid van 14
MP volgens de ASTMnormen en 3,6 N volgens
de EN 455-2-norm.
Elasticiteit
Hoge niveaus van
Middelmatig tot hoog,
elasticiteit, geheugen en met aanpassing aan de
uitrekking. De
hand van de gebruiker bij
minimumeis van de
het gebruik. De
ASTM (American Society minimumeis van de
ASTM betreffende
for Testing and
Materials) betreffende
uitrekking bedraagt
uitrekking bedraagt
500%.
650%.
Duurzaamheid Volgens de
Volgens de
gepubliceerde studies
gepubliceerde studies
hoge weerstand tegen
hoge weerstand tegen
scheuren en perforatie,
scheuren en perforatie.
met defectpercentages
In geval van perforatie is
tijdens het gebruik die
de snee zichtbaar en
schommelen tussen 0 en breidt zich gemakkelijk
uit. Gemelde
4%.
defectpercentages
tijdens het gebruik
schommelen tussen 1 en
3% (een studie).
Goed tot uitstekend met Goed tot uitstekend met
Chemische
verschillende
verschillende
weerstand
gebruikelijke chemische gebruikelijke chemische
(accidentele
producten. Sommige
producten. Gebruik
blootstelling)
handschoenen werden
afgeraden met
olieachtige producten.
t.o.v. EN 374-3-norm
Sommige handschoenen getest (permeatietest).
werden t.o.v. EN 374-3norm getest
(permeatietest).
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Flexvinyl
Synthetisch polymeer
polyvinylchloride.
Vinyl biedt een matige
barrière gelet op zijn
beperkte fysische en
chemische weerstand en
elasticiteit. De
doeltreffendheid van de
barrière hangt af van het
strikt gebruik ervan.
Beperkte weerstand.
Minimale scheurvastheid
van 9 MPA volgens de
ASTM-normen en 3,6 N
volgens de EN 455-2norm.
Zwak tot middelmatig
met een matige
soepelheid. De
minimumeis van de
betreffende uitrekking
bedraagt 300%.

Tijdens strikte of
langdurige procedures
schommelen de
defectpercentages bij
gebruik tussen 12 en
61%.

Biedt weerstand aan
zure en alkalische
verbindingen alsmede
aan gewone alcoholen.

Gebruik bij
chemotherapie

Aanbevolen in de
richtlijnen van OSHA
(Occupational Safety
and Health
Administration), ASHP
(American Society of
Hospitals Pharmacists)
en ONS (Oncology
Nursing Society).
De AAMI (Association for
Gebruik met
the Advancement of
glutaaraldehyde. Medical Instrumentation)
beveelt het gebruik
ervan enkel aan voor
accidenteel contact van
korte duur.
Compatibiliteit
Enkel lotions op watermet lotions
en glycerinebasis.
Mogelijke
•
Irriterende
allergische
contactdermatitis.
reacties
•
Chemische
allergieën (type IV)
•
Allergieën tegen
latexeiwit (type I)
Poeder
Kan allerlei reacties bij
patiënten en personeel
veroorzaken.
Aanpassing en Uitstekend, past bij de
comfort
hand.
Beschikbaarheid Ja
en
getextureerde
afwerking
Kosten
Laag tot matig.
Optimale keuze,
Aanbevolen
gebruik
rekening houdend met
de algemene prestaties.
De weerstand van het
materiaal maakt gebruik
ervan in hoog
risicotoestanden
mogelijk, ook bij risico
van blootstelling aan
pathogene agentia die
door het bloed worden
overgedragen.

Aanbevolen in de ONSrichtlijnen. Tot op heden
geen enkele andere
richtlijn gemeld.

Niet aanbevolen door
ONS.

Aanbevolen door AAMI.

Niet aanbevolen door
AAMI.

Enkel lotions op wateren glycerinebasis.
•
irriterende
contactdermatitis
•
Chemische
allergieën (type IV)

Enkel lotions op wateren glycerinebasis..
•
Irriterende
contactdermatitis
•
Chemische
allergieën (type IV)

Kan allerlei reacties bij
patiënten en personeel
veroorzaken.
Uitstekend, past bij de
hand.
Ja

Kan allerlei reacties bij
patiënten en personeel
veroorzaken.
Uitstekend, past bij de
hand.
Ja

Laag tot matig.
Door de eigenschappen
die dicht bij die van latex
liggen, vormt dit een
ideaal synthetisch
alternatief voor personen
die voor latex
overgevoelig zijn. Eerste
keuze voor gebruik in
hoog risicotoestanden
ook in aanwezigheid van
infectiekiemen en bij
gebruik van een brede
waaier van gebruikelijke
chemische producten.

Laag tot matig.
Omstandigheden met
laag risico zonder
blootstelling aan
pathogene agentia die
via het bloed worden
overgedragen en
toestanden van
minimum stress van
korte duur.
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Bijlage 3a: Lijst met ontsmettingsmiddelen.
Bij een commercieel beschikbaar ontsmettend biocide, moet men nagaan of het over een
toelating tot het op de markt brengen als “pesticide voor niet-landbouwkundig gebruik” beschikt
(toelating waarvoor het “Comité voor Biociden” {DG5 “Leefmilieu” van de FOD Volksgezondheid}
en de werkgroep “Humane blootstelling” van de HGR een rol spelen) of minstens over een EGmarkering.
Om die controle te kunnen uitvoeren bevat de website van de FOD Volksgezondheid de lijst met
toegelaten biociden, actieve stoffen en toelatinghouders in België:
https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,10156479&_dad=portal&_schema=PORTAL
Deze lijsten worden periodiek bijgewerkt.
In de Europese indeling bestaan er 23 types biociden, verdeeld over 4 groepen en dus in België
toegelaten:
https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,10196465&_dad=portal&_schema=PORTAL
De producten bestemd voor de extramurale zorgverlening zijn opgenomen in Groep 1
(“Ontsmettingsmiddelen en algemene biociden”) -Type 2 (“Desinfecterende middelen voor
privé-gebruik en voor de openbare gezondheidszorg en andere biociden”).
Terzake geïnteresseerde professionelen kunnen informatie over de toegelaten producten
verkrijgen bij Ann.Vanhemelen@health.fgov.be.

Bijlage 3b: Oplossingen van hypochloriet.

In het kader van de activiteiten van de HGR (werkgroep 8365 betreffende de “problematiek van
Clostridium difficile in acute ziekenhuizen en woon- en zorgcentra”) hebben deskundigen
betrokken bij infectiebeheersing een praktische tabel opgesteld met de oplossingswaarden van
bleekwater (in functie van de gebruikelijke op de markt aangeboden commerciële concentraties).

Hoeveelheid geconcentreerd
bleekwater (10°,12°,15°,20°) om
1.000 ppm vrij chloor te
bekomen.

Hoeveelheid geconcentreerd
bleekwater (10°,12°,15°,20°) om
5.000 ppm vrij chloor te
bekomen.

Bleekwateroplossing 10°

32 ml/ liter water

160 ml/ liter water

Bleekwateroplossing 12°

26 ml/ liter water

130 ml/ liter water

Bleekwateroplossing 15°

20 ml/ liter water

100 ml/ liter water

Bleekwateroplossing 20°

16 ml/ liter water

80 ml/ liter water
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Bijlage 4: Lijst van aandoeningen of micro-organismen dewelke risico kunnen betekenen voor de
volksgezondheid en als dusdanig als risicohoudend afval moeten beschouwd worden (Bijlage 1
van het Besluit van 23 maart 1994 van het Brussels Hoofdstedelijk gewest).
- Anthrax (miltvuur)
- Amoebiasis
- Arbovirus
- Brucellose
- Builen- en longpest
- Cholera
- Congenitale Rubella
- Conjunctivitis (met gonococcen of adenovirus)
- Cytomegalovirus, congenitaal en bij immuno gedeprimeerde patiënten
- Difterie
- Eczeem vaccinatum
- Enterocolitis (Campylobacter, Clostridium difficile, Salmonella, Shigella, Yersinia,
Cryptosporidium, rotavirus, adenovirus)
- Etterende abces
- Febris thyphoidea
- Gasgangreen
- Gele koorts
- Giardiasis
- Hemorragische koorts (Ebola-, Lassa-, …)
- Herpes simplex (neonatale, pulmonaire of veralgemeende infecties)
- Febris typhoidea
- Herpes Zoster (varicella, zona)
- HIV
- Impetigo
- Infecties of kolonisatie met multiresistente kiemen
- Infecties van de slijmvliezen door Chlamydia trachomatis
- Lepra (K.N.O.-versie)
- Marburgkoorts
- Meningitis / Encephalitis
- MRSA Staphylococus aureus (huid-, slijmvlies- of drainage-infecties)
- Ornithosis / Psittacosis
- Pediculosis (van de hoofdhuid en van het lichaam)
- Pokken
- Poliomyelitisvirus
- Q-koorts
- Rabies
- RSV (respiratoir syncitiaal virus)
- Schurft
- Streptococcus groep A (huid-, slijmvlies- of drainage-infecties)
- Strongyloidiasis
- Syfilis
- Tuberculose (open long-, larynx- of fisteltuberculose)
- Tularemie
- Vaccinia
- Virale hepatitis (alle types)
- Vlektyfus (Rickettsia prowazeki)
- Ziekte van Creutzfeldt-Jacob.
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Bijlage 5:
Praktische informatie over het beheer van afval afkomstig van de zorgverlening in het Vlaamse
Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest.
De verwijzingen naar de verschillende (federale en gewestelijke) wetgevingen kunnen
geraadpleegd worden in bijlage 1 van advies 5109 “Aanbevelingen inzake het beheer van
medisch verzorgingsafval” (http://www.health.fgov.be/CSS_HGR, voor een gemakkelijke
raadpleging typ “5109” als zoekterm).
Bijlage 5a: Praktische informatie over het afvalbeheer in het Vlaamse Gewest.
Vlarea: www.ovam.be
Alle voorschriften die gelden voor afval in de instellingen zijn ook van kracht voor de afval
geproduceerd in de eerste lijn. Alleen betreft het veel kleinere hoeveelheden met een klein risico
voor de omgeving. Het betreft vooral scherpe voorwerpen, vooral naalden en vervallen
medicamenten. Er moet gesorteerd worden. De verpakking moet voldoen. Er moet een
opslagplaats zijn. Er moet een ophaaldienst gekozen worden die op afroep werkt of de arts kan
zelf tot 25kg vervoeren naar bv een erkende verwerker of een intercommunale. Ook geven de
laboratoria en apotheken logistieke steun door in te staan voor het transport van de
sharpcontainers en de vervallen medicatie.
Bijlage 5b: Praktische informatie over het afvalbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
23-03-1994: Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende
beheer van afvalstoffen afkomstig van activiteiten in de gezondheidszorg.
Contact met de BIM (Algemeen nr.: 02 / 775.75.11)
Gewestelijke contactpersonen: SQUILBIN Catherine en RIFFONT Cécile.
(Mevr. Riffont Cécile: 02 / 775.76.84)
Lijst met op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende bedrijven
http://www.bruxellesenvironnement.be/francais/contenu/content.asp?ref=662
Klikken op “Erkende ophalers van gevaarlijk afval”
Alfabetische lijst van alle erkende afvalophalers.
Ze halen niet allemaal medisch verzorgingsafval op.
Bijlage 5c: Praktische informatie over het afvalbeheer in het Waalse Gewest.
Referentie: www.environnement.wallonie.be
Lijst van erkende ophalers en vervoerders voor de ophaling en het vervoer van ziekenhuisafval
en medisch verzorgingsafval van klasse B2:
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/owd/hoscoll.idc
30 juni 1994 – Besluit van de Waalse Regering betreffende de afval van ziekenhuis- en
gezondheidszorgactiviteiten (B.S. 03.09.1994) gewijzigd bij het besluit van de Waalse
Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van
het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning (B.S. 21.09.2002).
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