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CONSENSUSDOCUMENT 5 : De sanitaire cel 

 5d : DE WC. 
 

 
Plan :  
 
1. De WC 
2. De waterspoeling,  
3. De muren en de vloer,  
4. De bedpansproeiers,  
5. De WC-borstel.  
6. De vuilbakken  
7. Het toebehoren 
 
1. De WC  
- Er moet aan de volgende kenmerken voldaan worden: 

- Het toilet moet aan de muur hangen, zo vermijdt men:  
°hoeken 
°moeilijk te reinigen holten  
°voegen in de vloer.  
°kan de vloer gemakkelijker worden gereinigd 

- De WC moet een gemakkelijk te onderhouden vorm (rond) hebben.  
- De WC moet voorzien zijn van een bril zonder of met deksel (risico van 
aerosolvorming van pathogenen zoals Clostridium of bij specifieke 
behandelingen zoals chemotherapie) volgens het advies van het team 
ziekenhuishygiëne en de beslissing van het Comité voor Ziekenhuishygiëne en 
de indeling van de lokalen. 
-De WC-bril moet afneembaar en glad zijn zodat die gemakkelijk gereinigd en 
ontsmet kan worden.  

- Opmerking: het model met vlakke bodem is in een ziekenhuisomgeving te verbieden 
aangezien het moeilijker te onderhouden is dan het traditionele model. 
 
2. De waterspoeling  
- Bij nieuwe gebouwen moet die in de muur geïntegreerd zijn  
- Moet een minimuminhoud hebben van 6 liter (om de vorming van biofilms in de 
afvoerleidingen tegen te gaan) en van maximum 10 liter (om de productie van 
druppeltjes in de lucht te vermijden).  
- Niet-gefiltreerd, onbehandeld en ongecontroleerd regenwater wordt niet gebruikt  
 
3. De muren en de vloer zie consensusdocument 2. 
 
4. Bedpansproeiers  
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Deze zijn sterk af te raden. Het gevaar voor besmetting van de onmiddellijke omgeving, 
de kledij en de handen van de zorgverlener is overduidelijk. 
De aanwezigheid van bedpanspoelers in verpleegeenheden is wettelijk verplicht (KB 23 
oktober 1964 artikel N1 bijlage A: IB 12°) (cfr. consensusdocument 8 over de 
bedpanspoeler) 
 
5. WC-borstel:  
 
- De borstel mag niet op de grond geplaatst worden. 
- De borstel en zijn houder moeten gemakkelijk gereinigd en ontsmet kunnen worden of 
gemakkelijk te vervangen zijn. 
 
6. Vuilbakken 
 
In de dameswc is de aanwezigheid van een bijkomend vuilbakje met dubbele 
sluitingsklep aanbevolen (geur). Bij gebrek hieraan moeten zakjes voor de verwijdering 
van maandverbanden worden voorzien. 
 
7. Toebehoren 
 
(Wc-papierverdeler – Leuningen – Klerenhanger – Oproepsysteem) 
 
- Gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten met het minste gevaar voor besmetting. 
- Het WC-papier wordt in een gesloten verdeler geplaatst of per patiënt vervangen. 
 
 


