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CONSENSUSDOCUMENT 7 : Utility 

 
 
Definities van de “utility”-lokalen 
 
Men kan het zgn. “utility”-lokaal zien als een zone: 

- voor verwerking van vuil materiaal, 
- en opslag van afval en vuil linnen. In dit geval moet men over een ander lokaal 

beschikken voor de opslag van rein materiaal zgn. “reine utility” (linnen, bedpannen, 
enz. na zuivering). Maar het kan ook gaan om een lokaal waarin rein (niet-steriel) 
materiaal beperkt opgeslagen wordt. In dit geval moet er voorzien worden in een 
duidelijke geografische scheiding tussen de zone voor opslag van afval en vuil linnen 
en de reine zone zodat er geen rein en vuil materiaal vermengd geraakt. Het reine 
materiaal moet op een afgeschermde plaats worden bewaard (kasten, afgedekte 
wagentjes, enz.). 

 
Kenmerken van het “Utility”-lokaal  

 
- Centraal gelegen in de zorgeenheid. 
- Indien er een verluchtingsysteem aanwezig is, lokaal in onderdruk t.o.v. de 

aanpalende zones. 
- Niet-gerecycleerde lucht. 
- Afwasbare muren. 
- Het lokaal moet gesloten blijven. 

 
Kenmerken van het materiaal 
 
1) De slokop  

Moet bestaan uit gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten materiaal zonder hoeken. 
Moet opgehangen of ingebouwd zijn.  
Mag niet over een bedpansproeier beschikken. 
De diameter van de afvoer moet minstens100 mm bedragen en voldoende hellend zijn. 
 

2) Een bedpanspoeler  
Cfr. Consensusdocument over de bedpanspoeler. 
 

3) Een werkoppervlak voorbehouden voor het vuile materiaal :  
Om er materiaal op te plaatsen zodat het materiaal vóór het wassen en ontsmetten 
gesorteerd kan worden. 

 
4) Een spoelbak  
 De bak moet voldoende diep zijn om het onderdompelen te vergemakkelijken (voorstel 

50 cm). De aanwezigheid van een graadaanduiding kan nuttig zijn voor het werken met 
verdunningen. 

 Een kraan : met muurmenger met verstelbare hals  – elleboogbediening – die 
gedemonteerd en gesteriliseerd kan worden (zoals voor de zwanenhals). 

 Toebehoren: muurverdeler van papieren handdoekjes, zeep, HA, handschoenen, enz.. 
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5) Een oppervlak voorbehouden voor het reine materiaal om er het gewassen en 
gedesinfecteerde materiaal op te leggen in afwachting dat het opgeborgen wordt. 

 
6) Een type container per type afval. De deksels van de containers worden best geopend 

door middel van een pedaalemmersysteem. 
 
7) Afval en vuil linnen mogen niet rechtstreeks op de vloer geplaatst worden (verplaatsbare 

karren). 
 

8)  Voorzien in voldoende opbergkasten of gesloten karren indien rein materiaal voor een 
beperkte periode opgeslagen wordt. 

 


