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SAMENVATTING

De vorige aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad (HGR 2005) inzake de
behandeling van het linnen in verzorgingsinstellingen waren aan een inhoudelijke
update toe. De vereisten en normen zijn immers geëvolueerd, evenals de textieltechnologie.
Dit document heeft tot doel om richtsnoeren voor goede praktijk waarin de noodzakelijke stappen voor een goede behandeling van het linnen worden beschreven,
ter beschikking te stellen van de zorginstellingen, zowel de instellingen die zelf
voor het wassen van het textiel zorgen, als die, die deze opdracht aan industriële
wasserijen toevertrouwen.
In dit document wordt duidelijk omschreven om welke textielsoorten het gaat en
wat de verschillende belangrijke stadia bij de behandeling ervan zijn. Er worden
ook enkele belangrijke punten i.v.m. het concept van de wasserij aangekaart.
Rekening houdend met de kwaliteit van het textiel voor zowel de patiënten als
voor het personeel zijn er fysische, chemische en microbiologische kwaliteitscriteria
ontwikkeld voor de verschillende fasen van de textielbehandeling. Voor elk van de
fasen werden goede praktijken beschreven van het ophalen van het gebruikte
linnen in de zorginstelling, het interne en externe vervoer, de opslag en sortering van
het gebruikte linnen in de wasserij, tot het was- en afwerkingsproces en uiteindelijk
het vervoer van het propere textiel naar de diensten.
%LM]RQGHUHDDQGDFKWJDDWRRNXLWQDDUWH[WLHOPHWVSHFLÀHNHNHQPHUNHQ(UZHUGHQ
ook een kwaliteitsplan en controles op de kritische punten van de behandeling
van het linnen vastgelegd.
Tot slot wenste de HGR en paragraaf over accreditatie toe te voegen.
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INLEIDING

In juli 1991, publiceerde een werkgroep van de Hoge Gezondheidsraad, afdeling
Ziekenhuishygiëne, een document getiteld “Aanbevelingen inzake de behandeling
van ziekenhuislinnen“. Deze aanbevelingen werden herzien in 2005 en daarna
gedeeltelijk aangepast in 2014.
De Hoge Gezondheidsraad (HGR) acht het anno 2017 opportuun om in het licht
van de technologische evolutie van textiel de aanbevelingen bij te werken. Deze
aanbevelingen zijn gebaseerd op de Risk Analysis and Biocontamination Control
(RABC)-eisen uit de norm NBN-EN 14065 en de nationale normen.
Bovenstaande in acht genomen, heeft de HGR een werkgroep opgericht om de
richtlijnen van 2005 te herzien en bij te werken op het vlak van logistieke en preventieve
aspecten en accreditatie.
Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms terms1
MeSH terms*

Keywords

leutelwoorden

Mots clés

Schlüsselwörter

Textiles

Textile

Textiel

Textile

Textilien

Bedding and
linens

Linen

Linnen

Linge

Wäsche

Accreditation

Accreditation

Accreditatie

Accréditation

Akkreditierung

Healthcare
facility

Healthcare
facility

Zorginstelling

Institutions de
soins

3ÀHJHHLQULFKWXQJ

Laundry room

Wasserij

Buanderie

Wäscherei

Work clothing

Werkkledij

Vêtement de
travail

Arbeitskleidung

MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary
thesaurus used for indexing articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.

1


De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor
UHIHUHQWLHGRHOHLQGHQ HQ HHQ VQHOOH GHÀQLWLH YDQ GH VFRSH YDQ KHW DGYLHV 9RRU QDGHUH LQOLFKWLQJHQ
kunt u het hoofdstuk ”methodologie” raadplegen.
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IV.

METHODOLOGIE

Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van de werkgroep
de nodige expertises bepaald. Op basis hiervan werd een ad-hocwerkgroep
opgericht met deskundigen in de volgende disciplines: verpleegkunde, ziekenhuishygiëne, logistiek, microbiologie, epidemiologie. De Federatie van de Belgische
Textielverzorging werd ook gehoord.
De experten van de werkgroep hebben een algemene belangenverklaring
en een ad-hocverklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het
SRWHQWLHHOULVLFRRSEHODQJHQFRQÁLFWHQEHRRUGHHOG
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, zowel uit
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale
organisaties die in deze materie bevoegd zijn (peer-reviewed), alsook op het
oordeel van de experten.
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep werd het advies tenslotte
gevalideerd door het College.
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V.
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AANBEVELINGEN

Lijst van afkortingen
HGR
KB
KVE
PBM
RABC

Hoge Gezondheidsraad
Koninklijk Besluit
Kolonie Vormende Eenheid
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Risk Analysis and Biocontamination Control

1.

Onderworpen instellingen

De hierna volgende aanbevelingen zijn van toepassing op alle zorginstellingen die
patiënten, bejaarden, jonge kinderen en personen met een beperking opnemen.
Het betreft bijvoorbeeld acute ziekenhuizen, instellingen voor middellang en
lang verblijf, revalidatiecentra, rusthuizen, woon- en zorgcentra, psychiatrische
instellingen, enz.
Ongeacht of deze instellingen het wassen van het textiel zelf verzekeren of het
aan industriële wasserijen toevertrouwen, zijn de hierna volgende kwaliteitscriteria
alsook de modaliteiten (behandeling, vervoer, opslag) van toepassing.
De volgende aanbevelingen kunnen ook als leidraad dienen voor de uitwerking
van een procedure voor de behandeling van textiel bestemd voor elke bijzonder
kwetsbare patiënt, die buiten de zorginstellingen behandeld wordt.

2.

Onderworpen textiel

De volgende aanbevelingen zijn van toepassing op al het textiel dat gebruikt wordt
in bovenvermelde instellingen, meer bepaald:
 KHWSODWWHOLQQHQ
 KHWOLQQHQDINRPVWLJYDQKHWRSHUDWLHNZDUWLHURIYHUJHOLMNEDDUOLQQHQ
 GHZHUNNOHGLQJ
 KHW´GHOLFDDW´JHQRHPGWH[WLHO EDE\NOHHUWMHVNQXIIHOGLHUHQHQ] 
 KHWKXLVKRXGHOLMNOLQQHQ
 GHUDDPHQEHGJRUGLMQHQ
 KHWEHGOLQQHQ KRRIGNXVVHQGHNEHGGHQGHNHQVHQ] 

6

AANBEVELINGEN

De kwaliteitscriteria voor de behandeling van de verschillende textielsoorten
moeten worden gevolgd, ongeacht of het textiel eigendom is van de instelling
of niet (aangekocht of gehuurd textiel). Het is de taak van de betrokken instelling
zich daarvan te vergewissen bij het opstellen van een huurcontract.
De huidige aanbevelingen zijn niet van toepassing op medische hulpmiddelen
]RDOVÀ[DWLHPDWHULDDO+LHUYRRUZRUGWYHUZH]HQQDDUµ*RHGHSUDNWLMNHQYRRUGH
VWHULOLVDWLHYDQPHGLVFKHKXOSPLGGHOHQµ +*5 (YHQHHQVYDOWGHEHKDQ
deling van het persoonlijk linnen van langdurig opgenomen patiënten buiten het
toepassingsgebied van deze aanbevelingen.
$OKHWDQGHUVRRUWWH[WLHOPRHWHHQVSHFLÀHNHEHKDQGHOLQJNULMJHQ]RDOVEHVFKUHYHQ
staat onder punt 6.2 van deze aanbevelingen.

3.

Omschrijving van de term ”behandeling van textiel”

2QGHUµEHKDQGHOLQJµYHUVWDDWPHQGHJOREDOHDDQSDNYDQKHWWH[WLHOYDQDIKHW
gebruik ervan tot de recuperatie ervan voor een volgend gebruik.
Het betreft dus (zie schema 1):
 GHDGHTXDWHPDQLSXODWLHYDQKHWJHEUXLNWWH[WLHO
 GHDDQJHSDVWHLQ]DPHOLQJHQYHUSDNNLQJHUYDQELMGHJHEUXLNHU
 KHWLQWHUQHYHUYRHUHUYDQELQQHQGHLQVWHOOLQJ
 GHPRGDOLWHLWHQYRRUGHRSVODJHQYRRUGHEHKDQGHOLQJYDQJHEUXLNWWH[WLHO
 KHWYHUYRHUYDQKHWJHEUXLNWWH[WLHOQDDUGHZDVVHULM
 GHRQWYDQJVWVRUWHULQJHQXLWSDNNHQYDQGH]DNNHQLQGHZDVVHULM
 GHYHUVFKLOOHQGHRQGHUKRXGVIDVHQKHW´ZDVSURFHVµJHQRHPG YDQYRRUZDV
tot verpakking);
 KHWYHUYRHUYDQKHWSURSHUWH[WLHOQDDUGHEHWURNNHQLQVWHOOLQJ
 GHRQWYDQJVWHQGHYHUGHOLQJYDQSURSHUWH[WLHOELQQHQGHLQVWHOOLQJ
 GHRSVODJHQGHDGHTXDWHPDQLSXODWLHYDQKHWSURSHUWH[WLHO
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IN DE INSTELLING
Adequate manipulatie
van textiel
Adequate manipulatie
van gebruikt textiel
Opslag op de dienst
van de gebruiker
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Wassen - ontsmetten

BUITEN DE INSTELLING
De behandeling van het textiel moet opgenomen worden in een documentbeheeren evaluatiesysteem (zie hoofdstuk 7).

8

4.

AANBEVELINGEN

Beoogde doelstellingen en gewenste kwaliteitscriteria

Om zowel aan de patiënten als aan het personeel van zorginstellingen kwaliteitstextiel te verstrekken, is het belangrijk dat bij de verschillende behandelingsfasen
(in het bijzonder de was- en afwerkingsfasen) bepaalde criteria bereikt worden:
 I\VLVFKH
 FKHPLVFKH
 PLFURELRORJLVFKHDDUG
Deze doelstellingen hebben betrekking tot het textiel dat klaar is voor gebruik.

4.1.

Fysische criteria

Deze criteria richten zich op het comfort, het uitzicht, de visuele properheid
en het behoud van bepaalde fysische eigenschappen. De hierna omschreven eigenschappen zijn niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van het
textiel (keuze van de zorginstelling), maar ook van het behandelingsproces.











 +HWWH[WLHOPRHW]DFKWDDQYRHOHQUHXNORRVHQGURRJ]LMQ
 +HW WH[WLHO PDJ QRFK XLWUDIHOHQ QRFK ORVJDDQ WLMGHQV KHW JHEUXLN
 +HWWH[WLHOPRHW]RQGHUVFKHXUHQVOLMWDJH ]RQGHUSOXL]HQ HQRI
overdreven herstellingen geleverd worden. Het aantal aanvaarde
herstellingen (onder de vorm van stukken) moet door de instelling
zelf bepaald worden. Voor het textiel dat afkomstig is van het
operatiekwartier is de norm NBN EN 13795, 2004 van toepassing.
 1DKHWZDVVHQPRHWKHWWH[WLHOJHFRQWUROHHUG]LMQRSHQYULM]LMQYDQ
residuele bevuiling en vlekken.
 +HWYHUJHOHQHQKHWYHUJUDXZHQPRHWHQEHSHUNWJHKRXGHQZRUGHQ
 'HNOHXUHQPRHWHQDIKDQNHOLMNYDQKHWJHEUXLNYDQKHWDUWLNHO
voldoende kleurvast zijn voor licht, zweet, was- en bleekproducten
en ontsmettingsmiddelen.
 'H PHFKDQLVFKH VOLMWDJH LV FRPSDWLEHO PHW HHQ JHPLGGHOGH
levensduur van het textiel van tenminste 100 wasbeurten. Er mag
maximaal 15 % van het textiel verloren gaan op het einde van
het gebruik.
 +HWDVJHKDOWHPRHWODJHU]LMQGDQ

Bij de eerste wasbeurt mag textiel vervaardigd uit 100 % katoen maximaal
8 % krimpen in zowel de breedte als de lengte (inslag en schering). Het totale
verlies aan oppervlakte is lager dan 10 % gedurende de levensduur van
het artikel. Gemengde textielproducten (polyester-katoen) zijn meestal
gestabiliseerd als ze nieuw zijn.
Bepaald textiel of sommige kledingstukken bezitten één of meerdere
bijzondere kenmerken, die tijdens de hele duur van hun gebruik moeten
bewaard blijven en/of die opnieuw moeten gegeven worden tijdens hun
onderhoud.
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Dit is het geval met betrekking tot het absorptievermogen, het vocht- en
brandwerend vermogen, de luchtdoordringbaarheid en de antibacteriële
barrières. Dit is in het bijzonder van toepassing op het operatietextiel en de
operatiekledij.
Er dient absoluut te worden gestreefd naar een standaardisatie in afmetingen
en kwaliteit van het textiel.

4.2.

Chemische criteria

Om ongemakken (roodheid, netelroos) of zelfs ongevallen (allergieën,
huidbrandwonden) te vermijden dient bijzondere aandacht geschonken
te worden aan de keuze van de wasproducten en de eliminatie ervan
op het einde van de wascyclus. Residuen kunnen inderdaad aanwezig
blijven in de textielvezels en, bij contact met een vochtige huid (bv.
zweet), opnieuw in oplossing worden gebracht en zo irritatie van de huid
veroorzaken.
De wascyclus van het textiel vereist inderdaad het gebruik van diverse
wasproducten zoals fosfaatvrije oppervlakte-actieve stoffen, enzymen,
oxidantia, optisch witmakers, oplosmiddelen en zelfs ontsmettingsmiddelen,
alsook water waarvan het metaal- (ijzer in het bijzonder) en kalkgehalte
(calciumcarbonaat) verschillend is afhankelijk van de regio.
De beoogde doelstelling op het einde van de wascyclus is het bekomen
van textiel dat vrij is van chemische residuen en waarvan de pH van het
laatste spoelwater tussen 5,5 en 7,5 ligt.
De middelen om deze doelstellingen te bereiken worden in het wasproces
omschreven.
'HPLGGHOHQHQGHIUHTXHQWLHYDQGHFRQWUROHHURSZRUGHQLQKRRIGVWXN
omschreven.

4.3.

Microbiologische criteria

Het is de bedoeling om te voorkomen dat het textiel mogelijks pathogene
micro-organismen zou overbrengen bij een volgend gebruik.
De wasserij dient hiertoe te werken volgens de Europese RABC-norm NBN
EN 14065 die omschrijft hoe de wasserij de microbiologische kwaliteit van
het linnen kan waarborgen.
Het gebruiksklare textiel moet vrij zijn van pathogene micro-organismen,
(schimmels inbegrepen) en/of micro-organismen verantwoordelijk voor
zorginfecties. Het totaal aantal micro-organismen op het gebruiksklare
textiel moet minder dan 12 KVE (Kolonie vormende eenheid) per 25 cm2
(AFNOR-norm – Frankrijk; NBN EN 14065) bedragen.
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'HPRGDOLWHLWHQHQGHIUHTXHQWLHYDQGHPLFURELRORJLVFKHFRQWUROHV
worden omschreven in hoofdstuk 7.

5.

Concept van de wasserij

'HZDVVHULM]DO]RLQJHGHHOGZRUGHQGDWGHppQULFKWLQJVÁRZYDQDIGHRQWYDQJVW
YDQ KHW JHEUXLNW WH[WLHO WRW GH DÁHYHULQJ YDQ KHW SURSHU OLQQHQ JHUHVSHFWHHUG
ZRUGW SULQFLSHYDQKHW´VWHHGVYRRUXLWJDDQµ 
Er is een architectonische scheiding tussen de reine en de vuile zone. Bovendien
is er een ventilatie aanwezig die een luchtstroom van de reine zone naar de vuile
zone verzekert. Er mag in geen geval lucht terugstromen van de vuile zone naar de
reine zone. Met andere woorden, indien er een rechtstreekse verbinding bestaat
tussen de reine zone en de vuile zone dan dient de reine zone in overdruk te staan.
De lucht van de lokalen, waar het gebruikte textiel opgeslagen en gesorteerd
wordt, wordt naar buiten afgezogen.
Er moet eveneens een organisatorische scheiding zijn tussen de reine en de vuile zone.
De vloer moet effen zijn, maar niet glad; de vloer- en muurbekledingen moeten
gemakkelijk afwasbaar zijn (zie aanbevelingen HGR 8580 “works in hospitalsµ ²
Fiches 5a-b-c).
Er moeten afzonderlijke sanitaire installaties en kleedkamers voorzien zijn voor het
personeel dat gebruikt textiel behandelt.

6.

Gids van goede praktijk betreffende de behandeling van textiel

Elke patiënt krijgt bij opname proper beddengoed met tenminste een deken
en/of dekbed en eventueel handdoeken en kledij.
Behalve uitzonderingen omschreven in de wet, krijgt elke werknemer2, inbegrepen
interim personeel/stagiairs, vrijwilligers of studenten, van een zorginstelling werkkleding
aangeboden om te vermijden dat de werknemer zich vuil maakt door de aard
van zijn activiteiten“ (K.B. 19.12.2006; Codex over het welzijn op het werk, bijlage I).
2


'HÀQLWLHYDQZHUNQHPHUV
Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk ( 4/08/1996 – Art 2§1) :
9RRUGHWRHSDVVLQJYDQGH]HZHWZRUGHQJHOLMNJHVWHOGPHW
1° werknemers:
a) de personen die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het
gezag van een ander persoon;
b) de personen die een beroepsopleiding volgen waarvan het studieprogramma voorziet in een
vorm van arbeid die al dan niet in de opleidingsinstelling wordt verricht;
c) de personen verbonden door een leerovereenkomst;
d) de stagiairs;
e) de leerlingen en studenten die een studierichting volgen waarvan het opleidingsprogramma
voorziet in een vorm van arbeid die in de onderwijsinstelling wordt verricht.
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Het beheer van deze werkkleding wordt overgenomen door de instelling in het
belang van de veiligheid van het personeel en de patiënten, alsook om de microbiologische kwaliteit van de werkkleding te kunnen garanderen.

6.1.

De verschillende behandelingsfasen

6.1.1.
Verzameling van het gebruikt textiel in het zorginstelling
Al het gebruikte textiel is mogelijk besmet. De manipulatie ervan vereist
het naleven van de algemene voorzorgsmaatregelen. Zakken met textiel
DINRPVWLJYDQSDWLsQWHQYRRUZLHVSHFLÀHNHYRRU]RUJVPDDWUHJHOHQJHOGHQ
moeten niet worden voorzien van een speciale markering (zoals gele
zakken) (HGR 9277).
Aan de andere kant kunnen zakken van verschillende kleuren gebruikt
ZRUGHQ RP WH[WLHO WH NXQQHQ LGHQWLÀFHUHQ GDW VSHFLÀHN PRHW ZRUGHQ
behandeld (werkkleding, delicaat textiel, enz.).
Het gebruikte textiel wordt zo snel mogelijk in een waterdichte wegwerpbare
zak verzameld voor transport. Elke bijkomende behandeling op de dienst
(bv. tellen, sorteren, uitspoelen) levert een besmettingsrisico op en is dus
ten zeerste afgeraden. Elke manipulatie van textiel potentieel bevuild
met bloed of lichaamsvochten vereist het dragen van handschoenen.
Na het uittrekken van de handschoenen worden de handen ontsmet
met handalcohol.
Gezien de kwaliteit van de huidige zakken is het niet langer nodig om
HHQ´GXEEHOH]DNµWHJHEUXLNHQ WHQ]LMGHEXLWHQ]LMGHYDQGH]DNEHYXLOG
is met bloed of lichaamsvochten).
De zakken worden zo gevuld dat ze gemakkelijk te hanteren zijn; deze
mogen een gewicht van 10 kg niet overschrijden.
Op de dienst moet het gebruikte textiel worden verzameld in zakken die
zijn vastgemaakt in houders; indien deze houders gesloten zijn, moeten
deze worden voorzien van een voetbediening.
De zakken moeten vóór hun vervoer goed gesloten worden.
De zakken met gebruikt textiel worden minstens éénmaal per dag, zaterdag,
zon- en feestdagen inbegrepen, op de diensten opgehaald.
Elk ander systeem voor het verzamelen van het gebruikte textiel moet
garanderen dat er zo weinig mogelijk manipulaties nodig zijn en er geen
contact is met proper textiel.
De instelling werkt doeltreffende richtlijnen en procedures uit om te voorkomen dat voorwerpen of vreemde elementen (bijvoorbeeld scherpe
voorwerpen) zich tussen het gebruikt textiel bevinden.
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6.1.2.
Intern vervoer en opslag van gebruikt textiel in de zorginstelling
De karren, die uitsluitend gebruikt worden voor het vervoer van gebruikt
textiel, worden in geval van bevuiling gereinigd en eventueel een lage
desinfectie ondergaan.
Wanneer de karren bestemd voor het vervoer van gebruikt textiel, ook
ingezet worden voor het vervoer van proper textiel, dan moeten deze
karren na het vervoer van gebruikt textiel gereinigd en ontsmet worden.
Op volgende twee niveaus binnen het circuit bevinden zich opslagplaatsen
voor gebruikt textiel:

 2SGHYHUSOHHJDIGHOLQJHQGLHQHQGHORNDOHQEHVWHPGYRRUGH
opslag van gebruikt textiel gescheiden te zijn van die voor proper
textiel. De lokalen bestemd voor gebruikt textiel bevinden zich
op een aangepaste plaats voor verder transport.

 &HQWUDDOLQGHLQVWHOOLQJPRHWHQGHORNDOHQEHVWHPGYRRUGH
opslag van gebruikt textiel zich op het einde van het circuit (uitgang,
laden van de vrachtwagens, enz.) bevinden.
Het centrale opslaglokaal moet voldoende groot zijn om het geproduceerde
volume tussen twee inzamelingen op te slaan. Het aantal tussenopslagplaatsen voor gebruikt textiel dient beperkt te worden.
Vloer- en muurbekleding van deze lokalen moeten afwasbaar zijn. Er moet
een waterpunt aanwezig zijn. De lokalen moeten perfect proper gehouden
worden (dagelijkse reiniging). Ze moeten op correcte wijze geventileerd
worden (in onderdruk als er een kunstmatige verluchting is) en idealiter
op een temperatuur lager dan 20° C blijven.
6.1.3.
Extern vervoer van gebruikt textiel
Bij het extern vervoer van de zorginstelling naar de wasserij, mag gebruikt
textiel niet rechtstreeks in contact komen met het proper textiel.
Het vervoer van proper en gebruikt textiel in hetzelfde voertuig mag enkel
gebeuren indien volgende voorwaarden vervuld zijn:

 +HWSURSHUWH[WLHOHQGH]DNNHQPHWKHWJHEUXLNWHWH[WLHOZRUGHQ
in afzonderlijke compartimenten geplaatst.

 $OVGLWQLHWKHWJHYDOLVPRHWKHWSURSHUWH[WLHOYHUSDNWZRUGHQ
en moet er een beschermhoes bestand tegen de verschillende
manipulaties gedurende het vervoer over de kar met het proper
textiel worden aangebracht.
Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, dient er een afzonderlijk
vervoer voor het gebruikt en proper textiel voorzien te worden.
De binnenzijde van de laadruimte van de transportwagen moet minstens
éénmaal per week gereinigd en ontsmet worden.
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6.1.4.
Opslag en sortering van gebruikt textiel in de wasserij
Zodra het gebruikte textiel in de wasserij aankomt, wordt het in een koel
en verlucht lokaal opgeslagen.
Het uitpakken van de zakken met gebruikt textiel moet in de vuile zone
plaatsvinden.
De verschillende types textiel en de daaraan gekoppelde behandelingen
kunnen onderscheiden worden door zakken in een verschillende kleur of
een andere soort kar te gebruiken.
Het personeel moet persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ter beschikking
hebben en dragen om het gebruikte textiel te hanteren.
Het personeel, werkzaam in de vuile zone, mag niet in contact komen
met het proper textiel.
Daarom wordt het afgeraden om hetzelfde personeel in te zetten voor
zowel de behandeling van het gebruikte als van het proper textiel. Indien
het personeel zich verplaatst van de vuile zone naar de propere zone,
moet de werkkledij gewisseld worden of dienen de PBM verwijderd te
worden en de handen ontsmet.
6.1.5.
Wasproces in de wasserij
Het wasproces bestaat uit een voorwas, hoofdwas, spoelen, centrifugeren
of persen, drogen en verpakken.
Het wasproces moet voldoende ontsmettend werken zodat na het gehele
proces alle pathogene micro-organismen en/of kiemen die verantwoordelijk zijn voor zorginfecties afgedood zijn. Dit gebeurt bij voorkeur aan
de hand van een thermische ontsmetting.
Een A0-waarde van minimum 600 is vereist (HGR 9256, 2017).
Indien niet voldaan wordt aan de waarde, is een chemische ontsmetting
tijdens het wasproces noodzakelijk om deze vereiste te bereiken.
Naargelang het soort textiel (bv. delicate kinderkleding, polyester/katoen,
werkkleding) worden er afzonderlijke en aangepaste wasprocessen voorzien.
Er worden enkel producten gebruikt die de slijtage van het textiel beperken
en die geen irritatie veroorzaken.
Indien een ontsmettingsmiddel wordt gebruikt, moet dit product toegelaten
zijn (KB 8 mei 2014).
Het aantal en de kwaliteit van de spoelbeurten moeten toelaten de onder
punt 4 vermelde doelstellingen te bereiken.
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6.1.6.
Afwerkingsproces in de wasserij
De wachttijd van het proper en vochtig textiel na het wassen en vóór het
volledig drogen dient zo kort mogelijk gehouden te worden.
Verdere manipulatie van proper textiel moet tot een minimum worden
herleid. Elk interventie die mogelijks textielverontreiniging veroorzaakt,
herstelling of bleking, enz. zal leiden tot een nieuw wasproces.
Bij levering aan de zorginstelling mag er in de verpakking geen condens
te bemerken zijn.
De zorginstelling en de wasserij bepalen in onderling overleg de vorm
waarin het textiel wordt afgeleverd (aantal stuks per verpakking, aard
van de verpakking, wijze van plooien, enz.).
Om de microbiologische kwaliteit en het comfort van het textiel te garanderen,
wordt al het nieuw textiel minstens éénmaal gewassen alvorens in gebruik
te worden genomen.
6.1.7.
Opslag van proper textiel in de wasserij en vervoer van proper textiel
Het opslaglokaal voor proper textiel in de wasserij wordt enkel hiervoor
en voor het aanvullen van de kasten of karren bestemd voor de gebruiker voorbehouden.
Het lokaal is droog, goed geventileerd, proper en geïsoleerd van de laadruimte.
Het vervoer van proper textiel gebeurt in gesloten of beschermde containers
of karren, die proper en ontsmet zijn.
Wanneer de karren bestemd voor het vervoer van gebruikt textiel, ook gebruikt
worden voor het vervoer van proper textiel, dan moeten deze karren na het
vervoer van gebruikt textiel gereinigd en ontsmet worden.
Vóór het transport buiten de wasserij moet een beschermhoes die bestand
is tegen de verschillende behandelingen te wijten aan het vervoer, over de
kar met het proper textiel worden aangebracht. Deze beschermhoes moet
proper of idealiter voor eenmalig gebruik zijn.
In de transportvoertuigen komt het proper textiel in geen geval in contact
met het gebruikt textiel.
6.1.8.
Adequate manipulatie van proper textiel
Indien met alle voorafgaande aanbevelingen rekening wordt gehouden
mag men aannemen dat het uitgangskiemgetal (bioburden) op het proper
linnen, geleverd aan de zorginstelling, kleiner is dan 12 KVE per 25 cm².
Bijgevolg is het belangrijk de kwaliteit van het linnen te bewaren tot het
bij de patiënt wordt gebruikt.
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In dat opzicht:

 0RHWHONHPDQLSXODWLHYDQSURSHUWH[WLHOPHW]XLYHUHKDQGHQ

 JHEHXUHQ(HGR 9344, 2018);

 0RHWKHWDDQWDOPDQLSXODWLHVYDQKHWWH[WLHOWLMGHQVGHOHYHULQJ
en de verdeling, tot een minimum worden herleid. De voorkeur
gaat uit naar afgedekte karren of gesloten kasten;

 0RHWKHWEHQRGLJGHWH[WLHO]RGLFKWPRJHOLMNELMKHWPRPHQWHQGH
plaats van gebruik uitpakt worden;

 Mag er geen proper textiel worden bewaard buiten de opslagruimtes;

 0RHWGHZDFKWWLMGYDQGHNDUUHQLQKDOOVJDQJHQHQ]ZRUGHQ
beperkt;

 0RHWDOKHWXLWJHSDNWWH[WLHOGDWLQFRQWDFWNRPWPHWGHRPJHYLQJ
van een patiënt beschouwd worden als gebruikt textiel. Dit mag
niet gebruikt worden voor een andere patiënt en moet verwijderd
worden.
Het textiel wordt na elke patiënt vervangen en gewassen.
Alle textiel dat zichtbaar bevuild is met lichaamsvochten of bloed wordt
RQPLGGHOOLMNYHUYDQJHQ'HYHUYDQJIUHTXHQWLHHQGHPRGDOLWHLWHQYRRU
het verzamelen van het gebruikte textiel (al dan niet zichtbaar bevuild)
PRHWHQGRRUHONHLQVWHOOLQJZRUGHQEHSDDOG(QNHOHIUHTXHQWLHV]LMQGRRU
de HGR ter informatie opgenomen in een tabel in bijlage II.

6.2.

Textiel met bijzondere kenmerken

Gezien de grote verscheidenheid aan soorten textiel raadt de HGR aan
om de instructies van de fabrikant te volgen en de hoogste mogelijke
wastemperatuur te kiezen.
6.2.1.
“Delicaat“ textiel (bv babykleertjes)
2QGHU´GHOLFDDWµZRUGWYHUVWDDQDOOHWH[WLHOGDWKHWKLHUERYHQEHVFKUHYHQ
wasproces niet verdraagt. De inzameling van dit textiel gebeurt afzonderlijk
JHwGHQWLÀFHHUGH]DNNHQ RPKHWYROJHQVDDQJHSDVWHZDVF\FOLHQHHQ
geschikte afwerking te behandelen.
6.2.2.

Textiel bestemd voor patiënten die bijzonder gevoelig zijn voor infecties
(neonatologie, oncologie, patiënten met brandwonden)
Als het behandelingsproces van het textiel zoals hierboven omschreven
nageleefd wordt en als het vervoer in de vereiste omstandigheden gebeurt
(bescherming van proper textiel) mag het textiel als dusdanig worden
gebruikt en vereist het geen sterilisatie voor gebruik bij deze patiënten.
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6.2.3.
Huishoudelijk wasgoed
Deze textielproducten, die meestal zeer vochtig zijn, worden in aparte zakken
of netten verzameld.
=HZRUGHQRQGHUZRUSHQDDQHHQVSHFLÀHNZDVHQGHVLQIHFWLHSURFHV
Na volledige droging kan het huishoudelijk textiel onverpakt terugbezorgd
worden.
6.2.4.
Raam- en bedgordijnen, enz.
Deze textielproducten moeten gekozen worden uit een stof die bestand
is tegen het wassen, ontsmetten en zelfs strijken. Idealiter zijn ze vervaardigd
XLWNDWRHQRIXLWHHQ´RQEUDQGEDDUµJHPDDNWHV\QWKHWLVFKHVWRI
6.2.5.
Beddengoed
Hoofdkussens en dekbedden die in een wasmachine kunnen gewassen
en ontsmet worden, weerstaan de behandelingen in de wasserij.
%HSDDOGHW\SHVKRRIGNXVVHQVRYHUWURNNHQGRRUHHQJHSODVWLÀFHHUGHKRHV
worden manueel onderhouden. Deze moeten droog gehouden worden;
gaten en scheurtjes dienen vermeden te worden en, zo aanwezig, moet
de hoes vervangen worden.
Bedspreien worden uit katoen gemaakt en volgen hetzelfde circuit als
het platte linnen.
6.2.6.
Werkkleding van het personeel van zorginstellingen
Ongeacht de regelgeving inzake werkkledij (bijlage I), verloopt het beheer
en de verzameling van gebruikte werkkledij afzonderlijk van het overige textiel.

7.

Controles

Zowel de behandeling van het textiel als de inzameling, de verdeling en het gebruik
moeten gecontroleerd worden.
Er dient een onderscheid in het lastenboek gemaakt te worden tussen:
 GHIROORZXSLQGH]RUJLQVWHOOLQJ
 HQGHEHKDQGHOLQJLQGHZDVVHULM
Het controleschema moet rekening houden met:
 KHWW\SHFRQWUROHV
 KXQIUHTXHQWLH
 GHSHUVRQHQGLH]HXLWYRHUHQ
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In de zorginstelling

Het toezicht moet gericht zijn op:

 GHDUFKLWHFWRQLVFKHYRRUZDDUGHQ

 GHXLWUXVWLQJ

 GHSURFHGXUHV
De procedures moeten door een multidisciplinair team, aangeduid door
het comité voor ziekenhuishygiëne, worden opgesteld waarin alle betrokken
personen bij de behandeling en het gebruik van het textiel vertegenwoordigd zijn.
Minstens één keer per jaar houdt het team voor ziekenhuishygiëne toezicht
op de naleving van de interne en externe procedures. Vervolgens wordt
het verslag aan het comité voor ziekenhuishygiëne overgemaakt, aangevuld
met de resultaten van de controles in de wasserij (zie hierna).

7.2.

In de wasserij

Het gaat hier om zowel de interne wasserij van de zorginstelling als de
externe wasserij.
Het betreft volgend textiel:

 KHWSODWWHOLQQHQ

 KHWOLQQHQDINRPVWLJYDQKHWRSHUDWLHNZDUWLHURIYHUJHOLMNEDDUOLQQHQ

 GHZHUNNOHGLQJ

 GHKRRIGNXVVHQV
De wasserij moet een kwaliteitscontrole- en beheerssysteem organiseren
in overeenkomst met de norm NBN EN 14065.
Een NZDOLWHLWVSODQ is een ondernemingsproject ontwikkeld om de kwaliteit
te beheersen, te verzekeren en te plannen en/of om producten en diensten,
processen, productieprocedures en klanttevredenheid te verbeteren
en in bredere zin de prestaties van een organisatie en de tevredenheid
van alle belanghebbende partijen (leveranciers, personeelsleden,
aandeelhouders, enz.) te verbeteren. Een kwaliteitsplan is dus ook een
tool voor verandering die een dynamiek creëert van continue vooruitgang in de werking van het bedrijf (interne kwaliteit) en de tevredenheid
van haar klanten (externe kwaliteit).
Het kwaliteitsplan steunt op een kwaliteitsmanagementsysteem. De meest
gebruikte norm voor de implementatie van het beheersysteem is ISO 9001
HQLQGLWVSHFLÀHNHJHYDORRNGHQRUP1%1(1
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Deze laatste bevat de volgende voorschriften (hoofdstuk 6.3 van de normen
NBN EN 14065):

 HHQOLMVWRSVWHOOHQYDQGHPLFURELRORJLVFKHULVLFR·VHQGHFRQWUROH
maatregelen;

 GHNULWLVFKHFRQWUROHSXQWHQHQGHFRQWUROHSXQWHQEHSDOHQ

 YRRU HON NULWLVFK FRQWUROHSXQW VWUHHIQLYHDXV HQ WROHUDQWLHOLPLHWHQ
bepalen;

 YRRUHONNULWLVFKFRQWUROHSXQWHHQWRH]LFKWSURJUDPPDRSVWHOOHQ

 FRUULJHUHQGHPDDWUHJHOHQEHSDOHQ

 GHYHULÀFDWLHSURFHGXUHVYDQKHW5$%&V\VWHHPRSVWHOOHQ

 HHQGRFXPHQWDWLHV\VWHHPRSVWHOOHQ
Alle uitgevoerde controles door de verantwoordelijken van de wasserij
moeten opgenomen worden in een periodiek verslag of in een logboek.
Al deze documenten moeten beschikbaar zijn voor de zorginstelling, die het
recht heeft een bezoek aan de wasserij te brengen wanneer dit nodig
wordt geacht.
Volgende items worden hierbij nagekeken (zoals vermeld onder punt 4):
 DeI\VLVFKHGRHOVWHOOLQJHQ worden gecontroleerd door een systematische visuele observatie van het gewassen textiel (witheid,
afwezigheid van vlekken, kleuraspect, afwezigheid van gaten/
scheuren en kwaliteit van de herstellingen).
In dat verband beloopt de tolerantie inzake herstelling maximum 5
per laken (niet in het midden) en maximum 2 per sloop (aan één
enkele zijde).





Ter herinnering:
 +HWNULPSHQZRUGWLGHDOLWHUEHSHUNWWRWELMGHHHUVWHZDVEHXUW
en tot 10 % op het einde van het gebruik.
 +HWDVJHKDOWHLVEHSHUNWWRW
 De mechanische slijtage overschrijdt geen 15 % na 100 wasbeurten.
 'HDIZH]LJKHLGYDQFRQGHQVDWLHLQGHYHUSDNNLQJHQPHWSURSHU
textiel (lage residuele vochtigheid).
 De FKHPLVFKHGRHOVWHOOLQJHQ worden gecontroleerd door het
registreren van de concentratieparameters van de wasproducten
en door het meten van de pH (tussen 5,5 en 7,5). De afwezigheid
van chemische residuen is wenselijk.



 De PLFURELRORJLVFKHGRHOVWHOOLQJHQ worden gecontroleerd met
behulp van contactplaten. De bodem van een contactplaat
wordt rechtstreeks op het textiel gedrukt dat klaar is vóór verzending.
(door een druk uit te oefenen van 500 gr gedurende 10 seconden).
Na incubatie mag de telling van de kolonies (totaal kiemgetal)
maximum 12 KVE per 25 cm2 bedragen (Norm EN14065). Deze
controles kunnen in de zorginstellingen worden uitgevoerd tijdens
de verschillende fasen van het circuit van het proper textiel.
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Buiten de wasserij

Het betreft het volgend textiel:

 KHW´GHOLFDDW´JHQRHPGWH[WLHO EDE\NOHHUWMHVNQXIIHOVHQ] 

 KHWKXLVKRXGHOLMNZDVJRHG

 GHUDDPHQEHGJRUGLMQHQ
Er moet worden toegezien op de kwaliteit en het onderhoud van de machine,
alsook op de naleving van de wasinstructies van de fabrikant.

8.

Accreditatie

De accreditatie is een erkenning van een instantie op een gegeven domein.
Ze kan voortvloeien uit een vrijwillig of een verplicht proces.
Elk accreditatieproces steunt op een normatief referentiesysteem, dat de vereisten
in termen van technische competentie en uitvoering van een managementV\VWHHPGHÀQLHHUW
De accreditatie-instantie beslist over de accreditatie van een organisatie op basis
van de resultaten van een evaluatie van de technische competentie en de
implementatie van een managementsysteem. Afhankelijk van deze evaluatie,
waarin de resultaten van de conformiteitstests en mogelijke afwijkingen worden
beschreven, verleent de accreditatie-instantie al dan niet de accreditatie aan
de betreffende organisatie en dit voor een domein dat in de accreditatie duidelijk
wordt vermeld, voor een periode van hoogstens vijf jaar.
De accreditatie van de gezondheidsinstellingen is een externe evaluatiemethode.
Ze verwijst naar een professioneel proces waarin de zorginstelling het bewijs levert
dat ze in haar werking en praktijken voldoet aan een reeks eisen, geformaliseerd en
voorgesteld onder de vorm van een handboek, het referentiesysteem, aanbevolen
door een accreditatie-instantie.
De hypothese die de basis vormt voor de accreditatie steunt op de veronderstelde
correlatie tussen de kwaliteit van de verleende zorg op niveau van de resultaten
en het referentiesysteem.
Hoewel deze correlatie nog niet wetenschappelijk vastgesteld is, heerst onder de
professionelen consensus dat de accreditatie, dankzij de regelmatige bezoeken
waarmee ze gepaard gaat, dient als hefboom voor de promotie van het kwaliteitsplan.
De accreditatie gaat in de instelling dus gepaard met een grondige campagne,
die alle personeelsleden op de been brengt rond een gezamenlijk doel: de manier
van samenwerken optimaliseren om een kwaliteitsvolle zorgverlening en de veiligheid
van de patiënten te garanderen.
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Er bestaan meerdere accreditatie-instanties. De meest gekende in België zijn:
- Agrément Canada International : https://accreditation.ca/intl-fr/
- Joint Commission International : https://www.jointcommissioninternational.org/
- Haute Autorité de Santé : https://www.has-sante.fr/portail/
- NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie) : https://www.niaz.nl/
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VII. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde
experten is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?.
Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen.
Hun algemene belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau
en het College kunnen worden geraadpleegd op de website van de HGR
(EHODQJHQFRQÁLFWHQ).
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend
bij het opstellen van het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door
-DFTXHV0876(56 en het wetenschappelijk secretariaat door 0XULHO%$/7(6.
&203(5($ODLQ
'(%5$%$1'(5((OV
0$*1(77(&ODXGLQH
0876(56-DFTXHV
3(//(7,(53DWULFN
SIMON Anne
675$/(+XJXHWWH
7+(9(/,13DXO
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Verpleegkunde, ziekenhuishygiëne
Verpleegkunde, infectiepreventie
Verpleegkunde, ziekenhuishygiëne
Verpleegkunde, ziekenhuishygiëne
Logistiek
Microbiologie, ziekenhuishygiëne
Ziekenhuishygiëne, epidemiologie
Logistiek
Verpleegkunde, ziekenhuishygiëne
Verpleegkunde, ziekenhuishygiëne
Verpleegkunde, ziekenhuishygiëne
Preventieadviseur

CHBA Seraing
UZGent
CHR Huy
CHU-ULG Liège
UCL
UCL
ULB-Erasme
CHU Brugmann
UZA
UZ Leuven
CHU Brugmann
ULB-Erasme

'HYROJHQGHÀUPD·VYHUHQLJLQJHQHQ]ZHUGHQJHKRRUG
VERREYCKEN Peter

Cleaning technology
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Codex over het welzijn op het werk – Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Regelgeving.

Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting- Titel 3.– Werkkledij.

Hoofdstuk I. - Algemene beginselen

$UW,;. De werknemers zijn ertoe gehouden tijdens hun normale activiteit
werkkledij te dragen, behalve:
1° indien de risicoanalyse bedoeld in artikel I.2-6 heeft aangetoond
dat de aard van de activiteit niet bevuilend was en indien het
Comité zijn akkoord heeft gegeven over de resultaten van
deze risicoanalyse;
2° indien de werknemers, hetzij wegens de uitoefening van een
overheidsfunctie, hetzij wegens gebruiken die eigen zijn aan
het beroep en die toegelaten zijn door het bevoegd paritair
comité, verplicht zijn een uniform of gestandaardiseerde werkkledij
te dragen die voorgeschreven is door een koninklijk besluit of een
algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.

Hoofdstuk II. - Technische voorwaarden

$UW,; 'HZHUNNOHGLMPRHW
1° alle veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitswaarborgen bieden;

 DDQJHSDVW]LMQDDQGHWHYRRUNRPHQULVLFR·V]RQGHU]HOIHHQ
verhoogd risico in te voeren;
3° aangepast zijn aan de eisen voor het uitoefenen van de activiteiten
door de werknemer en aan de geldende arbeidsvoorwaarden;
4° rekening houden met de ergonomische eisen;
5° aangepast zijn aan de maten van de werknemer;
6° vervaardigd zijn uit niet-allergeen materiaal, slijtvast en niet
scheurbaar zijn, en aangepast aan de seizoenen.
Een werknemer die in de nabijheid komt van in beweging zijnde arbeidsmiddelen of in beweging zijnde onderdelen van arbeidsmiddelen die
een gevaar inhouden, mag geen loshangende werkkledij dragen.




De werkkledij mag aan de buitenkant geen opschriften vertonen,
behalve, in voorkomend geval, de benaming van de onderneming,
de naam van de werknemer, de merktekens van zijn functie en
een “streepjescode“.

BI LAGEN
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Hoofdstuk III. - Gebruiksvoorwaarden

$UW,; De werkgever moet zonder kosten voor de werknemers werkkledij ter
beschikking stellen vanaf het begin van hun werkzaamheden en hij
blijft eigenaar van die werkkledij.
Rekening houdend met de criteria vastgelegd in artikel IX.3-2, § 1, betrekt
de werkgever de bevoegde preventieadviseur alsook het Comité bij
de keuze van de werkkledij.
$UW,; De werkgever zorgt of laat op zijn kosten zorgen voor de reiniging
van de werkkledij door middel van producten die zo weinig mogelijk
allergeen zijn, voor de herstelling en het onderhoud in de normale staat
van gebruik, alsook voor de hernieuwing ervan op gepaste tijden.
Het is verboden de werknemer toe te laten zijn eigen werkkledij aan
te schaffen, zelf voor de reiniging, de herstelling en het onderhoud ervan
in te staan of zelf voor de hernieuwing ervan te zorgen, zelfs tegen de
betaling van een premie of vergoeding, tenzij dit wordt toegelaten in
een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst
die enkel kan worden gesloten voor zover uit de resultaten van de
risicoanalyse bedoeld in artikel I.2-6 blijkt dat de werkkledij geen risico
vormt voor de gezondheid van de werknemer en zijn directe omgeving.
$UW,;



Het is verboden de werkkledij mee naar huis te nemen.
In afwijking van § 1, mag de werknemer de werkkledij mee naar huis
nemen onder de volgende voorwaarden:
1° de activiteiten worden op verschillende arbeidsplaatsen uitgeoefend;
2° het verbod is om organisatorische redenen niet uitvoerbaar;
3° de werkkledij vormt geen risico voor de gezondheid van de werknemer en van zijn directe omgeving.

Bovendien mag de werknemer, in afwijking van § 1, de werkkledij mee
naar huis nemen ingeval een algemeen verbindend verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel IX.3-4, tweede lid, van
toepassing is.
$UW,; De werkgever kan maatregelen nemen zodat de werkkledij voorbehouden wordt aan eenzelfde werknemer omwille van de lichamelijke
kenmerken van deze werknemer en rekening houdend met de aard,
de duur of de verscheidenheid van de uitgeoefende activiteiten.

 ,QGLHQEHYXLOG
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 ,QGLHQEHYXLOG
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*TZH: team voor ziekenhuishygiëne
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Langdurig opgenomen
patiënt

Bedlinnen
Lakens en hoeslakens,
kussenslopen.

3DWLsQW]RQGHUVSHFL¿HNH 3DWLsQWPHWVSHFL¿HNH
voorzorgsmaatregelen
voorzorgsmaatregelen
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%LMODJH,, 7DEHOPHWGHYHUVFKRRQIUHTXHQWLHVYRRUWH[WLHOWHULQIRUPDWLH

2YHUGH+RJH*H]RQGKHLGVUDDG +*5
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
het secretariaat verzekert. 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 probeert
het beleid inzake volksgezondheid de weg te wijzen op basis van de
recentste wetenschappelijke 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,
praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de Raad zijn
benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen
samen om de adviezen uit te werken.
$OVRIÀFLHHORUJDDQYLQGWGH+RJH*H]RQGKHLGVUDDGKHWYDQIXQGDmenteel belang de neutraliteit en onpartijdigheid te garanderen van
GHZHWHQVFKDSSHOLMNHDGYLH]HQGLHKLMDÁHYHUW'DDUWRHKHHIWKLM]LFK
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
EHODQJHQFRQÁLFWHQ JHEDVHHUGRSEHODQJHQYHUNODULQJHQRQGHU]RHNYDQ
PRJHOLMNHEHODQJHQFRQÁLFWHQHQHHQ&RPPLVVLHYRRU'HRQWRORJLH HQGH
uiteindelijke validatie van de adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, samengesteld uit 30 leden van de pool van benoemde
experten). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die
gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke
expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid.
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan
de aanvrager en aan de minister van Volksgezondheid en worden ze
gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be). Daarnaast wordt een
aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten,
politiek, consumentenorganisaties, enz.).
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van
de HGR kunt u een mail sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be

www.hgr-css.be

Deze publicatie mag niet worden verkocht.
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