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1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 
Bij semipermanente en permanente make-up en bij tatoeage worden kleurstoffen in de huid 
ingebracht, tot op het niveau van de dermis. Bij piercing wordt de huid, slijmvlies, 
onderliggend weefsel of het kraakbeen doorboord. Gezien de barrière van de epidermis 
en/of de slijmvliesbarrière doorbroken wordt, is het risico op infectie reëel. Minimale 
hygiënische vereisten dringen zich dan ook op.  
Het bestrijden van infectieoverdracht tijdens de zorgverlening berust op professionele, 
reglementaire, deontologische en ethische verplichtingen die op alle beroepsbeoefenaars 
van toepassing zijn. De beroepsbeoefenaars die instaan voor tatoeage en permanente 
make-up zijn in de regel minder vertrouwd met infectierisico, preventie van infectie en 
dergelijke. Bovendien gebeuren de activiteiten meestal in een niet medische context. 
Gezien het reële infectierisico en gezien deze technieken meer en meer toegepast worden, 
is er een belangrijke impact op de volksgezondheid, leek het de Hoge Gezondheidsraad 
opportuun om een advies uit te werken(KB, 2005).  
 
Al het materiaal dat in het kader van tatoeage- en piercingwerkzaamheden wordt 
aangewend, moet aan bepaalde normen beantwoorden en voor eenmalig gebruik zijn. De 
procedures zijn verwant met die van de medische sector. In verband met de kwaliteit van de 
gebruikte producten (pigmenten bij tatoeage…) bestaan er leemtes. De HGR zal in een 
nabije toekomst een project opstarten over deze problematiek. 
 
De aanbevelingen zijn voor een groot deel gebaseerd op de publicatie van de HGR nr. 8363: 
“Aanbevelingen met betrekking tot de infectiebeheersing bij tandheelkundige zorgverlening” 
van 4 mei 2011. Die aanbevelingen werden gebaseerd op bestaande richtlijnen van 
nationale en internationale instanties en er werd rekening gehouden met (recente) 
wetenschappelijke publicaties. Voor heel wat punten ontbreekt het echter aan 
wetenschappelijke evidentie van hoge kwaliteit. In die gevallen werden de adviezen gestoeld 
op een expert opinion rationale. Met het oog op de niet medische context waarin deze 
activiteiten meestal gebeuren en rekening houdend met de niet-medische achtergrond van 
de beroepsbeoefenaars, werd geopteerd voor een praktisch georiënteerd advies. 
 
Om op de vraag te kunnen antwoorden werd er een ad hoc werkgroep opgericht, bestaande 
uit deskundigen in de volgende disciplines ziekenhuishygiëne, dermatologie en 
volksgezondheid.  
Het advies werd door de permanente groep “ cosmetologie en cosmetische toestellen met 
inbegrip van esthetische heelkunde” goedgekeurd. 
 
 

2. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN  
 
Een goede implementatie van de aanbevelingen in zake de hygiënische vereisten bij semi-
permanente en permanente make-up, tatoeage en piercing leidt tot een reductie in het 
voorkomen van infectieuze schade na toepassing van deze technieken. 
 
 
Regelgevende initiatieven voor de controle van de terreinpraktijk, de opleiding en de 
informatie naar de dienstverleners toe moeten naar aanleiding van dit document worden 
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genomen. De nadruk dient te worden gelegd op de noodzaak van een basisopleiding en 
vervolgens van een voortgezette opleiding alsook op een versterking van de controles om 
zich ervan te vergewissen dat de aanbevelingen en vigerende reglementering praktisch 
toegepast worden. 
 
De HGR beveelt aan om: 

- de systematische preventiemaatregelen betreffende asepsie1 toe te passen die altijd 
en overal van toepassing zijn in de gezondheidszorg;  

- een persoonlijke hygiëne na te leven van de handen, maar ook van het haar, baard ... 
en van de neus, een beschermbril of masker met spatscherm en geschikte kleding 
met inbegrip van handschoenen te dragen en zich te laten vaccineren;  

- over een propere omgeving te beschikken voor het onderhoud van materiaal en 
herbruikbare instrumenten of, zo mogelijk, wegwerpmateriaal te gebruiken, alsook het 
lokaal in verschillende zones in te richten (propere zone, zone voor afval, opslag ...);  

- een besmetting vanwege de klant te vermijden door de te behandelen huid- of 
slijmvlieszones te reinigen en te ontsmetten.  

 
Sleutelwoorden 
 
Keywords Mesh terms* Sleutelwoorden Mots clés Stichworte 
Health 
requirement 

Hygiene Hygiënische 
vereisten 

Exigences 
sanitaires  

Gesundheits-
Anforderung 

Infection Control Infection Control Infectiebeheer-
sing 

Maîtrise des 
infections  

Beherrschung 
von Infektionen 

Permanent Make-
up 

Cosmetics Permanente 
Make-up 

Maquillage 
permanent/semi
-permanent 

Permanent 
Makeup 

Body 
Modification, Non-
Therapeutic 

Body Modification, 
Non-Therapeutic 

Body 
modification, 
non-therapeutic 

Modification du 
corps, non 
thérapeutique 

Body 
Modification, 
Nichttherapeutis
ches 

Standard 
Precautions 

Universal 
Precautions 

Standaard 
voorzorgsmaatre
gelen 

Précautions 
standards 

Standards 
Vorsichtmassna
hmen 

Standards of care Standards of care Verzorgingsnor
men  

Normes de 
soins 

Verrsorgungssta
ndards 

 
* MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles for 
PubMed. 
 

3. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 
Lijst van de gebruikte afkortingen 
 
APIC :    Association for Professionals in Infection Control and 
Epidemiology 

                                                 
1 De aseptie/steriliteit  bestaat erin  de besmetting  te voorkomen van een zone of een oppervlakte 
van het menselijke lichaam door vreemde micro-organismen (bacteriën, parasieten,…) die in de 
omgeving, het stof, de lucht, de grond of bij pathogeen dragende mensen  bestaan en die 
infectieziekten kunnen veroorzaken. 
Het betreft  een preventieve methode die  al de maatregelen omvat om al  de exogene bijdrage van 
micro-organismen  te voorkomen. 
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FEFO-principe:   First Expired Out –principe 
HBV:    hepatitis B virus 
HCV:     hepatitis C virus 
HIV:     Human Immunodeficiency Virus 
HGR:     Hoge Gezondheidsraad 
HSV:     Herpes simplex virus 
IU:     International Unit 
MO:     micro-organismen 
MSSA:    Methicillin Sensitive Staphylococcus aureus 
MRSA:    Methicillin Resistant Staphylococcus aureus 
vCJD :    variant Creutzfeldt-Jacob Disease 
 

3.1. Methodologie 
 
Het advies is gebaseerd op evidentie uit de literatuur inzake hygiëne, asepsie en preventie 
van infectie, aangevuld met relevante wettelijke bepalingen. De vorm en de formulering werd 
aangepast aan de doelgroep. Er werd geopteerd voor een praktijk-georiënteerd advies , dat 
moet toelaten dat de beroepsbeoefenaar, die gebruik maakt van de aanbevelingen in de 
tekst, steeds conform de hygiënische eisen ageert.  
 

3.2. Uitwerking 
 
Woordenlijst  
 
Dienstverlener 

De beoefenaar, de niet-medische zorgverlener, elke persoon die een tatoeage, een 
piercing, semipermanente of permanente make-up aanbrengt. 
 

 
Klant  

Elke persoon die een zorg, een tatoeage, een piercing, semipermanente of 
permanente make-up laat aanbrengen. 

 

Definities van gehanteerde begrippen 

Lichaamsvochten: 
Benaming die wordt gegeven aan al het biologisch materiaal zoals bloed, urine, 
faeces, speeksel, tranen, neussecreties, zweet, andere secreties / excreties en 
exsudaten / transsudaten. 
 

Algemene voorzorgsmaatregelen en bijkomende (additionele) voorzorgsmaatregelen: 
In het kader van de preventieve maatregelen maakt men een onderscheid tussen 
enerzijds de maatregelen die systematisch tijdens de zorgverlening van toepassing 
zijn, ongeacht de omstandigheden waarin deze gegeven worden: het gaat om 
‘algemene voorzorgsmaatregelen’ (standard precautions). Deze 
voorzorgsmaatregelen hebben tot doel de dienstverlener te beschermen evenals de 
overdracht van infectieuze agentia op of tussen klanten te voorkomen. Ze zijn van 
toepassing op alle klanten ongeacht hun infectieuze toestand. Anderzijds worden 
deze systematisch toegepaste maatregelen aangevuld met bijkomende 
voorzorgsmaatregelen bij bepaalde specifiek overdraagbare infecties of in geval van 
verhoogd risico (bv. verminderde weerstand tegenover infecties). Deze zijn 
afhankelijk van de overdrachtsweg (overdracht door contact, druppels of lucht). 
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I. Besmetting en infectie: 
bronnen en overdrachtswegen 

Het doel van de hygiëne in de praktijk is op de eerste plaats infectieuze schade bij de klant 
voorkomen door het toepassen van infectiepreventiemaatregelen. In het ontstaan van een 
infectieziekte spelen 3 elementen een cruciale rol: de bron van MO, de transmissie van MO 
en de ontvankelijke gastheer. 

1. Bronnen van micro-organismen 

Elk uitwendig lichaamsoppervlak herbergt micro-organismen (MO). Volgens Richard P. 
Wenzel, M.D. (Richard, 2010) herbergt een mens een aantal MO dat 10x hoger is dan het 
aantal cellen waaruit hij bestaat. Afhankelijk van de bron, wordt het aantal cellen geschat op 
1013 – 1017. Ieder mens is een bron van een massaal aantal MO. 3 elementen zijn 
determinerend voor een symbiotisch samenleven van de mens met een massaal groot 
aantal MO: zijn immunitair vermogen, de intactheid van de huid en de intactheid van de 
slijmvliezen. De interacties van de mens met de MO kunnen resulteren in een commensaal 
dragerschap, een asymptomatisch dragerschap van pathogene kiemen, in een kolonisatie, in 
een kritische kolonisatie, in een infectieziekte. 
 
Het infectieus materiaal kan bestaan uit bloed, speeksel, wondvocht, neussecreties, 
opgehoeste respiratoire secreten, genitale secreties, … 

  2. Overdrachtswegen 

De overdracht van infectieuze MO kan gebeuren: 
 Van klant tot klant via de handen van de dienstverlener of via contact met de 

omgeving; 
 Van klant naar dienstverlener; 
 Van dienstverlener naar klant. 

 
De overdrachtsweg door contact is de meest frequente vorm: hierbij kunnen in één keer 
veel kiemen overgebracht worden (bij een vluchtig contact kan tot 90% van de aanwezige 
transiënte flora overgedragen worden). In de regel komt onrechtstreeks contact veruit het 
meeste voor. Bij semi-permanente en permanente make-up, bij tatoeage en bij piercing is 
het risico op een rechtstreekse inoculatie echter bijzonder groot. Het probleem stelt zich 
telkens wanneer de huid en/of de slijmvliezen onvoldoende zijn voorbereid en wanneer het 
desinfectieniveau van de gebruikte materialen onvoldoende hoog is. Voor de 
risicohandelingen die we hier bespreken, is de overdrachtsweg door contact de 
transmissieweg bij uitstek. De andere vormen van overdracht, zie verder, komen hier slechts 
sporadisch voor (zie hieronder). 
 
De aërogene overdracht gebeurt door inhalatie van infectieuze agentia. MO die klassiek via 
aërogene weg overgedragen worden zijn tuberculose (TB), mazelen en windpokken. 
 
Overdracht via de projectie van infectieuze vochtdruppels (droplet nuclei) op de 
beschadigde huid en vooral op de slijmvliezen (mond, ogen) is, gezien de zeer kleine afstand 
tussen de dienstverlener en de klant (nauw contact gedurende geruime tijd), zeker mogelijk. 
MO die klassiek via deze weg overgedragen worden, zijn bij voorbeeld de 
verkoudheidvirussen, griepvirus, … 

3. Vatbare personen, de ontvankelijke gastheer 

Talrijke factoren kunnen de afweer beïnvloeden tegen sommige infectieuze agentia en 
verklaren een al dan niet grotere vatbaarheid voor infecties. Bij meer vatbare klanten 
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ontstaat reeds een infectie bij overdracht van een aantal MO (bio burden, kiemgetal) kleiner 
dan de minimaal infectieuze dosis. Bijzondere aandacht zal dus besteed worden aan klanten 
met een medicamenteuze- (na transplantatie, bij behandeling met corticoïden, enz.), 
natuurlijke- of infectieuze (AIDS, enz.) immuundeficiëntie of aan zwangere vrouwen. 

4. Micro-organismen die een rol kunnen spelen 

a. Bacteriën 

In het ontstaan van infecties na semi-permanente en permanente make-up, na tatoeage en 
na piercing spelen naast de door kruisbesmetting overgedragen MO de aanwezige MO op 
de huid en/of slijmvliezen van de klant een voorname rol. In principe kan om het even welke 
bacterie die tot onze residente- of transiënte huidflora of tot onze rijke darmflora of eventueel 
tot onze urogenitale flora behoort verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van infectie na 
ingreep. Twee MO zijn echter zonder twijfel voor het ontstaan van infecties na semi-
permanente en permanente make-up, na tatoeage en na piercing de belangrijkste: de 
Staphylococcus aureus (MSSA / MRSA) en de Streptococcus pyogenes (groep A 
streptokokken). Beide MO zijn conventioneel pathogeen en kunnen in kleine aantallen op 
onze huid zonder klinische tekenen resideren. Doorbreken zij echter de huidbarrière dan 
veroorzaken zij, zelfs in kleine aantallen en bij iedereen (onafhankelijk van het immunitair 
vermogen) een infectieziekte. Deze infectieziekten kunnen vrij onschuldig zijn maar ook zeer 
ernstig. 

b. Virussen 

Er zijn veel virussen die in de praktijk overgedragen kunnen worden. Dat het risico op 
overdracht reëel is, blijkt eveneens uit de voorzorgsmaatregelen voor bloeddonatie: Men 
moet bv. 4 maand wachten alvorens bloed te geven in geval van: een tatoeage, een 
piercing…” 
Sommige virussen zijn voor iedereen belangrijk omwille van de ernst van de veroorzaakte 
pathologie of het infectierisico. Andere geven slechts bij bepaalde risicopopulaties problemen 
De virussen kunnen chronisch in het bloed of in urogenitale secreties aanwezig zijn: 

Hepatitis B virus (HBV); 
Hepatitis C virus (HCV); 
Humaan immunodeficiëntievirus (HIV). 

Een prikongeval tijdens de verzorging van een besmette persoon vormt een 
overdrachtsrisico van ongeveer 30% voor HBV (sterk besmettelijk – antigeen HBe positief), 
3% voor HCV en 0,3% voor HIV. 
Virussen die aanwezig kunnen zijn in mond- of lipletsels: 

Herpes simplex virus types 1 en 2; 
Sommige Enterovirussen zoals Coxsackie virussen; 
… 

Virussen die aanwezig kunnen zijn in respiratoire secreten of speeksel: 
Alle virussen die respiratoire infecties veroorzaken (Influenza virussen, Parainfluenza 
virussen, RSV, Rhinovirus, Adenovirus, …); 
Bofvirus; 
Epstein-Barr virus; 
… 

Virussen die aanwezig kunnen zijn in respiratoire secreten of speeksel en een bijzonder 
risico vormen voor zwangere vrouwen: 

Cytomegalovirus; 
Rubellavirus; 
Parvovirus B 19; 
… 
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c. Gisten en schimmels 

Op de huid  en de slijmvliezen van de klant kunnen er ook schimmels en gisten voorkomen. 
We denken hierbij aan Candida albicans of dermatofieten. 
Deze kunnen soms relatief ongemerkt aanwezig zijn bij de gastheer, eventueel onder de 
vorm van sporen. Toch is het belangrijk om rekening te houden met deze micro-organismen. 
Een eventuele overdracht van schimmels of gisten zal er  bij de meerderheid van de 
personen weinig of geen klinische problemen geven. Indien de persoon die de behandeling 
ondergaat, toevallig immuungedeprimeerd is, kan er wel een belangrijke infectie ontstaan, 
o.a. met granuloomvorming. 

 
Candida albicans; 
Dermatofyten; 
… 

 
 
Het proper werken (asepsie, persoonlijke hygiëne, de standaard- en de bijkomende 
voorzorgsmaatregelen indien geïndiceerd, …), de propere omgeving (de materialen, de 
infrastructuur, …) en de propere klant (het reinigen van de huid en/of slijmvliezen, het 
desinfecteren van de huid en/of slijmvliezen) vormen de basis van de infectiebestrijding. 
Daarnaast zal het vaccineren van de practicus ook bijdragen tot de infectiebeheersing. 
 
 
 
Infectiebeheersing berust op de volgende drie belangrijkste aspecten: 

1. het proper werken ; 
2. de propere omgeving ; 
3. propere personen. 

  

II. Basis 1 van infectiebeheersing: het proper 
werken 

 

Het uitgangspunt is dat elke klant, klant als potentieel besmet wordt beschouwd. Dit betekent 
dat bij alle klanten, klanten steeds dezelfde standaardvoorzorgen (naar lichaamsvochten) 
worden genomen, ongeacht ze nu drager zijn van HIV, HBV, HCV of van andere pathogene 
MO.  

A. Asepsie 

 
In 1986 stelde Reybrouck G. (Reybrouck, 1986) 5 principes inzake asepsie op (zie bijlage 2). 
 
Asepsie is de eerste maatregel om infecties te vermijden. De hoofdprincipes die gevolgd 
worden blijven echter overal dezelfde. 

B. Persoonlijke hygiëne 

Een goede persoonlijke hygiëne bevordert de preventie van de overdracht van MO, draagt 
bij tot infectiepreventie en beschermt de dienstverlener en de klant tegen infecties. Dit houdt 
in dat naast een dagelijkse goede lichaamshygiëne, ook aangepaste werkkledij gedragen 
wordt. 
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 Algemene of standaardvoorzorgsmaatregelen 

 
Deze aanbevelingen steunen op de systematische preventieve maatregelen die steeds en 
overal op de zorgverlening van toepassing zijn: het gaat om standaard- of algemene 
voorzorgsmaatregelen. In de nationale en internationale literatuur, alsook in de Belgische 
regelgeving, wordt vooral het begrip “standaardvoorzorgsmaatregelen” gebruikt. Deze 
voorzorgsmaatregelen hebben tot doel de dienstverlener te beschermen en tegelijkertijd de 
overdracht van infectieuze agentia op of tussen klanten, klanten, tegen te gaan. Ze zijn van 
toepassing bij alle klanten, wat hun infectieuze toestand ook mag zijn. 
 
Als uitgangspunt wordt gesteld dat elke klant potentieel besmet is met bloedoverdraagbare 
agentia of andere kiemen. De dienstverlener moet zijn volgende klanten, medewerkers en 
zichzelf beschermen tegen deze agentia. De standaardvoorzorgsmaatregelen maken dit 
mogelijk. Ze bestaan uit een aantal beschermingsmiddelen bij alle klanten toe te passen, 
waarbij een correcte handhygiëne, met de nadruk op handontsmetting, de belangrijkste 
maatregel is. Andere middelen zijn het dragen van handschoenen, een masker, een 
beschermbril en aangepaste werkkledij. Eveneens worden afspraken gemaakt over het 
onderhoud van lokalen en materialen, afval en linnen, het voorkomen van prikongevallen en 
een aantal aanvullende maatregelen.  

a. Handhygiëne 
Een zorgvuldige handhygiëne vormt de basis van de standaardvoorzorgsmaatregelen. Het is 
de belangrijkste infectiepreventiemaatregel. 
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” beschikbaar op de website van de HGR (www.hgr-
css.be/, voor een gemakkelijke raadpleging, typ “8349” als zoekterm) of als brochure (op 
aanvraag). 

1) Belang van handhygiëne 

Handen vormen een belangrijke factor in de overdracht van verschillende MO, zowel deze 
aanwezig op de huid als deze opgedaan tijdens de zorgverlening. Een goede handhygiëne 
moet dan ook door alle dienstverleners en bij alle klanten worden toegepast. 
Handhygiëne beoogt het doeltreffend controleren van de vermenigvuldiging 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. Het toepassen van de 
handhygiëne in het bijzijn van de klant doet bij deze laatste vertrouwen ontstaan. 
 
Volgende basisvoorwaarden moeten in acht genomen worden om een correcte handhygiëne 
te kunnen garanderen: 

- Geen juwelen aan handen en voorarmen dragen. Het dragen van juwelen zoals 
ringen, armbanden of polshorloges is tijdens de zorgverlening niet toegelaten 
omdat ze haarden van micro-organismen vormen en een correcte handhygiëne 
beletten. De handen van personen die ringen dragen zijn vaker door een 
microbiële flora gekoloniseerd, zelfs na handhygiëne, welke ook de gebruikte 
techniek mag zijn. 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 (en is onafhankelijk 
van de soort ring, trouwring of fantasiering). 
 
Als een piercing of een insertieplaats van een juweel besmet is, vormt deze een 
besmettingsbron voor de klant. 
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- Korte nagels zonder nagellak; geen kunstnagels dragen. De vingernagels moeten 
schoon en kort geknipt zijn, zonder de vingertoppen te overschrijden. Lange 
nagels dragen meer MO over en verhogen het risico van perforatie van de 
handschoenen. 
Geen nagellak, geen kunstnagels want: 
Nagellak schilfert af en vergemakkelijkt zo de kolonisatie door MO; 
Kunstnagels veroorzaken structuurveranderingen van de nagels die leiden tot een 
toegenomen kolonisatie en overdracht van pathogenen. 
 
Het spreekt voor zich dat deze aanbeveling niet gemakkelijk toe te passen is op 
het terrein maar toch belangrijk is. Deze vereist een grondige mentaliteitswijziging 
zowel  van de personen die deze technieken toepassen als van de 
opleidingscentra. 

  
-     Korte mouwen. 

2) Begripsomschrijving: wassen en ontsmetten 

 
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, enz. dit stemt overeen met een normale persoonlijke hygiëne. 
Buiten deze maatschappelijke indicaties heeft het wassen alleen met water en zeep geen 
plaats meer en de ontsmetting door inwrijven met handalcohol is de enige aanbevolen 
techniek tenzij de handen zichtbaar bevuild zijn. 
 
De referentietechniek is de handontsmetting met handalcohol (HA). De handontsmetting met 
handalcohol biedt voordelen zoals: 

 Eenvoudige procedure;  
 Snelle uitvoering; 
 Grotere microbiologische werkzaamheid (een reductie van 99,999% van het 

aanvangskiemgetal ten opzichte van een reductie van 90% bij het gebruik van water 
en zeep); 

 Betere naleving van het protocol door de dienstverlener; 
 Lagere kostprijs; 
 Lagere ecologische belasting; 
 Betere toegankelijkheid en beter gebruik; 
 Betere huidtolerantie. 

3) Handontsmetting 

Indicaties 

Handhygiëne: 
 Waarborgt de veiligheid van de klant vooral bij toepassing vóór elk rechtstreeks 

contact met de klant en vóór een zuivere of invasieve handeling; 
 Dient toegepast te worden in alle vermelde indicaties ongeacht het al of niet dragen 

van handschoenen; 
 Moet toegepast worden op iedere plaats waar zorgen worden verstrekt. 

 
Tabel 1: Indicaties voor handhygiëne 
 
 Indicaties Waarom? Voorbeelden 

1 Onmiddellijk vóór contact Om de klant te  Rechtstreeks fysiek contact 
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met de klant  beschermen 
2 Onmiddellijk vóór een 

zuivere of invasieve 
handeling 

Om de klant te 
beschermen 

 Contact met mucosae 
 Contact met niet-intacte huid of 

perforatie van mucosae 
 Contact met of klaarzetten van 

instrumenten, materialen en 
producten 

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

Om de 
dienstverlener 
en 
de omgeving te 
beschermen 

 Contact met mucosae en met niet-
intacte huid, zoals vermeld in de 
indicatie “vóór zuivere of invasieve 
handeling” 

 Opruimen van wondvocht, 
speeksel, bloedspatten, braaksel 
enz. 

 Manipulatie van afval 
(verbandmateriaal, …), reinigen 
van besmet en zichtbaar bevuild 
materiaal en omgeving (toilet, 
materialen, instrumenten, …) 

4 Na het laatste contact 
met de klant en eventueel 
zijn nabije omgeving 

Om de 
dienstverlener 
en 
de omgeving te 
beschermen 

 Contact met een klant die de 
praktijk verlaat 

5 Na contact met de nabije 
omgeving van de klant, 
zelfs zonder contact met 
hem 

Om de 
dienstverlener 
en 
de omgeving te 
beschermen 

 Opruimen van de zone voor 
zorgverlening, wachtruimte, 
toiletten, enz. 

 

Techniek 

Bij het ontsmetten van de handen gaat men als volgt te werk: 
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: 

 Handpalm tegen handpalm; 
 Rechterhandpalm over linkerhandrug en linkerhandpalm over rechterhandrug; 
 Handpalm tegen handpalm met de vingers van beide handen tussen elkaar; 
 Achterkant van de vingers in de tegenovergestelde handpalm brengen en de vingers 

tegen deze handpalm heen en weer wrijven; 
 De duim van elke hand goed inwrijven in de palm van de andere hand; 
 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, 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 Rechterhandpalm over linkerhandrug en linkerhandpalm over rechterhandrug; 
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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 in de palm van de andere hand; 
o De vingertoppen van elke hand draaiend inwrijven in de palm van de andere 

hand. 
 
Duur van de volledige procedure: 40 – 60 seconden. 
 
Wanneer de handen goed droog zijn, de handen ontsmetten (zoals hierboven beschreven). 
 
Bij aanwezigheid van wondjes ter hoogte van de handen worden de letsels afgedekt met een 
niet waterdoorlatende pleister. 
 
Om irritaties van de huid te voorkomen, wordt het gebruik van een niet-vette hydraterende 
zalf zonder (allergiserende) lanoline aanbevolen. 

Uitrusting 

 In elk lokaal waar zorg wordt verleend en waar zuivere of vuile producten worden 
gemanipuleerd, dient een lavabo aanwezig te zijn. 

 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. 

 De zeeprecipiënten zijn voor eenmalig gebruik. 
 De handdoekverdelers worden aan de muur bevestigd en verdelen handdoeken voor 

eenmalig gebruik. Aan elke lavabo wordt een wegwerpbare en voldoende grote 
afvalzak voorzien. Het statief voor de afvalzak heeft geen deksel of kan bediend 
worden zonder aanraken met de handen. 

 De verdelers van handalcohol moeten zo dicht mogelijk bij de plaats van de 
zorgverlening of van gebruik aanwezig zijn. 

 Elk van deze uitrustingen dient regelmatig te worden gereinigd. 
 Leidingwater voldoet voor het wassen van de handen. 
 Warmeluchtdrogers zijn te vermijden. 
 Houders voor dozen met handschoenen bevorderen het gebruik van handschoenen. 

Deze moeten zo kort mogelijk bij de plaats van de zorgverlening of van gebruik 
worden bevestigd. 

Producten 

Handalcohol is de verzamelnaam voor preparaten op basis van alcohol. De producten 
moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 

 De effectiviteit moet aangetoond zijn via conformiteit aan norm EN 1500 (hygiënische 
desinfectie). 

 Het desinfectans moet opgenomen zijn in de lijst van toegelaten biocides van type 2. 
om dit te controleren bevat de website van de FOD Volksgezondheid de lijst met 
toegelaten biociden, actieve stoffen en toelatingshouders in België: 
https://portal.health.fgov.be/ en typ “biocide” in de zoekmachine van de FOD. Deze 
lijsten worden periodiek bijgewerkt. 

Opmerking: handalcohol is ontvlambaar: het gebruik, de opslag en het vervoer moeten aan 
de geldende veiligheidsnormen voldoen. 
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4) Huidreacties 
Er werd herhaaldelijk aangetoond dat de aard van het product en de toegepaste techniek 
van de handhygiëne een belangrijke rol spelen in het optreden van irritatiedermatitis. 
Recente studies hebben aangetoond dat het inwrijven van de handen met handalcohol 
minder irriterend werkt voor de huid dan het wassen van de handen (HGR nr 8349, 2009). 
Handalcohol krijgt dus vanuit dermatologisch standpunt de voorkeur. 
 

Preventie 

De preventie van dermatosen berust op volgende principes: 
 (bijna) uitsluitend gebruik maken van handalcohol; 
 Volledig afdrogen van de handen door herhaaldelijk deppen vooral vóór de 

toepassing van handalcohol; 
 Volledig laten drogen van de handen na toepassing van handalcohol vooraleer de 

handschoenen aan te trekken; 
 Toepassing van een niet-vette hydraterende zalf zonder (mogelijks allergiserende) 

lanoline tijdens een pauze of op het einde van het werk. Minimaal is een toepassing 
’s morgens en ’s avonds  aangeraden. 

5) Handschoenen 
Handschoenen worden gebruikt om kruisoverdracht via de handen te vermijden en ook ter 
bescherming van de dienstverlener. De dienstverlener draagt steeds niet-steriele 
wegwerphandschoenen voor elk contact met lichaamsvochten of slijmvliezen van dezelfde 
klant, klant. Vooraf wordt een handontsmetting uitgevoerd. Handschoenen kunnen MO 
overdragen en worden telkens als nodig verwijderd. Het dragen van handschoenen vervangt 
de handhygiëne niet. Na het verwijderen van de handschoenen worden de handen steeds 
ontsmet: achtergebleven kiemen vermenigvuldigen zich snel op de huid van de handen in 
een vochtige en warme omgeving. Wegwerphandschoenen zijn voor eenmalig gebruik: ze 
worden noch gewassen, noch ontsmet. 
 
In de praktijk dienen deze handschoenen te worden gedragen: 

 Wanneer zorg wordt verleend waarbij contact mogelijk is met lichaamsvochten, niet-
intacte huid of slijmvliezen, bevuild linnen of materiaal; 

 Voor om het even welke zorgverlening als de dienstverlener huidlaesies aan de 
handen vertoont die niet kunnen bedekt worden. 

 
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 een 
prikongeval. 

Goede praktijken voor het gebruik van handschoenen 
 Handontsmetting voor het aantrekken van handschoenen is slechts nodig vóór een 

contact met een klant en voor een zuivere/invasieve handeling. 
 Tijdens het dragen van handschoenen moet het aanraken van de omgeving 

(telefoon, deurklinken, toetsenbord, enz.) vermeden worden. Indien dit niet vermeden 
kon worden, zullen de aangeraakte voorwerpen of oppervlakken, na het verwijderen 
van de handschoenen, ontsmet worden. 

 Het wassen van handschoenen of het inwrijven van de handschoenen met 
handalcohol moet worden verboden gezien dit de kwaliteit van het barrière-effect 
aantast en de ondoordringbaarheid van de handschoenen niet meer kan 
gewaarborgd worden. Bovendien is het onmogelijk vast te stellen welke delen van de 
handschoenen in contact kwamen met de handalcohol. 
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 Handhygiëne na het verwijderen van de handschoenen is onontbeerlijk. 

Keuze van de handschoenen 
Om handschoenen te kiezen dient in functie van de voorziene zorghandeling rekening te 
worden gehouden met hun doeltreffendheid als barrière, met de duur van de zorghandeling, 
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: 

 Latex (poedervrij): biedt een natuurlijke, betrouwbare en doeltreffende barrière 
dankzij 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 vormen een goede bescherming, ook bij risico van blootstelling 
aan pathogene agentia die door het bloed worden overgedragen en bij gebruik van 
een brede waaier van gebruikelijke chemische producten. 

 Nitril: biedt fysische en chemische weerstand aan een bredere waaier van producten 
dan vinyl of latex zodat ze een uitstekende barrière vormt en heeft een goede 
elasticiteit. Het is een ideaal synthetisch alternatief voor personen die voor latex 
overgevoelig zijn. De kostprijs ervan is de hoogste. Wordt aanbevolen, omwille van 
de sterkte, bij zorghandelingen van langere duur. 

 Vinyl: biedt een minder betrouwbare barrière (verhoogde permeatie), is minder sterk 
en minder elastisch. Het is goedkoper en het bevat geen latex. 

De keuze van het materiaal wordt bepaald in functie van het vereiste niveau van 
bescherming voor de drager en eventuele aanwezigheid van allergie bij dienstverlener of 
klant. Bij zorghandelingen van korte duur gaat de voorkeur naar poedervrije 
latexhandschoenen omwille van de hoge doeltreffendheid en de lage kostprijs. Bij 
aanwezigheid van allergie (dienstverlener of klant) vormt nitril de beste optie. Het is 
belangrijk te wijzen op het feit dat vinyl onvoldoende bescherming biedt bij handelingen met 
een hoog risico van perforatie en scheuren en waarbij contact met bloedoverdraagbare 
agentia mogelijk is. 

 
 
Latexallergie 

 
Er bestaan twee types latexallergie, namelijk een uitgestelde contactdermatitis en een 
allergie van type 1 (zie bijlage 4). 

 

 
Preventie: 

 Kies een type handschoen met een zo laag mogelijk gehalte aan allergenen. Het 
gebruik van gepoederde latexhandschoenen rijk aan allergenen dient vermeden te 
worden.  

 

b. Haar, baard en snor 

Het haar moet schoon zijn en lang haar moet worden vastgemaakt of opgestoken. Baard en 
snor moeten verzorgd zijn, regelmatig gewassen en kort geknipt. Haar, baard en snor 
bevatten een grote hoeveelheid MO en kunnen besmettingsbronnen zijn vooral als ze met 
het werkveld in contact komen. 

c. Neus/ mondneusmasker 

Bij mogelijke spatten en aerosol met lichaamsvochten beschermt het mondneusmasker de 
dienstverlener. Indien van toepassing draagt men bij iedere klant een nieuw masker. De 
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dienstverlener draagt ook een masker indien hij zelf een respiratoire infectie heeft (rhinitis, 
griep) of een infectie ter hoogte van de mond (herpes). 
Het masker voor eenmalig gebruik wordt aangewend als volgt: 

 Het masker moet de neus, de mond en de kin goed bedekken; 
 De neusbeschermer 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 het gebruik; tijdens eenzelfde 

gebruik moet het masker worden vervangen na verloop van de door de fabrikant 
aanbevolen gebruiksduur (meestal ongeveer 1 uur) of wanneer het vochtig of 
gescheurd is of zichtbaar bevuild. 

 
Papieren zakdoeken voor eenmalig gebruik worden aanbevolen; na gebruik worden ze 
weggeworpen. Na het snuiten/aanraken van de neus volgt een hygiënische handdesinfectie 
met handalcohol. Tijdens het hoesten/niezen worden de mond en de neus bedekt met een 
wegwerpzakdoekje dat onmiddellijk weggeworpen wordt in de vuilnisemmer. Vervolgens 
worden de handen ontsmet. 

d. Eten, drinken en roken 

Het is verboden te eten, te drinken of te roken in volgende zones: 
De wachtruimte; 
De toiletten; 
De administratieve zone; 
De zone voor de zorgverlening; 
De zone voor reiniging, desinfectie en sterilisatie; 
De zone voor de propere opslag. 

   e. Beschermbril, gelaatsscherm of masker met spatscherm 
Bij mogelijke spatten en aërosols met lichaamsvochten beschermen deze hulpmiddelen de 
dienstverlener. 
Het mondneusmasker en de oogbescherming worden altijd tegelijk gedragen. 
De herbruikbare oogbeschermer wordt gereinigd (water en zeep) en vervolgens ontsmet met 
alcohol 70%. Na het verwijderen worden de handen steeds ontsmet. 

f. Kledij 

De dienstverlener zal zijn burgerkledij voldoende afdekken met of vervangen door werkkledij 
om contaminatie met spatten van lichaamsvochten te vermijden. 
De werkkledij heeft korte mouwen (de voorarmen zijn steeds bloot) zodat een goede 
handhygiëne mogelijk is. 
De werkkledij wordt regelmatig en zeker bij zichtbare verontreiniging vervangen. 
De kledij wordt zo warm mogelijk gewassen (liefst minstens 60°C). 
Bij kans op bevuiling draagt men een overschort. 
Schoenen moeten proper zijn, vooraan gesloten en goed reinigbaar zijn. 
De vestiaire voorziet een aparte zone voor burgerkledij en werkkledij. 
 
Met uitzondering van de werkkledij is het linnen wegwerpbaar. 
 

g. Vaccinatie van de dienstverlener 

Hepatitis B 

Elke persoon die in het kader van zijn beroepsactiviteiten blootgesteld kan worden aan 
contact met lichaamsvochten van derden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks moet 
tegen HBV gevaccineerd zijn. Het vaccin bestaat uit 3 inspuitingen, toegediend op tijd 0, 
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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 het totaal 6 inspuitingen te 
overschrijden (zie advies HGR nr 8586 “Vaccinatiegids”, 2009). Na een doeltreffende 
vaccinatie zijn bijkomende vaccinatietoedieningen bij een immuuncompetente persoon niet 
nodig, zelfs al daalt het antistofgehalte onder de 10mIU/ml. 

Influenza (griep) 

Een jaarlijkse vaccinatie tegen influenza (griep) wordt aanbevolen bij alle 
gezondheidswerkers (HGR nr 8586 vaccinatiegids, 2009). 

 

C.  Afvalverwijdering 
Er dient voldoende aandacht besteed te worden aan een correcte sortering, opslag en 
verwijdering. Vooral scherpe voorwerpen verdienen specifieke aandacht. 
 
Zie bijlage 6 de deel van het advies 8279 - Aanbevelingen i.v.m. de infectiebeheersing 
tijdens de verzorging buiten de verzorgingsinstellingen (thuisverzorging en/of op een 
kabinet). 

D. Prikongevallen voorkomen 
Prikongevallen worden voorkomen door naalden en andere scherpe voorwerpen met de 
nodige voorzichtigheid te behandelen. Naalden en scherpe voorwerpen worden verwijderd 
door gebruik te maken van specifieke containers (HGR nr 8429, 2011). 

    
In de regel kan men stellen dat wanneer bijkomende voorzorgsmaatregelen geïndiceerd 
zouden zijn de zorgverlening uitgesteld wordt tot de indicatie vervallen is. Uitzondering kan 
gemaakt worden voor lichte respiratoire infecties (op voorwaarde dat de zorgverleningsite 
niet de mond of de neus van de klant is). In deze gevallen draagt de klant een 
mondneusmasker en wordt de handhygiëne geïntensifieerd (HGR nr 8429, 2011). 
 

III. Basis 2 van infectiebeheersing: de 
propere omgeving 

Onze bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de instrumentenzorg en de inrichting en het 
onderhoud van de praktijkruimte. 

1. Instrumentenzorg  

a. Algemene principes 

Apparatuur, materiaal en instrumenten die gebruikt worden bij de zorgverlening mogen in 
geen geval schade berokkenen aan de klant of dienstverlener. 
Het materiaal dat het huidoppervlak binnendringt of in contact komt met de huid of het 
weefsel van de klant moet van eenmalig gebruik en steriel zijn. Als de verpakking voor 
eenmalig gebruik niet op de markt is, dan moet het gesteriliseerd worden (KB, 2005) (bijlage 
5). 
De rechtstreekse houders van het materiaal hierboven bedoeld zijn van eenmalig gebruik of 
gesteriliseerd (KB, 2005). 
Het materiaal dat niet in contact komt met de huid of het weefsel, noch met het materiaal dat 
in contact komt met de huid of het weefsel van de klant, moet ten minste eenmaal per dag en 
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na elke bevuiling met een biologisch product schoongemaakt worden met een aangepast 
detergent en naderhand ontsmet worden met een ontsmettingsmiddel (FOD, Officiële lijst 
van de toegelaten biociden in België). (KB, 2005). 
 
Bij aanwending van herbruikbaar materiaal is de toepassing van aangepaste 
onderhoudsprocedures verplicht. Hierbij zal men rekening houden met het type materiaal en 
zijn vormgeving. Het vereiste veiligheidsniveau (ontsmetting of sterilisatie) van het materiaal 
hangt af van zijn gebruik en van de procedures waarvoor het wordt gebruikt. 
Materiaal voor eenmalig gebruik mag onder geen enkele voorwaarde worden hergebruikt. 

b. Instrumenten en voorwerpen voor éénmalig 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) en de vervaldatum niet verstreken 
is. Materiaal voor eenmalig gebruik mag nooit worden hergebruikt, noch gereinigd, noch 
ontsmet, noch opnieuw gesteriliseerd. Het materiaal voor eenmalig gebruik is gemakkelijk 
herkenbaar door het symbool op de verpakking: 
 

      
 

c. Herbruikbaar materiaal - terminologie 

Herbruikbaar materiaal moet minstens gereinigd worden tussen het gebruik bij verschillende 
klanten. 

Niet-kritisch materiaal 

 
Hieronder groeperen we materialen en instrumenten die enkel in aanraking komen met een 
intacte huid. 
 
Onderhoudsprocedure: zorgvuldig reinigen met een reinigingsproduct en goed drogen. 

Semi-kritisch materiaal 

 
Deze categorie omvat materialen en instrumenten die bij gebruik in contact komen met 
slijmvliezen of niet-intacte huid. 
 
Onderhoudsprocedure: deze materialen moeten goed gereinigd worden met een 
reinigingsproduct en vervolgens ontsmet en gesteriliseerd worden (KB, zie hoger). 

Kritisch materiaal 

  

In deze groep plaatsen we de materialen en instrumenten die gebruikt worden om ingebracht 
te worden in een steriele lichaamsholte of in contact komen met steriel weefsel. 
 
Onderhoudsprocedure: deze materialen moeten goed gereinigd worden met een 
reinigingsproduct en vervolgens ontsmet en gesteriliseerd worden. Dit materiaal moet 
volledig vrij zijn van MO. 
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1) Reiniging: de standaard 
Onder reiniging wordt verstaan het verwijderen van zichtbaar vuil en zichtbaar en 
onzichtbaar organisch materiaal bij middel van een reinigingsproduct (geen desinfectans). 

   
Alle instrumenten moeten na elk gebruik gereinigd worden met een reinigingsproduct, ook 
wanneer nadien een desinfectie of een sterilisatie volgt. Niet manuele reiniging verdient de 
voorkeur omwille van de efficiëntie ervan en het beperken van het risico van prikongevallen. 
Belangrijk is dat alle delen van de instrumenten bereikt worden bij het reinigen. 
Reinigingsmethodes: 

Machinale reiniging: 
De instrumenten worden machinaal gereinigd in een instrumentenmachine. Deze techniek 
geniet de absolute voorkeur. De procedure is veel minder afhankelijk van persoonsgebonden 
factoren, het risico van prikongevallen wordt sterk gereduceerd en wanneer de reiniging 
gecombineerd wordt met voldoende hoge temperatuur wordt een niveau van desinfectie 
bekomen (zie verder). 

Ultrasone reiniging: 
Een ultrasoon toestel is zeer geschikt voor het behandelen van fijn en moeilijk reinigbaar 
instrumentarium. Het ultrasone bad wordt gevuld met een aangepaste reinigende vloeistof. 
Het is belangrijk dat dit product corrosie tegengaat. De vloeistof dient regelmatig vervangen 
te worden (cfr. de instructies zoals vermeld op het product). 

Handmatige of manuele reiniging: 

De reiniging gebeurt, gebruik makend van een borstel, in een oplossing met een detergent. 
Er wordt zoveel mogelijk onder het wateroppervlak geborsteld om spatten te voorkomen. 
Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een overschort, handschoenen en een 
oogbescherming (spatbril) dienen hierbij te worden gedragen. Door het gebruik van een 
borstel met een lang heft kunnen prikongevallen beter vermeden worden. Goed naspoelen is 
noodzakelijk. Manueel reinigen moet zoveel als mogelijk vermeden worden. 

 2)  Desinfectie of ontsmetting 
Onder desinfectie wordt verstaan het verminderen (door doding) van het aantal MO tot een 
aanvaarbaar geacht niveau. Desinfectie dient beperkt te blijven. We onderscheiden 3 
niveaus van ontsmetting: 

 Low-level disinfection: doodt de meeste vegetatieve bacteriën, gevoelige schimmels, 
gisten en virussen (HIV) maar geen resistente bacteriën, geen sporen. 

 Intermediate disinfection: doodt alle vegetatieve bacteriën, mycobacteriën inclusief de 
meeste virussen (HBV) en fungi maar niet noodzakelijk bacteriële sporen. 

 High-level disinfection: doodt alle MO met uitzondering van een groot aantal sporen. 
 
Desinfectie moet altijd door een goede reiniging worden vooraf gegaan. 
 
Low-level desinfectants: fenolderivaten, quaternaire ammoniumzouten (quats), 
chloorhexidine en andere biguanides, halogenen (chloor), glucoprotamine, … 
Intermediate desinfectants: alcohol 70°. 
Alcohol 70° is doeltreffend tegen micro-organismen maar het gebruik van HA moet blijven 
aanbevolen om de doeltreffendheid van de oplossingen te optimaliseren, huidirritaties te 
beperken en zo het gebruik ervan door de werknemers op het terrein te verhogen. HA heeft 
zijn doeltreffendheid in ziekenhuizen ruim bewezen. 
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Indicaties voor desinfectie: 

 Niet-kritisch materiaal (zie verder) bevuild met bloed of lichaamsvochten ondergaat 
na reiniging een low- of intermediate disinfection. 

 Semi-kritisch materiaal en kritisch materiaal (zie verder) in voorbereiding van een 
sterilisatie ondergaat na reiniging een thermische desinfectie of een chemische 
intermediate- of high-level disinfection 

 
Semi-kritisch materiaal, materiaal dat in contact komt met niet-intacte huid of slijmvliezen, 
dient volgens het KB voor eenmalig gebruik en steriel te zijn. 
 
Om desinfectie te bekomen kan geopteerd worden voor volgende technieken: 

Thermodesinfectie: 

Deze techniek verdient steeds de voorkeur. Er wordt gebruik gemaakt van warm water 
(tussen 60 en 100°C). in een instrumentenmachine wordt thermische desinfectie 
gecombineerd met machinale reiniging. Een huishoudelijke vaatwasmachine is niet geschikt 
voor deze toepassing. Men bekomt een thermodesinfectie alleen wanneer men voldoende 
hoge temperaturen combineert met voldoende lange inwerkingstijden. Alle pathogene MO 
worden gedood (desinfectie) indien de uitslag van de berekening verkregen door het aantal 
graden C (ti) boven de 55°C met het aantal minuten dat die temperatuur aangehouden blijft 
(mi), hoger is dan 250, dit wil zeggen: Σ mi(ti-55)>250. Een andere manier om na te gaan of 
er sprake is van een thermodesinfectie is de A0-waarde berekenen (voor meer uitleg 
verwijzen wij naar de “Aanbevelingen voor sterilisatie”, HGR nr.7848, 2006). Voor semi-
kritisch materiaal moet de A0-waarde minstens 600 bedragen. Men bekomt deze waarde: 
Bij 80°C na een inwerkingstijd van 600 seconden of 10 minuten of 
      90                                                 60                        1 minuut of 
      93                                                 30                         ½ minuut. 

 Chemische desinfectie: 

Deze desinfectie gebeurt in de regel door onderdompeling en dient zoveel als mogelijk 
vermeden te worden. De onderdompeling wordt steeds vooraf gegaan door een grondige 
reiniging. Men bekomt een chemische desinfectie van instrumenten (intermediate 
disinfection) door deze onder te dompelen gedurende 10 tot 15 minuten in alcohol 70° 
(ethanol of isopropanol). 
 
Alcohol wordt ook niet langer als high-level disinfectant beschouwd omwille van onvoldoende 
activiteit ten opzichte van hydrophiele virussen (Picornaviridae: Echovirus, Coxsackie virus, 
…) en bacteriële sporen (APIC) en ook niet alle hepatitis virussen blijken door een 
behandeling met ethanol gedood te worden (G. Reybrouck, 1986). 
 
Ook Jodoforen worden niet langer als high-level disinfectants beschouw omwille van hun niet 
bewezen werking ten opzichte van endosporen, TB en sommige fungi. 
 
Volgende productgroepen kunnen in aanmerking komen voor high-level disinfection: 
aldehyden, waterstofperoxiden, perazijnzuur en chloordioxide. Veelal worden deze 
producten aangewend voor onderdompeling maar sommige zijn ook als geïmpregneerde 
doekjes verkrijgbaar. Maar aangezien het KB stelt dat het semi-kritisch materiaal (materiaal 
dat in contact komt met niet-intacte huid of slijmvliezen en hierdoor minimaal een high-level 
disinfection vereist) voor eenmalig gebruik en steriel moet zijn, raden wij het gebruik van 
high-leveldisinfectants hier af (o.a. omwille van hun toxiciteit). In voorbereiding op een 
sterilisatie volstaat een intermediate level disinfection (liefst bekomen door thermodesinfectie 
of door, tweede keus, onderdompeling in alcohol 70°). 
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3) Sterilisatie 
Sterilisatie is een proces dat alle MO doodt of inactiveert. Sterilisatie moet altijd door een 
goede reiniging en desinfectie worden voorafgegaan.  
 
Indien men zelf steriliseert dan gebeurt de sterilisatie door middel van autoclaveren (met 
verzadigde stoom, KB) en conform de richtlijnen van de HGR (advies HGR nr. 7848, 2006). 
De dienstverlener zal zich dan een kleine stoomsterilisator (autoclaaf) met EG markering 
aanschaffen overeenkomstig de Richtlijn betreffende de medische hulpmiddelen EEG/93/42 
van 14 juni 1993 en die aan de norm NF EN 13060 beantwoordt. Voor meer details wordt 
verwezen naar het hierboven vermelde advies van de HGR. 
 
De sterilisatie omvat een complexe reeks processen. Ook de operationele kwalificatie, de 
validatie en de controles van sterilisatoren zijn zeer complex. In de ziekenhuizen waarborgt 
de ziekenhuisapotheker het kwaliteitsniveau van de dagelijkse werkzaamheden van de 
centrale sterilisatieafdeling (KB 04/03/1991-Art. 12). Het aankopen en gebruiken van 
eenmalig steriel materiaal is veel eenvoudiger. 
 

2. Inrichting en onderhoud praktijkruimte 

 
De zorgverlening zal plaatsvinden in ruimtes die architectonisch, organisatorisch en op vlak 
van onderhoud toelaten om de overdracht van infectie te voorkomen. De lokalen moeten 
hygiënisch, schoon, goed verlicht, verlucht en op aangepaste temperatuur gehouden 
worden. Door een zorgvuldige indeling en inrichting van de ruimtes kan de 
infectiebeheersing vereenvoudigd worden (HGR nr 8678, 2011; HGR nr 8279, 2008). 
 

a. Principes met betrekking tot het onderhoud 

 
Een dagelijkse grondige huishoudelijke reiniging is de standaard. Daarbij gaat bijzondere 
aandacht naar oppervlakken die veelvuldig worden aangeraakt zoals bv. deurklinken.  
Scheid proper en vuil. 
Werk steeds van proper naar vuil. 
Verwijder losliggend vuil bij voorkeur door stofwissen. Het licht vastgehecht vuil door te 
wappen/moppen of door vochtig af te nemen. Het sterk gehecht en ingedrongen vuil door te 
schrobben/schuren. 
Gebruik stofbindende wegwerpdoeken. 
Gebruik bij voorkeur wegwerp sopdoeken/moppen. Herbruikbare sopdoeken dienen na 
gebruik in de wasmachine te worden gewassen op minstens 60°C. 
Organisch materiaal wordt door middel van absorberend wegwerpmateriaal verwijderd. 
Daarna wordt die plek gereinigd en ontsmet (zie hoger). 
Onderscheid steeds het “schoon” sanitair van het “vuil” sanitair. 
Gebruik als reinigingsmiddel steeds een detergent (geen zeep). Detergenten zijn 
synthetische middelen op basis van aardolie.  
 

b. Indeling in ruimtes / zones 

 
Om hygiënische en organisatorische redenen dient de praktijk over verschillende zones te 
beschikken. Deze zones bevinden zich idealiter allemaal in verschillende ruimtes. Zo niet 
worden er scheidingen aangebracht door middel van tussenschotten (KB). De wachtruimte is 
steeds een aparte ruimte. De zone voor de zorgverlening moet duidelijk geïndividualiseerd 
worden ten opzichte van de rest van het kabinet. Klanten mogen geen vrije toegang hebben 
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tot de zone van reiniging, desinfectie en sterilisatie noch tot de zones voor opslag. In elk 
geval moeten de lokalen voor beroepsgebruik duidelijk afgescheiden worden van het 
eventuele privé-gedeelte van de woning. 
 
Een praktijk zal minimum volgende zones bevatten, rekeninghoudend met het 
besmettingsrisico: 

 Wachtruimte; 
 Administratieve zone; 
 Zone voor de zorgverlening; 
 Zone voor reiniging, desinfectie en sterilisatie; 
 Een vuile zone; 
 Een propere zone. 

Algemeen geldt het principe dat het “reine” en het “vuile” niet mogen vermengd worden, noch 
in de zone van zorgverlening noch bij de stockage en opslag. 

  c. Inrichting van de individuele ruimtes 

 
Opteer voor niet-poreuze, effen, weerstand biedende en makkelijk te onderhouden 
vloerbekleding, compatibel met reinigings- en ontsmettingsmiddelen. 
Kies ergonomische en makkelijk te onderhouden materialen en uitrustingen om de lokalen in 
te richten. 
Het meubel waarop de klant zit/ligt, heeft een reinigbare bekleding, beschermd door een 
ondergrond van eenmalig gebruik die veranderd wordt tussen twee klanten 
Beperk meubilair en uitrusting tot het strikt noodzakelijke. 

1) Wachtzaal 

 
Deze aparte ruimte wordt regelmatig en ten minste 1 maal per week huishoudelijk 
onderhouden (HGR nr, 8678, 2011). 

2) Administratieve zone 

 
Indien de administratieve functies geïntegreerd worden in de ruimte waar ook de 
zorgverlening plaatsvindt, dan dient er een duidelijke afbakening aanwezig te zijn. In elk 
geval moet er een voldoende afstand (1,5m) zijn tot de behandelingsplaats. Zorg voor 
gesloten kasten en laden. Vermijd ingewikkelde vormgevingen die het onderhoud 
bemoeilijken. 

3) Behandelruimte/zone 

 
Deze vormt de meest kritische zone. Het risico van contaminatie is er groot en de ruimte 
moet op eenvoudige en snelle wijze kunnen voorbereid worden voor volgend gebruik. 
Zorg voor afsluitbare kasten. 
Er zal een waterpunt aanwezig zijn, uitgerust voor het uitvoeren van handhygiëne: lavabo 
met hygiënisch bedienbare watertoevoer; verdeler voor vloeibare zeep, gel of handalcohol; 
houder voor papieren wegwerphanddoeken. 
Voorzie een vuilnisbak met (uitneembare) plastieken binnenzak, zonder deksel of met deksel 
bediend door middel van een pedaal. 
Dagelijkse schoonmaak. Vlekken moeten onmiddellijk schoongemaakt worden. Na reiniging 
volgt een desinfectie. Er wordt hier geen gebruik gemaakt van high-level desinfection zoals 
bij het ontsmetten van instrumenten, maar wel van low-level desinfection of intermediate 
desinfection. 
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4) Onderhoudsruimte 

 
De reiniging van instrumenten en hulpmiddelen gebeurt bij voorkeur in een afzonderlijke 
ruimte. Als dit niet mogelijk is, dient de reinigingszone duidelijk afgescheiden te worden van 
de zone waar verpakken, ontsmetten en sterilisatie plaatsvinden. De opstelling van de 
toestellen en de werkorganisatie moet zodanig gebeuren dat de werkwijze van handelen van 
“vuile” zone naar “reine” zone wordt gerespecteerd. 

 Zorg voor goede verlichting en verluchting. 
 Voorzie een lavabo specifiek voor de reiniging van herbruikbare hulpmiddelen en 

instrumenten. 
Dagelijkse schoonmaak. Vlekken moeten onmiddellijk schoongemaakt worden. Na reiniging 
volgt een desinfectie (low-level disinfection / intermediate disinfection). 

5) Opslagruimte 

 
In de praktijk is er nood aan stockage en stapeling van diverse producten en materialen. 
Een voorraad van verbruiksmaterialen en wegwerpartikelen wordt gestockeerd op 
overzichtelijke wijze op rekken die een regelmatig onderhoud toelaten. De wijze van 
stockeren moet toelaten om op efficiënte wijze aan voorraadbeheer te doen. Het FEFO-
principe (First Expired First Out) wordt gehanteerd. 
Onderhoudsproducten en reinigingsmaterialen worden dusdanig opgeslagen dat de zone 
waarin ze gestockeerd worden voldoende zuiver kan gehouden worden. 
Het afval wordt duidelijk gescheiden van de onderhoudsproducten en andere voorraad. 
Zorg voor goede verlichting en verluchting. 
Idealiter is er een lavabo aanwezig. 

6) Sanitair 

 
Er zijn afzonderlijke sanitaire voorzieningen voor de klanten. 
Voorkeur wordt gegeven aan een opgehangen WC en lavabo. 
Naast de lavabo wordt een houder met vloeibare zeep geplaatst en een verdeler van  
handdoeken voor eenmalig gebruik. 
Er zal een vuilnisbak voorzien worden. 
 

 

IV . Basis 3 van infectiebeheersing: 
de propere klant 

 

Algemene principes 

a. De microbiële agressie reduceren en de niet-intacte barrière beschermen 

 
Zoals hoger vermeld, herbergt elk uitwendig lichaamsoppervlak een groot aantal MO. Het 
symbiotisch samenleven van de mens met een groot aantal MO wordt bepaald door het 
immunitair vermogen van de mens en door de intactheid van zijn huid en slijmvliezen. Het 
aanbrengen van een semi-permanente of permanente make-up, van een tatoeage of van 
een piercing bedreigt het bestaande wankele evenwicht tussen symbiose en infectie door 
rechtstreekse inoculatie van MO en door het doorbreken van de natuurlijke barrière.  



 23

De inrichting van de beroepslokalen wordt overeenkomstig hetgeen in het KB voorzien is 
(KB, 2005) uitgevoerd. 
 
Men moet : 

 Het immuunvermogen van de klant beoordelen. Zo kan men bij voorbeeld een klant 
met serieuze ziekteverschijnselen zoals koorts, …beter laten terugkomen als hij 
genezen is. Een zwangere komt best terug na de bevalling. Men kan de klant 
bevragen enz. 

 Het aanvangskiemgetal, de bio burden, van het te bewerken lichaamsoppervlak zo 
klein mogelijk te maken door de zone eerst te reinigen en vervolgens te ontsmetten 
met een ontsmettingsmiddel met langdurige, residuele of aanhoudende werking. 

 Zolang de wonde niet geheeld is, zolang de barrière niet intact is, de wonde rein te 
houden en te ontsmetten met een ontsmettingsmiddel met langdurige, residuele of 
remanente werking. 

 De klanten informeren over de behandelingen en de eventuele gevolgen en 
complicaties ervan door middel van een document “informed consent”. Zie bijlage 1. 

 
 

Reinigen en ontsmetten zijn effectieve technieken voor het reduceren van de flora. De 
volgende tabel geeft de effecten weer van de toepassing van de verschillende 
handhygiënetechnieken. Op de andere huidzones mag men een gelijkaardig effect 
verwachten. 
 
 
Tabel 2: Technieken voor handhygiëne 
 
 
 Wassen met 

zachte zeep 
Wassen met 
antiseptische zeep 

Ontsmetten met een 
alcohol 70° 

Reductie van de 
transiënte flora 

90% 
1 decimale 
logreductie 

99,9% 
3 decimale logreductie 

99,999% 
5 decimale logreductie 

Reductie van de 
residente flora 

Geen effect 50% 99% 
2 decimale logreductie 

 
Wanneer men voor de behandeling een mondspoeling gebruikt, kan de microbiële lading met 
kiemen afkomstig uit de mondholte met 90 tot 95% worden verminderd. Er werden gunstige 
resultaten beschreven bij gebruik van mondspoelingen op basis van chloorhexidine, 
etherische oliën en jodiumderivaten. 

1. Voor de interventie 
- Om de huidzone voor de ingreep, voor de ontsmetting, te reinigen, gebruiken we een 

antiseptische zeep. Om het slijmvies voor de ingreep, voor de ontsmetting, te 
reinigen, gebruiken we een antiseptische oplossing.  

- Om de intacte huidzone voor de ingreep na reiniging te ontsmetten, gebruiken we 
een antisepticum op basis van alcohol 70°. Om het slijmvies voor de ingreep na 
reiniging te ontsmetten, gebruiken we een waterige antiseptische oplossing. 

2. Na de interventie 
- Om de niet-intacte huidzone na de ingreep te reinigen bij bevuiling, gebruiken we een 

antiseptische zeepoplossing. Om het niet-intacte slijmvies na de ingreep te reinigen, 
gebruiken we een antiseptische oplossing. (tabel zie hieronder) 

- Om de niet-intacte huidzone na de ingreep te ontsmetten, gebruiken we een 
antiseptische waterige oplossing. Om het niet-intacte slijmvies na de ingreep te 
ontsmetten, gebruiken we een antiseptische oplossing. 
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Om de werking van het aangewende antisepticum in sommige gevallen (bij cumulatieve 
werking) te versterken en om te voorkomen dat de werking gedeeltelijk gereduceerd zou 
worden, gebruiken we steeds, gedurende het ganse proces van dezelfde klant, van 
voorbereiding tot nazorg, antiseptica van dezelfde familie. Twee families hebben producten 
voor elke hierboven vermelde toepassingen:  

 Producten op basis van chloorhexidine of andere aanverwante biguanides; 
 Producten op basis van jodoforen 

Wonden worden dagelijks geïnspecteerd, gereinigd indien nodig (wondvocht), dagelijks en 
na elke reiniging ontsmet en afgedekt met een steriel kompres. 
 
Tabel 3: Reinigings- en ontsmettingstechnieken 
 
 Reinigen Ontsmetten  
Voor de ingreep   
De huidzone Antiseptische zeep Antisepticum op basis van 

alcohol 70° 
De slijmvlieszone Antiseptische oplossing:

       spoelmiddel of
       waterige oplossing 

Waterige antiseptische 
oplossing 

Na de ingreep   
De huidzone Antiseptische zeepoplossing Waterige antiseptische 

oplossing 
De slijmvlieszone Antiseptische oplossing:

       spoelmiddel of
       waterige oplossing 

Waterige antiseptische 
oplossing 

 

  Chloorhexidine en aanverwante biguanides 

 
Chloorhexidine (en aanverwante biguanides) heeft een residuele- en cumulatieve werking. 
Het vormt een laagje en de residuele werking neemt toe in functie van de frequentie van het 
gebruik. Het is een kationisch antisepticum, laag geconcentreerd in België (de gebruikelijke 
concentratie in waterige oplossing bedraagt 0,05%), hoog geconcentreerd in de VS (1 – 2%) 
en de verdunningsfactor is 2 (verdunning tot 50%, daling van de activiteit met 22 = 4). Met 
een verdunningsfactor van 2 is de werking van een 2% oplossing 64 maal sterker dan de 
werking van een 0,05% oplossing. Bij een lage concentratie beperkt het spectrum zich tot de 
gram+ bacteriën. Het gebruik van chloorhexidine (in ’hoge’ concentratie) in de preventie van 
postoperatieve wondinfecties is ‘evidence based’, het leidt tot een reductie van het aantal 
postoperatieve wondinfecties. 

 Jodoforen 

 
Jodoforen hebben een langdurige, diepe werking door het langzaam en gelijkmatig afgeven 
van jodium (4 – 6 ppm). Jodium is een anionisch oxidans. De werkzaamheid is volledig toe te 
schrijven aan het vrije jodium (I2). Vroeger werden ontsmettingsmiddelen op basis van 
jodium heel vaak gebruikt in een alcoholische oplossing aan 1 of 2%. Om het jodium 
gemakkelijker op te lossen, om de hoeveelheid vrij jodium boven de 6 ppm te behouden, was 
men verplicht jodaten (NaIO3 of KIO3) toe te voegen die irriterend kunnen werken. Jodoforen 
zijn (meer moderne) verbindingen van jodium op een drager, gewoonlijk pvp 
(polyvinylpyrolidone, povidone). Jodoforen hebben dezelfde microbicide activiteit maar geven 
zelden aanleiding tot allergische reacties en irritaties. Tot nu toe nog geen resistentie 
bekend. Ze hebben een zeer breed spectrum maar zijn niet sporocide (Reybrouck, 1986). 
Jodoforen worden niet als high-level disinfectants (alcohol 70° en choorhexidine evenmin) 
beschouwd omwille van hun niet bewezen werking ten opzichte van endosporen, TB en 



 25

sommige fungi (APIC – Association for Professionals for Infection Control and 
Epidemiology). Allergische contactdermatitis als gevolg van het gebruik van povidon-jodium 
is zeer zeldzaam (Erdmann et al., 1999). Er bestaat geen verband tussen allergische 
contactdermatitis op jodium en anafylactische reacties als gevolg van contrastmiddelen op 
basis van jodium die gebruikt worden in de radiologie (Pecquet, 2003). 

b. Reiniging van de huid- of slijmvlieszone 

 Huid 

Gebruik een product op basis van 0,05% chloorhexidine in combinatie met een quaternair 
ammoniumzout (of aanverwant product) of een vloeibare antiseptische zeep op basis van 
jodoforen.  
Werkwijze: reinigen, spoelen (drinkbaar water) en droogdeppen (wegwerphanddoekje). 

 Slijmvlies 

Mondslijmvlies 

 
Gebruik een product op basis van 0,15% chloorhexidine of een mondwater op basis van 1% 
jodoforen. 
 
Werkwijze: mondtoilet (tanden poetsen, …), goed spoelen met drinkbaar water en spoelen 
met het mondwater. (Let op! De meeste tandpasta’s zijn anionisch. Chloorhexidine is 
kationisch. Het gecombineerd gebruik kan leiden tot een reductie van de antiseptische 
activiteit. Jodoforen zijn anionisch.) 

Andere slijmvliezen 

 
Gebruik een product op basis van 0,05% chloorhexidine in combinatie met een quaternair 
ammoniumzout (of aanverwant product) of een waterig antisepticum op basis van jodoforen, 
10% oplossing.  

c. Desinfectie van de huid- of slijmvlieszone 

 Intacte huid 

 
Gebruik een alcoholische oplossing van 70° in combinatie met chloorhexidine (0,5%, 2% is 
ook verkrijgbaar) of in combinatie met jodoforen (5%). 
(Het gebruik van jodoforen is ook geïndiceerd bij het plaatsen van tatoes.) 

a. Niet-intacte huid 

 
Gebruik een product op basis van 0,05% chloorhexidine (of aanverwant product) of een 
waterig antisepticum op basis van jodoforen, 10% oplossing. 

b. Slijmvliezen 

 
Gebruik een product op basis van 0,05% chloorhexidine (of aanverwant product) of een 
waterig antisepticum op basis van jodoforen, 10% oplossing. 
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V.  Bijzondere situaties 

     - Klanten met ontstekingsverschijnselen ter hoogte van of in de nabijheid van 
de ingreepzone 

 
Het voorkomen van ontstekingsverschijnselen met of zonder infectieuze symptomen is een 
contra-indicatie voor het aanbrengen van een semi-permanente of permanente make-up, 
tatoeage of piercing. 

-  Potentieel besmettend incident 

De HGR ontwikkelde aanbevelingen in verband met prik- en spatongevallen en accidentele 
bloedcontacten (onder de referentie HGR nr. 8429). 

 Situatieschets 
We spreken van een potentieel besmettend incident wanneer bloed of andere mogelijke 
besmette lichaamsvochten van de klant 

 In contact komen met de slijmvliezen of de niet-intacte huid van de dienstverlener; 
 Via een prik- of snijwonde in het lichaam van de dienstverlener worden gebracht. 

Overdrachtsrisico 
Het risico van besmetting is afhankelijk van een hele reeks factoren: de status van de klant, 
de aard van het incident (omvang inoculum, …), eventuele vaccinatie van de dienstverlener, 
enz. 
In de literatuur wordt het risico van besmetting na een prikongeval met een naald, besmet 
met de vermelde kiemen, geschat op: 

 30% voor het hepatitis B virus; 
 3% voor het hepatitis C virus; 
 0,3% voor het HIV. 

Preventie van accidenteel contact 
Een potentieel besmettend contact moet zo veel mogelijk vermeden worden via: 

 Toepassing van standaard voorzorgsmaatregelen; 
 Een gestructureerde en geordende manier van werken; 
 Steeds handschoenen dragen bij manipuleren van scherpe voorwerpen; 
 Veilig hanteren van naalden en scherpe voorwerpen; 
 Stevige, lekvrije naaldcontainers voor het verwijderen van scherpe voorwerpen 

gebruiken; 
 Naaldcontainers nooit boven de aangegeven lijn vullen; 
 Draag handschoenen bij het manipuleren van gebruikt instrumentarium; 
 Machinale reiniging. 

 

-  Maatregelen na een potentieel besmettend incident 

Onmiddellijk: 

Slijmvliezen en niet-intacte huid: 

Lichaamsvochten verwijderen door intensief spoelen (reinigen); 
Desinfecteren met een aangepast ontsmettingsmiddel indien mogelijk. 

Prik- of snijwond 
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Wonde laten bloeden; 
Wonde intensief spoelen; 
Wonde desinfecteren. 

Nadien 

Contacteer een arts voor risico-evaluatie en eventuele verdere therapie of opvolging. 
Ter herinnering : de HGR heeft aanbevelingen uitgewerkt in verband met prik- en 
spatongevallen en accidentele contacten met bloed (onder referentie HGR nr. 8429). 
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4. Samenvatting van de belangrijkste punten 
4.1 Inleiding 

 Semi-permanente en permanente make-up, tatoeage en piercing kunnen de 
gezondheid schaden (zie literatuurlijst). 

 Bij de toepassing van deze technieken is het infectierisico reëel. 
 25 NOVEMBER 2005. – Koninklijk besluit betreffende de reglementering van 

tatoeages en piercings (zie bijlage). 
 Een goede implementatie van de aanbevelingen in zake de hygiënische vereisten bij 

semi-permanente en permanente make-up, tatoeage en piercing leidt tot een 
reductie in het voorkomen van infectieuze schade na toepassing van deze 
technieken 

4.2 Besmetting en infectie: bronnen en 
overdrachtswegen 

 De voornaamste bronnen van MO zijn: 
o De klant en de dienstverlener 
o De omgeving 

 Overdrachtswegen: 
o Via contact: 

 De belangrijkste transmissieweg in dit kader 
 Een zeer belangrijke en bijzondere vorm is de rechtstreekse 

inoculatie; 
o Via druppels; 
o Via de lucht. 

 Drie belangrijke elementen in het ontstaan van een infectieziekte zijn: 
o De vatbaarheid van de persoon: 

 Extra aandacht is geboden bij personen met verminderde afweer en 
bij zwangere personen; 

o De intactheid van de huidbarrière; 
o De intactheid van de slijmvliesbarrière. 

 MO: 
o Vooral bloedoverdraagbare virussen vormen een risico omwille van de ernst 

van de ermee gepaard gaande pathologie; 
o En ook de bacteriën Staphylococcus aureus en Streptococcus pyogenes 

vormen een bijzonder risico omwille van het feit dat deze MO de belangrijkste 
verwekkers zijn van infectieziekten na ingrepen op de huid. 

4.3 Basis 1 van infectiebeheersing: het proper werken 
 Asepsie is de eerste maatregel om infecties te vermijden 
 Een goede persoonlijke hygiëne bevordert de preventie van de overdracht van MO, 

draagt bij tot infectiepreventie en beschermt de dienstverlener en de klant tegen 
infecties. 

 De standaardvoorzorgsmaatregelen zijn van toepassing bij alle klanten, wat hun 
infectieuze toestand ook mag zijn. 

 Een zorgvuldige handhygiëne vormt de basis van de 
standaardvoorzorgsmaatregelen. Het is de belangrijkste infectiepreventiemaatregel. 

 ‘Het dragen van handschoenen voor eenmalig gebruik is verplicht voor het uitvoeren 
van  de tatoeage en de piercing.’ (KB) 

4.4 Basis 2 van infectiebeheersing: de propere 
omgeving 

 Instrumentenzorg 
o KB 25 november 2005: 

 Het materiaal dat het huidoppervlak binnendringt of in contact komt 
met de huid of het weefsel van de klant moet van eenmalig gebruik en 
steriel zijn. Als de verpakking voor eenmalig gebruik niet op de markt 
is, dan moet het gesteriliseerd worden (KB). 
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 De rechtstreekse houders van het materiaal hierboven bedoeld zijn 
van eenmalig gebruik of gesteriliseerd (KB). 

 Het materiaal dat niet in contact komt met de huid of het weefsel, 
noch met het materiaal dat in contact komt met de huid of het weefsel 
van de klant, moet ten minste eenmaal per dag schoongemaakt 
worden met een aangepast detergent ontsmettingsmiddel (FOD,  
Officiële lijst van de toegelaten biociden in België). en na elke 
bevuiling met een biologisch product (KB). 

 Bij aanwending van herbruikbaar materiaal is de toepassing van 
aangepaste onderhoudsprocedures verplicht. 

o Sterilisatie omvat een complexe reeks processen. De HGR raadt zelf 
steriliseren af en beveelt het aankopen en gebruiken van eenmalig steriel 
materiaal aan. 

 Inrichting en onderhoud praktijkruimte 
o KB 25 november 2005 -> Indeling in ruimtes / zones 

4. 5 Basis 3 van infectiebeheersing: de propere klant 
Het is belangrijk: 

 Het aanvangskiemgetal, de bio burden, van het te bewerken lichaamsoppervlak zo 
klein mogelijk te maken door de zone eerst te reinigen en vervolgens te ontsmetten 
met een ontsmettingsmiddel met langdurige, residuele of remanente werking. 

 Zolang de wonde niet geheeld is, zolang de barrière niet intact is, de wonde rein te 
houden en te ontsmetten met een ontsmettingsmiddel met langdurige, residuele of 
remanente werking. 

4.6 Bijzondere situaties 
 De aanwezigheid van  ontstekingsverschijnselen met of zonder infectieuze 

symptomen is een contra-indicatie voor het aanbrengen van een semi-permanente 
of permanente make-up, tatoeage of piercing. 

 Bij een prik accident dient dringend medische hulp ingeroepen te worden . 
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6. BIJLAGE(N) 

 
De bijlagen worden ter informatie meegedeeld. De HGR kan in geen geval verantwoordelijk 
worden gesteld voor hun inhoud.  
 
 
Bijlage 1 : Document “ informed consent” 
Bijlage 2:  Principes van asepsie 
Bijlage 3:  Dermatosen veroorzaakt door handhygiëne 
Bijlage 4:  Latexallergie 
Bijlage 5:  Koninklijk besluit betreffende de reglementering van tatoeages en piercings 
Bijlage 6: Advies 8279- Aanbevelingen i.v.m. de infectiebeheersing tijdens de verzorging 
buiten de verzorgingsinstellingen (thuisverzorging en/of op een kabinet) 
 
 

7. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 
 
 
 
Al de deskundigen hebben op persoonlijke titel aan de subgroep “hygiënische vereisten” 
deelgenomen. De namen van de deskundigen van de HGR worden met een asterisk * 
aangeduid. 
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De volgende deskundigen hebben hun medewerking verleend bij het opstellen van het 
advies.  
 
BORIES Yvon Verpleger, Ziekenhuishygiëne AZ Nikolaas, Sint Niklaas 

 
PETE Elisabeth 
 
SIMON Anne* 

Arbeidsgeneeskunde, industriële 
toxicologie 
Ziekenhuisgeneeskunde, 
microbiologie  

Attentia-cbmt 
 
Universitaire ziekenhuizen 
Saint Luc - UCL 

VANDERPAS Jean Geneeskunde Instituut-Pachéco, Brussel 
VERHAEGHE Evelien Geneeskunde, dermatologie  UGent 
 
 
Het voorzitterschap werd verzekerd door Yvon BORIES en het wetenschappelijk secretariaat 
door Anne-Madeleine PIRONNET. 
 
 
Het advies werd door de permanente groep “ cosmetologie en cosmetische toestellen 
met inbegrip van esthetische heelkunde ” goedgekeurd. 
    
BEELE Hilde* Geneeskunde, dermatologie  UZ Gent 
De CUYPER Christa  
DUBRUEL Peter 

Geneeskunde, dermatologie  
Onderzoeker polymere materialen 

AZ Sint-Jan, Brugge 
UGent 

HAUSDÖRFER Suzanne Geneeskunde, dermatologie Privé praktijk 
SNAUWAERT Johan Geneeskunde, dermatologie   Belgische 

Beroepsvereniging voor 
Dermatologie 

VANHOOTEGHEM Olivier Geneeskunde Clinique Ste Elizabeth, 
Namen 

   
   
   
De administratie werd vertegenwoordigd door: 

 
PASTEELS Karine Technisch expert  DG 2 - Inspectiedienst 
  

De volgende personen werden gehoord: 

DELGOFFE Daniel Ingenieur, Technisch adviseur   UNEB-NUBE -  Nationale 
Unie van Belgische 
Estheticiennes 

 
GYS Francine 

 
Ere-voorzitter 
 
 
 
 

 
BESKO - 
Beroepsvereniging voor 
Bio-esthetiek en 
Kosmetologie 
 

SALEMBIER Nadine             Voorzitter                                            UNEB-NUBE -  Nationale  
                                                                                                         Unie van Belgische 
                                                                                                         Estheticiennes 
 
 
Het voorzitterschap werd verzekerd door Hilde BEELE en het wetenschappelijk secretariaat 
door Anne-Madeleine PIRONNET. 
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federale dienst die deel uitmaakt van de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hij werd opgericht in 1849 
en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
volksgezondheid en van leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. 
Hij doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR neemt geen beleidsbeslissingen, noch 
voert hij ze uit, maar hij probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te wijzen op 
basis van de recentste wetenschappelijk kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen), waarvan er 200 tot expert van de Raad zijn benoemd; de 
experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de 
neutraliteit en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij 
aflevert. Daartoe heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten 
doeltreffend tegemoet te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen 
van de adviezen. De sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, 
de aanduiding van de deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van 
beheer van mogelijke belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek 
van mogelijke belangenconflicten, en een referentiecomité) en de uiteindelijke validatie van 
de adviezen door het College (eindbeslissingorgaan). Dit coherent geheel moet toelaten 
adviezen af te leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare 
wetenschappelijke expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid. 
 
De adviezen van de werkgroepen worden voorgelegd aan het College. Na validatie worden 
ze overgemaakt aan de aanvrager en aan de minister van volksgezondheid en worden de 
openbare adviezen gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be), behalve wat betreft 
vertrouwelijke adviezen. Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de 
pers en naar doelgroepen onder de beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector. 
 
De HGR is ook een actieve partner binnen het in opbouw zijnde EuSANH netwerk (European 
Science Advisory Network for Health), dat de bedoeling heeft adviezen uit te werken op 
Europees niveau. 
 
Indien U op de hoogte wil blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kan U een 
mailtje sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be . 
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Bijlage 1 : document “informed consent” 
 
 
 

 
 
 
Naam van de shop : ……………………….……………….………………. 
 
Naam beroepsbeoefenaar: ……………………………….…………………......... 
 
Aard van de handeling: ………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 
Gebruikt juweel/inkt :……………………………….. 
Merk / lotnummer / vervaldatum : 
………………………………………………….…..….……………………………………………………...... 
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Merk / lotnummer / vervaldatum 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Merk / lotnummer / vervaldatum 
…………………………………………………….…………….……………………………………………. 
 
De klant staat de eerder vermelde beroepsbeoefenaar toe om op zijn/haar lichaam een tatoeage en/of piercing te 
plaatsen met de kenmerken zoals ze hierboven worden weergegeven.  
 
De beroepsbeoefenaar verklaart zijn job uit te oefenen volgens de hygiëneregels zoals ze staan aanbevolen in 
het KB van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings. 

Opdat de klant effectief zijn/haar goedkeuring geeft voor deze handeling, heeft hij/zij van de beroepsbeoefenaar 
duidelijke, loyale en adequate informatie ontvangen betreffende:  
 
- de aard en het verloop van de handeling,  
- de gekende risico’s en gevolgen verbonden aan de handeling, zelfs uitzonderingen,  
- de te volgen aanbevelingen en nazorg. 

  
De aldus ingelichte klant verbindt zich ertoe om de aanbevelingen van de beroepsbeoefenaar op te volgen zodat 
een gunstige evolutie na de handeling kan gegarandeerd worden.  
 
Opgemaakt in tweevoud te ………………………………………………………., 
op……/……/………. 
 
 
Voor akkoord, gelezen en goedgekeurd 
 
 
Naam, Voornaam en handtekening klant : 
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Bijlage 2: Principes van asepsie 
 

- Het eerste principe is dat alles wat van een klant, een klant, afkomstig is beschouwd 
moet worden als potentieel besmet. 
 

- Het tweede principe luidt dat het materiaal dat bij een klant, een klant, gebruikt wordt 
vrij moet zijn van pathogene kiemen. Nieuw aangekocht materiaal en 
wegwerpmateriaal voldoen, op voorwaarde dat de fabrikant de regels van de GMP, 
Good Manufacturing Practice, toepast. Het herbruikbaar materiaal moet eerst 
ontsmet worden. 
 

- Het derde principe van aseptische technieken regelt het gebruik van steriel materiaal. 
Van zodra de huid- of slijmvliesbarrière doorbroken wordt, d.w.z. indien men terecht 
komt in normaal steriel weefsel of in een steriele lichaamsholte, moet het gebruikte 
materiaal steriel, d.w.z. volledig kiemvrij zijn. 
 

- Als vierde principe geldt dat bij een klant, een klant, die wegens zijn ziektetoestand 
uitermate vatbaar is voor infecties, de zogenaamde compromized host, al het 
gebruikte materiaal steriel moet zijn, ook al wordt de huid- of slijmvliesbarrière niet 
doorbroken. 
 

- Het laatste principe is dat de scheiding tussen voorwerpen die van de  klant, klant, 
komen, en dus potentieel besmet zijn, en voorwerpen die ontsmet of steriel of proper 
en disposable zijn zo strikt mogelijk moet doorgevoerd worden. Hoe strikter deze 
scheiding, des te kleiner is de kans dat kiemen van de besmette zijde schone 
voorwerpen besmetten of hoe groter de veiligheid. Deze scheiding kan 
architectonisch opgelost worden door een onderscheid te maken tussen schone en 
vuile ruimten. Deze scheiding moet ook organisatorisch doorgevoerd worden door het 
scheiden van vuil en schoon transport. 
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Bijlage 3: Dermatosen veroorzaakt door handhygiëne 

 
Handdermatosen vormen een regelmatig voorkomend probleem. Zij komen frequenter voor 
tijdens een koude periode omdat de koude op zich een belastende factor is. Vrouwen 
worden vaker dan mannen getroffen. 
Dermatosen bevorderen bovendien: 

 Nieuwe sensibiliseringen (voor latex bijvoorbeeld) door aantasting van de 
huidbarrière; 

 De overdracht van MO doordat ze de aanwezigheid van MO bevorderen. 
Dermatosen, net als elke huidlaesie, verhogen het risico van kolonisatie van de huid door 
kiemen van de transiënte flora. 

 Irritatieve dermatitis 
De term “dermatitis” betekent irritatie van de huid. Deze aandoening komt frequent 
voor. Ze is te wijten aan een niet-immuungemedieerde ontstekingsreactie op 
irriterende stoffen. De aandoening is vergelijkbaar met een chemische brandwonde 
met vernietiging van de beschermende vetbarrière van de opperhuid en kan acuut of 
chronisch zijn. Verschijnselen kunnen zijn: 

o Kriebelen, knagende pijn, branderig gevoel, minder vaak jeuk; 
o Effen en glimmende huid, squameus erytheem van de handrug, gebarsten, 

pijnlijke, soms opengebarsten laesies van de vingers en de handpalm. 
Interdigitale aantasting is niet ongewoon. 
De graad van irritatie is afhankelijk van de aard van het product, de 
concentratie ervan maar ook van de frequentie waarmee handhygiëne wordt 
toegepast, van de duur van het gebruik en van de gebruikte dosis 
(dosisafhankelijk effect). Dit alles hangt ook af van het type huid (atopische 
dermatitis, psoriasis, enz.). 

 Contacteczeem of allergische dermatitis: 
Deze aandoening komt minder vaak voor dan irritatieve contactdermatitis en wordt 
door een immunologische reactie op de aanwezigheid van een allergeen veroorzaakt. 
De allergie verloopt in 3 fasen: sensibilisering, ontstaan van laesie en vervolgens 
genezing (en nieuwe aanvallen in geval van nieuwe contacten). Dit eczeem komt 24 
tot 48 uur na contact met het verantwoordelijk sensibiliserend agens te voorschijn 
onder de vorm van erythematosquameuze, papuleuze of soms vesiculeuze, 
korstende laesies die uiteindelijk desquameren. Jeuk, soms uitdrukkelijk aanwezig, is 
in dit geval echt suggestief. Het is soms moeilijk om het onderscheid te maken met 
irritatieve dermatitis. 
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Bijlage 4: Latexallergie 
 
Twee groepen: 

 Contactdermatitis van het uitgestelde type: 
deze wordt veroorzaakt door anti-oxidantia en vulcanisatieversnellers die aan 
natuurlijke latex worden toegevoegd om dit in rechtstreeks bruikbaar rubber om te 
zetten. Het klinisch aspect van dit type allergie stemt overeen met klassiek 
contacteczeem. 

 Allergieën van type 1: 
de eiwitten die in natuurlijk latex voor elke verwerking aanwezig zijn, zijn 
verantwoordelijk voor allergie van type 1; deze doen zich voornamelijk voor onder de 
vorm van onmiddellijke reacties: jeuk, netelkoorts, conjunctivitis, rhinitis, astma en 
zelfs anafylactische shock. Contactnetelroos wordt bij vatbare personen gekenmerkt 
door verschijnselen van papuleuze netelroos na 5 tot 30 minuten contact met latex. 
De uitslag bevindt zich vooral op de pols en de handrug, meer uitzonderlijk ook op de 
handpalm. 

 
In de algemene bevolking bedraagt de frequentie van allergie aan latexeiwitten 1,5%, bij 
verzorgingspersoneel 7 tot 15%. Personen die lijden aan atopische dermatitis, 
irritatiedermatitis en/of allergisch contacteczeem vertonen een aanleg voor de ontwikkeling 
van een onmiddellijke overgevoeligheid voor latexeiwitten. 
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Bijlage 5: Koninklijk besluit betreffende de reglementering van tatoeages en piercings 
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Bijlage 6: advies 8279- Aanbevelingen i.v.m. de infectiebeheersing tijdens de 
verzorging buiten de verzorgingsinstellingen (thuisverzorging en/of op een kabinet) 
 
 

Het beheer van verzorgingsafval 
 
1.1  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. 
 

1.2  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) Brussels 

Hoofdstedelijk 
Gewest (1994) 

Vlaanderen (2005) 

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  +  
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1.3  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 

Gewest 
Vlaanderen 

Klasse A (definitie zie 
punt 11.5) 

Niet-specifiek of “met 
huishoudelijk afval 
gelijkgesteld” afval 

Huishoudelijk afval 

Klasse B1 (definitie zie 
punt 11.5) 

“niet-speciaal” specifiek 
afval 

Medisch niet risicohoudend 
verzorgingsafval 

Klasse B2 (definitie zie 
punt 11.5) 

Speciaal afval Medisch-risicohoudend 
verzorgingsafval 

 
1.4  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) 
  

1.5  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. 
 Verbanden, tissues, disposables, onderleggers, lakens met inbegrip van operatielakens, 
 Gebruikte al dan niet wegwerp operatiekledij, -handschoenen, -schorten, -maskers, -

mutsen, 
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 Onderleggers met inbegrip van deze met kleine hoeveelheden bloed en/of 
lichaamsvochten in geabsorbeerde toestand. 

 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”: 

 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”:  
 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. 

 Afval van laboratoria dat viraal en/of bacterieel besmet is en dat niet onder 
verantwoordelijkheid van de houder werd geautoclaveerd. 

 Bloed en bloedderivaten. 
 Alle scherpe voorwerpen. 
 Cytostatica en alle afval van cytostatica-behandelingen. 
 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”: 

 Infectieus afval afkomstig van klanten 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”: 
 Afvalstoffen ontstaan ten gevolge van gezondheidszorgen die worden verstrekt aan 

een klant die lijdt aan een vermelde aandoening (zie Lijst van micro-organismen en 
aandoeningen (zie bijlage). 

 Snijdende en prikkende voorwerpen. 
 Anatomische delen, bloed en andere lichaamsvloeistoffen, met uitzondering van de 

afvalstoffen bestemd voor nuttige toepassing. 
 Afvalstoffen afkomstig van de behandeling met cytostatica. 
 Afval afkomstig van laboratoria microbiologie dat in contact is geweest met de cultuur 

van micro-organismen of de culturen zelf. 
 

Opmerking: 
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 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 voor de volksgezondheid en als dusdanig als risicohoudend afval moeten 
worden beschouwd: deze lijst houdt evenwel geen rekening met de verspreiding van 
deze micro-organismen. Er is geen risicoberekening gebeurd. 

 
 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. 

 
 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. 

 
 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. 

 
1.6  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 

met kunststof 
zak 

Lekvrije 
prikbestendige 
container 

naaldcontainer 

Vast 
huishoudelijk 
afval 

V B W    

Vast niet 
risicohoudend 
medisch afval 

V B W    

Vast 
risicohoudend 
medisch afval 

 V B W V B W  

Scherpe 
voorwerpen 

  V B W V B W 

Vloeibaar en 
pasteus 

  V B W  

 

 Wallonië Brussels 
hoofdstedelijk gewest 

Vlaanderen 

Huishoudelijk afval Niet van toepassing 
(Nvt) 

Nvt Nvt 

Vast niet 
risicohoudend 
medisch afval 

 Grijze kunststofzak Blauwe kunststofzak 
met uitzondering van 
vloeistoffen of 
pasteus afval, idem 
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Tabel 9: Types verpakking afhankelijk van het Gewest. 
Vast risicohoudend 
medisch afval 

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

Geel 
--------------------------- 
Vormvast, lekvrij, prik- 
en scheurbestendig 
recipiënt (cfr. 
Normering) of gele 
halfharde verpakking 

 
--------------------------- 
Vormvast recipiënt, 
uit kunststof, of een 
eenmalig te 
gebruiken, vormvast 
recipiënt, uit karton, 
schokbestendig, veilig 
manipuleerbaar met 
een eenmalig te 
gebruiken, gele 
binnenzak 
 

Scherpe en snijdende 
voorwerpen 

Sharps container Sharps container Sharps container 

 
 Alle recipiënten moeten voldoen aan de voorgeschreven normen conform de wetgeving. 
 Bij vermenging van risicohoudend en niet risicohoudend afval moet alles via het circuit 

van risicohoudend afval afgevoerd worden. 
 De recipiënten moeten gelabeld zijn conform de wetgeving. 
 De producent van het afval is verantwoordelijk tijdens het ganse traject vanaf de 

productie tot de verbranding van het afval. 
 Vervoer gebeurt in containers die afwasbaar en ontsmetbaar zijn en niet samen met 

andere materialen. Er mag geen contact zijn met propere materialen. 
  Niet geperst afval moet afgevoerd worden in niet lekkende containers van voldoende 

sterkte om breken bij verschillende manipulaties te vermijden. 
 

1.7  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). 
 

1.8  Opslag en ophaling  
 
In Wallonië, Brussel en Vlaanderen gebeuren de opslag en de ophaling conform de 
wetgeving:  
 
a) Opslag 
 Gesloten, overdekte, koele opslagplaats vrij van ongedierte. 
 Eenvoudig te reinigen, te desinfecteren en te verluchten. 
 Gescheiden van elke woon- en leefruimte. 

als risicohoudend  

 
Vloeibaar en pasteus 

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

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

 
--------------------------- 
Vormvast, lekvrij, prik- 
en scheurbestendig 
recipiënt (cfr. 
Normering) 
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 Enkel toegankelijk voor bevoegden. 
 

b) Ophaling 
 
Risicohoudend afval moet worden opgehaald en verwerkt door een erkende ophaler en 
verwerker. 
 
 

 
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. 
 

 
 
 


