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CONSENSUSDOCUMENT 04 : HET MEUBILAIR EN TOEBEHOREN. 

 
 
Plan : 

 
1. Het meubilair 
2. De deurkrukken, 
3. De elektrische bediening, 
4. De scheidingswanden, gordijnen, overgordijnen en zonneschermen 

 
Algemene kenmerken : 
 
Elk meubel en toebehoren moeten glad en gemakkelijk te reinigen, vocht bestending, 
bestand tegen scheikundige producten en schokbestendig zijn. 
 
 
1. Het meubilair : 

 
Algemene kenmerken: 
- Moet tot het minimum beperkt worden. In functie van de afdelingen moet het aan de 

meegemaakte risicosituaties aangepast worden. 
- Meubilair dat stof opstapelt zoals laden, rekken, TV’s, verlichtingstoestellen… moet 

gemakkelijk te reinigen zijn. 
- Als het meubilair met steunvlakken (vloeren en tussenwanden) in contact staat, moet het 

over heel de omtrek van een siliconenvoeg voorzien worden. 
- In geval van vast meubilair op de vloerbekleding kan er aan een verhoogde plint tot 

onderaan het meubel gedacht worden. 
- De kasten moeten tot tegen het plafond komen om stof bovenop de kasten te vermijden 

of om tegen te gaan dat ze als materiaalopslagplaats gaan fungeren. In geval van te 
grote hoogten of technische moeilijkheden (verlichting, ventilatieopeningen, enz.) mag de 
kast met een soort hellend dak van minstens 45° verhoogd worden, zodat het oppervlak 
gemakkelijk gereinigd kan worden en opstapeling van materiaal vermeden wordt.  

- In de kasten moeten voldoende legplanken zijn zodat compartimentering van materiaal 
en linnen (scheiding vuil en proper) mogelijk is.  

- De laden mogen gegoten inlegbakken hebben. Zowel de laden als de losse inlegbakken 
moeten weggenomen, gereinigd en ontsmet kunnen worden. De hoeken zijn afgerond. 

- Voorzien in een systeem waarbij losliggende kabels en opstapelend stof (traliewerk of 
gesloten goten) vermeden kunnen worden. 

- De leuningen in de gangen moeten kras- en schokbestendig en tegen reinigings- en 
ontsmettingsmiddelen bestand zijn en dermate geplaatst dat ze gemakkelijk gereinigd 
kunnen worden. 

  
Stoelen, zetels en meubilair :  
Behoudens in lokalen van de administratie, mogen ze in geen geval met stof bekleed zijn. 
Men moet de voorkeur geven aan eenvoudige modellen zonder te veel naden; zo mogelijk 
bevinden deze naden zich onder dit soort meubilair. Voorzien in een ruimte tussen 
rugleuning en zitting. 
De wielen moeten gemakkelijk gereinigd kunnen worden. 
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2. De deurkrukken : 
 
Het is belangrijk te weten dat deze een belangrijke rol spelen bij de overdracht van 
besmettingen via de handen. 
 
 
Zo mogelijk de voorkeur geven aan elleboog-, voetbediening of elektrische oog. 
Er moet in plaatsen waar er een chirurgische handontsmetting wordt uitgevoerd, voorzien 
worden in systemen voor het openen van deuren zonder gebruik van de handen. 
  
3. Elektrische bedieningen : 
 
- Schakelaars, oproepsysteem, bedbedieningssysteem, … 
- Indien mogelijk met de elleboog bedienen. 
- Cf. “Algemene kenmerken” 
 
  4. De scheidingswanden, gordijnen, overgordijnen en zonneschermen   
 

4.1. De scheidingswanden, gordijnen en overgordijnen:  
 
Moeten brand- en stofwerend en vlekbestendig zijn. Als het geen wegwerpmateriaal 
is, moet het gemakkelijk (af)wasbaar zijn en bestand tegen een thermische en/of 
chemische ontsmetting. De frequentie van wassen moet bepaald worden door het 
team voor ziekenhuishygiëne. 

 
4.2. De zonneschermen:  

 
Binnenzonneschermen met horizontale lamellen zijn verboden in ziekenhuizen (tenzij 
ze tussen twee ruiten ingebouwd zijn). 
Andere soorten zonnegordijnen zijn toegelaten als ze gemakkelijk gereinigd en 
ontsmet kunnen worden.  
Er bestaan foliesoorten om op de ruiten te kleven (zonnewerend, anti-reflecterend 
voor schermen, lichtdoorlaatbaar, gekleurd, met een motief, logo enz.). 

 


