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Tabel verwerking landelijk commentaar WIP-conceptrichtlijn:                
Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hergebruik, - niet kritische, semi-kritische of kritische handelingen (versie 1 - 11 april 2016) 
 
 
Algemene opmerkingen Reactie expertgroep 
Lastig om te lezen; geen strakke opzet; te specifiek Richtlijnen zijn voor beleidsmakers die bekend zijn met dit onderwerp. Een WIP-richtlijn wordt omgezet in een 

protocol.  In specifieke WIP-richtlijnen worden reiniging en desinfectie nader toegelicht. Dit is een algemene 
richtlijn. 

Gebruik alcohol en chloor is verdwenen uit de richtlijn Alcohol en chloor worden met name beschreven in WIP-richtlijnen voor oppervlakdesinfectie. Een medisch 
hulpmiddel dat door een zorginstelling wordt aangeschaft zal door de fabrikant  voorzien moeten zijn van een 
geschikt desinfectans. Indien dit niet zo is - niet aanschaffen. 
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titelblad Inh ‘Niet-kritische, semi-
kritische of kritische 
handelingen’ 

V MH zoals bijv. infuuspompen, 
scopendesinfectoren, 
beademingsmachines e.d. moeten 
wel gereinigd en gedesinfecteerd 
kunnen worden (vallen dus wel 
onder de reikwijdte van deze RL) 
maar handelingen zoals hiernaast 
beschreven, worden er niet mee 
uitgevoerd. De toevoeging m.b.t. 
soort handeling dekt de lading dus 
niet/voegt niets toe. 

A: niet-kritisch, semi-kritisch of 
kritisch gebruik 

5, r 5 TE Carina A: Karina  Aangepast 
P5, r16 TE Antoniusziekenhuis St. Antonius Ziekenhuis Klopt niet en verwijst daardoor naar 

andere instelling.  
Aangepast 

7 Alg  T: Gevaarlijke stoffen: stoffen of 
mengsels waaraan werknemers bij 
de arbeid worden of kunnen worden 
blootgesteld die vanwege de 
eigenschappen van of de 
omstandigheden waaronder die 
stoffen of mengsels voorkomen 
gevaar voor de veiligheid of 

HK: Artikel 1.1 
Arbeidsomstandighedenbesluit 
(in de tekst komen voor: schadelijke 
stoffen, stoffen, chemische stoffen, 
etc. ) 

Overnemen met verwijzing 

                                                           
1 Graag aangeven wat van toepassing is: A (=tekst aanpassen), T (=tekst toevoegen, V (=tekst verwijderen)         

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008498&hoofdstuk=1&afdeling=1&artikel=1.1&z=2016-04-20&g=2016-04-20
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008498&hoofdstuk=1&afdeling=1&artikel=1.1&z=2016-04-20&g=2016-04-20
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gezondheid kunnen opleveren 
7, r 2 - 7 Alg  Definitie aerosol is anders dan in RL 

PBM 
Waarom niet dezelfde definitie 
aanhouden? 

Voortschrijdend inzicht 

7, r 7  ‘….. het risico van 
inhalatie …. nadelig 
effect kan hebben’. 

T: nadelig effect kan hebben op de 
gezondheid van de medewerker 

 Overnemen en toevoeging - op de 
gezondheid van de medewerker en 
de patiënt. 

7, r 11 Inh ‘..door middel van 
stoom onder hoge 
druk’. 

Vraag: is er bij een lage temp. 
sterilisator/autoclaaf ook sprake van 
‘stoom onder hoge druk’?  

 Niet overnemen – is een vraag 

7 – 11 en de 
rest van de 
richtlijn. 

TE Autoclaaf A: Stoomsterilisator Een autoclaaf is een afgesloten 
drukvat waarin de druk dient om 
een proces te starten, beïnvloeden 
of stoppen. Een ethyleenoxide 
sterilisator kan bij overdruk ook een 
autoclaaf zijn. 

Niet overnemen – te gedetailleerd 

7-14 Alg Biologische agentia: 
micro-organismen en 
andere dragers van 
plantaardige of dierlijke 
herkomst die bij 
blootstelling ernstige 
gezondheidsrisico's 
kunnen opleveren 

? HK: Ter overweging: ‘Biologische 
agentia’ is in het Arbobesluit en 
richtlijn nr. 2000/54/EG 
gedefinieerd als: ‘al dan niet 
genetisch gemodificeerde micro-
organismen, celculturen en 
menselijke endoparasieten die een 
infectie, allergie of toxiciteit kunnen 
veroorzaken.’ 

Niet overnemen –oude tekst heeft de 
voorkeur 

7, r 15 TE ‘…bij blootstelling 
ernstige 
gezondheidsrisico’s…’ 

T: bij blootstelling hieraan ernstige …  Overnemen 

7, r 18 TE ‘Het is geen keurmerk’ T: het is geen kwaliteitskeurmerk  Overnemen 
7, r 22 TE/Inh ‘..groep van medische 

hulpmiddelen’ 
A: aangeven wat er verstaan wordt 
onder een ‘groep van medische 
hulpmiddelen’  

Er kan verwezen worden naar 
Bijlage B, regel 34 

Overnemen – definitie pagina 45 
verplaatsen naar pagina 7 

7, r 25 TE ‘…moeten zijn van 
een…’ 

A: ‘…moet zijn van een…’   Overnemen 

7, r 26 Inh ‘…zoals vereist in een 
van de Europese …’ 

A: verduidelijken welke Europese 
richtlijnen bedoeld worden  

 Niet overnemen - te specifiek 

7, r 34 TE ‘van producten staan 
beschreven…’ 

‘van producten staat beschreven..’  Overnemen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Drukvat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Druk_(grootheid)
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2016-04-20?celex=32000L0054
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9/11 Inh Medisch hulpmiddel: 
elk instrument, toestel 
of apparaat, elke stof of 
software of elk ander 
artikel dat of die alleen 
of in combinatie wordt 
gebruikt, met inbegrip 
van de software die 
door de fabrikant 
speciaal is bestemd om 
te worden gebruikt voor 
diagnostische en/of 
therapeutische 
doeleinden en voor de 
goede werking ervan 
benodigd is, en dat of 
die door de fabrikant 
bestemd is om bij de 
mens voor de volgende 
doeleinden te worden 
aangewend:  
- diagnose, preventie, 
bewaking, behandeling 
of verlichting van 
ziekten; 16  
- diagnose, bewaking, 
behandeling, verlichting 
of compensatie van 
verwondingen of een 
handicap; 18  
- onderzoek naar of 
vervanging of wijziging 
van de anatomie of van 
een fysiologisch proces;  
- beheersing van de 
bevruchting, waarbij de 
belangrijkste beoogde 
werking in of aan het 

A 
 
Medisch hulpmiddel: elk 
instrument, toestel of apparaat, elke 
stof of software of elk ander artikel 
dat of die alleen of in combinatie 
wordt gebruikt, met inbegrip van de 
software die door de fabrikant 
speciaal is bestemd om te worden 
gebruikt voor diagnostische en/of 
therapeutische doeleinden en voor 
de goede werking ervan benodigd is, 
met uitzondering van textiel dat al 
dan niet in de OK wordt ingezet, en 
dat of die door de fabrikant bestemd 
is om bij ……………… 

Definitie sluit aan op omschrijving 
in de EU Richtlijn “Medische 
Hulpmiddelen”. OK-textiel wordt 
beschouwd als medisch hulpmiddel 
waarvoor norm EN 13795 
ontwikkeld is.  
 
Uit een desgevraagde toelichting 
blijkt dat “textiel en textiel in de 
OK” niet onder de WIP-richtlijn valt. 
Derhalve, om verwarring te 
voorkomen, expliciet uitsluiten. 
Textiel valt onder de werking van 
de richtlijnen “Linnengoed 
Ziekenhuizen” en “Preventie van 
postoperatieve wondinfecties” (met 
verwijzing naar EN 13795). 
 

Aanpassing van de afbakening; voor 
OK-textiel verwijzen naar RL en POWI 
en Linnengoed 
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menselijk lichaam niet 
met farmacologische of 
immunologische 
middelen of door 
metabolisme wordt 
bereikt, maar wel door 
dergelijke middelen kan 
worden ondersteund 
(3).  
 

9-39   woord kunnen eruit.   
10-35 TE het infectierisico 

dusdanig verkleint 
worden 

A: het infectierisico dusdanig 
verkleind worden 

 Overnemen 

8, r 1 - 4 Inh/Alg Definitie dB(A) V Is toch geen IP-onderwerp? Niet overnemen – Arbo-aspecten hier 
meegenomen  

Pag 8, regel 
15 

Inh Desinfecterende 
wasmachine 

Is ook een reinigings machine. 
Gehanteerde benaming dekt de 
lading niet. Het is een Reiniging – en 
desinfectie machine.  

Pag 8, regel 15 Niet overnemen – komt uit NEN-norm 
15883 

8, r 17 TE ‘bedpannen’ A? Recent heeft de WIP een RL 
uitgebracht waarin werd gesproken 
over po’s. Graag dezelfde benaming 
aanhouden 

Overnemen 

8, r 22 TE ‘andere oppervlakte 
actieve..’ 

A: oppervlak actieve  Overnemen 

P8, r23 Alg Link naar eur-lex europa 
werkt niet, pagina 
wordt niet gevonden.  

Correcte link/bron.   Link is actief 

Pag. 8, regel 
32 

TE,  Lichaamsvochten: 
vloeibaar/vochtig 
humaan materiaal zoals 
bloed, urine, feces, 
excreta en secreta. 

Lichaamsvochten: humaan materiaal 
zoals bloed, urine, feces, excreta en 
secreta. 

Vloeibaar/vochtig spreekt voor zich Overnemen 

8, r 33 TE ‘van een teststam dat 
wordt..’ 

A: van een teststam die wordt  Overnemen 

P9, r6 TE Als als  Hoofdletter na dubbele punt niet Overnemen 
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correct. 
p.9, r.34 TE gevalideerd gevalideerd “g” is BOLD Overnemen 
9, r 36 TE ‘de kans op overleven…. 

kleiner dan 10 tot de 
6e’’  

T: verduidelijken 10 tot de 6e wat? 
Het is ons zo niet duidelijk 

 Overnemen 

10 - 1 Inh Thermostabiel: bestand 
tegen temperaturen 
hoger dan 60° C. 

A: Thermostabiel: bestand tegen 
temperaturen hoger dan 90° C. 

Thermische desinfectie zoals 
noodzakelijk genoemd voor 
thermolabiele producten, kan vanaf 
65°, maar is niet praktisch vanwege 
de lange desinfectietijden. Het 
overgrote deel van de 
desinfecterende wasmachines is 
ingesteld op 90°. 

Een bedpanspoeler werkt bij 80°C en 
levert een acceptabel 
desinfectieproces.  90° Is te hoog qua 
grens, maar 80 zou kunnen 
 
 
A Thermostabiel:  
bestand tegen temperaturen hoger 
dan 80° C. 
(hiermee wijkt de definitie af van wat 
staat beschreven in de richtlijn 
Thermolabiele, flexibele endoscopen) 
 

10, r 10 TE ‘..kunnen worden 
overgedragen is… 

A: kunnen worden overgedragen, is..  Overnemen 

10-11   toevoegen endogene/exogene 
factoren 

 Niet-overnemen 

   instrumenten weglaten, deze vallen 
al onder de definitie van MH. 

 Overnemen 

P10 r16 1 verwijderd / 
geïnactiveerd / gedood 

Verwijderd/geïnactiveerd/gedood Spaties verwijderen ter bevordering 
van leesbaarheid 

Overnemen 

10-21   Toevoegen: na niet-intacte huid: de 
term semi-kritisch 

 Overnemen 

P10, r23 TE …. aangeduid als matig. …aangeduid als semi-kritisch. Consequenter na voorgaande en 
volgende zin en titel van richtlijn.  

Niet-overnemen 

Blz 10 regel 23 Inh ..aangeduid als matig … Aangeduid als semi-kritisch 
infectierisico  

Betere omschrijving  Niet-overnemen 

P10, R23 Inh Handelingen waarbij het 
risico op transmissie van 
micro-organismen klein 
is, zoals contact met 
intacte huid, wordt 
aangeduid als niet-

A: Handelingen waarbij medische 
hulpmiddelen in contact komen met 
de intacte huid worden aangeduid 
als niet-kritisch. 
 

- Het risico op transmissie van 
micro-organismen (MO) is niet 
hetzelfde of gelijk aan het risico 
op het ontstaan van 
zorginfecties. Er bestaat geen 
lineair verband tussen de 

Niet overnemen – ons uitgangspunt is 
Spaulding 
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kritisch. overdracht van MO en het 
ontstaan van 
kolonisaties/infecties. 

- Niet-kritische handelingen zijn 
handelingen waarbij de 
transmissie van MO via 
medische hulpmiddelen (MH) 
een klein infectierisico 
inhouden. 

10, r 24 TE ‘..wordt aangeduid als… A: worden aangeduid als   Overnemen 
10, r 28 TE ‘..reiniging 

gedesinfecteerd 
moeten worden 

A: gedesinfecteerd moet worden  Overnemen 

10, r 29 TE ‘..gesteriliseerd moeten 
worden 

A: gesteriliseerd moet worden  Overnemen 

Blz 10 regel 32  Lay-out Kan onder    andere  Kan onder andere (Een spatie te veel 
in de tekst) 

 Overnemen 

P10 r34 1 spetten en spatten Spatten Wat is het verschil tussen spetten 
en spatten? 

Geen verschil – voortaan spatten 
gebruiken 

10, r 35 TE ‘..infectierisico dusdanig 
verkleint worden.. 

V: dusdanig 
A: infectierisico verkleind worden 

 Overnemen verkleind 

Blz 11 inh afbakening  
Gaat over 
infectiepreventiemaatre
gelen en dus niet over 
arbo 

Ofwel bij afbakening  toevoegen dat 
het een arborichtlijn is of arbo daar 
waar niet infectiepreventie 
gerelateerd eruit halen. 
 
Voor ultrasoon verwijzen naar de csa 
protocollen 

Er staan veel arbozaken in, die bij 
een arborichtlijn horen, zoals plaats 
een oogdouche, steek je hand niet 
in een ultrasoon, brand je handen 
niet. 
 
DE WIP heeft in te statuten staan 
dat het ten doel heeft richtlijnen te 
maken ter preventie van 
zorginfecties.  

WIP-richtlijnen zijn van toepassing op 
medewerkers en patiënten. Arbo is 
onderdeel van de richtlijn. 

11, r 22 Inh  T: RL RDS oogheelkundig 
instrumentarium 

HK: (zie 20-27, indien van 
toepassing) 

Niet overnemen – dit is de basis voor 
alle medische hulpmiddelen. Richtlijn 
RDS oogheelkundig instrumentarium 
is toe aan herziening. 

11, r 15 - 38 Alg/Inh  A: De RL focust zich nu n.o.m. op 
RDS in het ziekenhuis. Doelgroep 
graag breder trekken, zoals gedaan 

HK: Dubbele ontkenning Toevoegen r16: De richtlijn geldt voor 
ziekenhuizen, zelfstandige 
behandelcentra, privéklinieken, 
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in RL flexibele endoscopen. Dus ook 
ZBC, privéklinieken en andere 
intramurale somatische instellingen 
waar deze processen worden 
uitgevoerd.  
Speciale aandacht is o.i. ook nodig 
voor de zelfstandige 
sterilisatiebedrijven. Zij voeren deze 
processen vaak in opdracht van 
ziekenhuizen e.d. uit maar zijn zelf 
niet intramuraal. Is de RL daarmee 
voor hen niet van toepassing (o.i. 
zou dat wel zo moeten zijn)? 

revalidatiecentra, verpleeghuizen en 
woonzorgcentra 1. 
 

1 Verder te noemen: zorginstellingen   

11/15 Inhoud Afbakening 
De richtlijn richt zich op 
het gehele proces van 
reiniging, desinfectie en 
sterilisatie als 
infectiepreventiemaatre
gel voor zowel de 
patiënt als de 
medewerker die in 
contact komt met 
medische hulpmiddelen 
voor hergebruik, 
ongeacht het gebruik 
(kritisch, semi-kritisch, 
niet-kritisch).  
Deze richtlijn geldt als 
basis voor reiniging en 
desinfectie van 
bedpannen, urinalen en 
bedden en 
thermolabiele, flexibele 
endoscopen. De WIP 
heeft voor deze 
medische hulpmiddelen 
specifieke richtlijnen 

Afbakening 
De richtlijn richt zich op het gehele 
proces van reiniging, desinfectie en 
sterilisatie als 
infectiepreventiemaatregel voor 
zowel de patiënt als de medewerker 
die in contact komt met medische 
hulpmiddelen voor hergebruik, niet 
zijnde textiel of OK-textiel, ongeacht 
het gebruik (kritisch, semi-kritisch, 
niet-kritisch). 
Deze richtlijn geldt als basis voor 
reiniging en desinfectie van 
bedpannen, urinalen en bedden en 
thermolabiele, flexibele endoscopen. 
De WIP………… 
 

Verheldering van de afbakening van 
“medische hulpmiddelen”. 

Zie hierboven 
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uitgebracht. Zie 
hiervoor respectievelijk 
de WIP-richtlijnen: 
Bedpanspoeler; Bedden 
en toebehoren en 
Thermolabiele, flexibele 
endoscopen.  
De richtlijn is van 
toepassing op 
vrijstaande (‘stand-
alone’) ultrasoonbaden, 
die vrij op een werkblad 
23 staan of in het 
werkblad zijn 
ingebouwd. 
Ultrasoonbaden die 
geïntegreerd zijn in 
wasmachines of 
wasstraten komen in 
deze richtlijn niet aan 
bod.  
Deze richtlijn is niet van 
toepassing op medische 
hulpmiddelen die 
mogelijk besmet zijn 
met prionen. Prionen 
zijn zeer moeilijk te 
bestrijden, omdat de 
routine desinfectie- en 
27 sterilisatiemethoden 
niet toereikend zijn voor 
het inactiveren van 
prionen. De WIP heeft 
daarom 28 een aparte 
richtlijn Prionziekten 
uitgebracht.  
Deze richtlijn is niet van 
toepassing op 
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hergebruik van 
medische hulpmiddelen 
bestemd voor eenmalig 
gebruik. 

11-19   ALS BASIS vervangen door NIET en 
de zin eventueel verplaatsen na 
regel 25. 

 Niet-overnemen – is wel basis 

11-30   In huidige wip richtlijn RDS staat op 
pagina 31 dat onder bepaalde 
voorwaarden medische 
hulpmiddelen voor eenmalig gebruik 
mogen worden hergebruikt.  
Betekent dat deze mogelijkheid voor 
hergebruik van medische 
hulpmiddelen voor eenmalig gebruik 
met deze regel vervalt? 

 De VDSMH heeft een richtlijn over 
hergebruik voor medische 
hulpmiddelen voor eenmalig gebruik 

12, r 14  TE ‘deze procedure was 
vastgesteld. 

A: procedure is vastgesteld Pag. 11, regel 19  Overnemen 

12, r 19 Inh  T: RL RDS oogheelkundig 
instrumentarium 

Het is niet duidelijk of de ‘bij 
voorkeur’ slaat op de 
desinfecterende machine of op de 
NEN-EN-ISO norm. Moet een 
desinfecterende machine voldoen 
aan deze norm, dan het woord 
‘voorkeur’ vervangen.  

Niet overnemen – dit is de basis voor 
alle medische hulpmiddelen. Richtlijn 
RDS oogheelkundig instrumentarium 
is toe aan herziening. 

P13 r10 1 De WIP acht een half 
jaar een redelijk 
implementatietermijn  
voor kleine wijzigingen 
in de richtlijn, van 1 tot 
2 jaar voor middelgrote 
wijzigingen 
(bijvoorbeeld bij  
aanschaf van kostbare 
apparatuur of een 
kleine verbouwing) en 
van 5-10 jaar voor grote 

De WIP acht een half jaar een 
redelijke implementatietermijn voor 
kleine wijzigingen in de richtlijn. 
Voor middelgrote wijzigingen is een 
implementatietermijn van 1 tot 2 
jaar acceptabel (bijv. bij aanschaf 
van kostbare apparatuur of een 
kleine verbouwing). Grote 
wijzigingen hebben een 
implementatietermijn van 5 – 10 jaar 
nodig. (bijv. een grote verbouwing) 

Leesbaarheid vergroot Redelijk -> redelijke 
 
Niet overnemen - Keuze van de 
Regieraad 
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wijzigingen 
(bijvoorbeeld een grote 
verbouwing). 

13/15 Inh 1.13 Gerelateerde WIP-
richtlijnen  
In deze richtlijn wordt 
verwezen naar de 
hieronder aangegeven 
WIP-richtlijnen. 

Voor reiniging van textiel geldt de 
Richtlijn “Linnengoed Ziekenhuizen” 
en voor reiniging van textiel dat in de 
OK ingezet wordt de Richtiljn 
“Preventie van postoperatieve 
wondinfecties” 

Zie bovenstaande afbakeningen. 
Verwijzingen verduidelijken 
afbakening. 

Overnemen 

13-vanaf 15   daar ontbreekt een verwijzing naar 
de WIP RL Hygiënemaatregelen bij 
echografisch onderzoek en TEE 

 Overnemen 

14 r34   Komt beleid RDS te 
vervallen ? 

  T Na doorvoering van bovenstaande 
komt de WIP-richtlijn Beleid reiniging, 
desinfectie en sterilisatie te vervallen. 

14-25 Ontbreke
nde tekst 

een handleiding een Nederlandstalige handleiding Ontbrekende tekst Staat op pagina 19 r25 

P14 r27 2 Dit houdt in dat beleid 
over desinfectantia voor 
humaan gebruik wordt 
opgenomen in de 
bestaande WIP-
richtlijnen Desinfectie 
van huid en slijmvliezen; 
Handhygiëne en 
Preoperatieve 
handhygiëne. Beleid 
over desinfectantia voor 
voorwerpen, ruimten en  
oppervlakken wordt 
opgenomen in de 
richtlijn Reiniging en 
desinfectie van ruimten,  
meubilair en 
voorwerpen. Omdat er 
geen bestaande WIP-
richtlijn was over 
reiniging,  

Dit houdt in dat beleid over 
desinfectantia voor humaan gebruik 
wordt opgenomen in de bestaande 
WIP-richtlijnen Desinfectie van huid 
en slijmvliezen; Handhygiëne en 
Preoperatieve handhygiëne. Beleid 
over desinfectantia voor 
voorwerpen, ruimten en  
oppervlakken wordt opgenomen in 
de richtlijn Reiniging en desinfectie 
van ruimten,  
meubilair en voorwerpen. Omdat er 
geen bestaande WIP-richtlijn was 
over reiniging,  
desinfectie en sterilisatie van 
medische hulpmiddelen voor 
hergebruik is deze nieuwe richtlijn 
ontwikkeld, waarin de WIP-richtlijn 
Ultrasone reiniging is opgenomen als 
onderdeel van handmatige reiniging 

Link opnemen naar norm waarnaar 
verwezen wordt. 

Niet overnemen - Keuze van de 
Regieraad  
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desinfectie en 
sterilisatie van 
medische hulpmiddelen 
voor hergebruik is deze 
nieuwe richtlijn 
ontwikkeld, waarin de 
WIP-richtlijn Ultrasone 
reiniging is opgenomen 
als onderdeel van 
handmatige reiniging 

14, r 34 Inh  T: RL RDS oogheelkundig 
instrumentarium 

Graag een handreiking geven hoe 
daar mee om gegaan moet worden, 
bv dat degene in de instelling die de 
eindverantwoordelijke is voor de 
infectiepreventie besluit hoe het 
betreffende mhm behandeld moet 
worden.  

Niet overnemen T; CSA en VDSMH 
hebben protocollen 
 

15, r 4 Inh ‘er zijn geen 
inhoudelijke 
wijzigingen’ 

Zijn er naar onze mening wel.. Een verandering met verstrekkende 
gevolgen is het feit dat alcohol en 
chloor niet meer genoemd worden. 
Zie verder onderaan dit 
commentaarformulier. 
 
Ook missen we de informatie over 
te stellen minimumeisen aan de 
werkzaamheid van desinfectantia 
per toepassingsgebied. 

Standpunten rds mhm zijn hetzelfde. 
Er zijn wel wijzigingen maar dat 
betreft beleid desinfectie voor andere 
toepassingen.  
 
Zie voor werkzaamheid pagina 21 r1 
t/m15 

Blz 15 regel 10   Sterilisatie van 
medische hulpmiddelen 

Sterilisatie van reusable medische 
hulpmiddelen 

Door het gehele document gaat het 
om reusable  

Staat in de titel en in de afbakening 

15, r 11 Inh ..’medische 
hulpmiddelen:’ 

T: medische hulpmiddelen voor 
hergebruik: 

 Zie hierboven 

15-13   Er staat: reiniging vindt altijd plaats 
ongeacht het gebruik. Dus ook als 
niet gebruikt is of als het niet visueel 
verontreinigd is? 

 Besmetting kan ook niet-visueel zijn 
=> eerst reinigen 

15, voetnoot² Inh ‘…is vastgelegd welke 
medische hulpmiddelen 

T: medische hulpmiddelen voor 
hergebruik direct buiten… 

 Staat in de titel en in de afbakening 
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direct buiten..’ 
15 – 23 Inh Reiniging, desinfectie en 

sterilisatie van 
medische hulpmiddelen 
worden uitgevoerd 
conform de 
aanwijzingen van de 
fabrikant 

A: Reiniging, desinfectie en 
sterilisatie van medische 
hulpmiddelen worden zoveel als 
mogelijk uitgevoerd conform de 
aanwijzingen van de fabrikant  

De fabrikant kan aanwijzingen 
geven die in Nederland niet worden 
toegepast, bijvoorbeeld, steriliseren 
op 132° 4 minuten ipv 134° 3 
minuten. 

T na aanwijzingen van fabrikant - mits 
geschikt voor het medisch hulpmiddel 
en binnen de Nederlandse wetgeving 

Blz 15 regel 27 inh Motivatie: de 
uitgangspunten en de 
motivaties van 
(voor)reiniging, 
desinfectie en 
sterilisatie 27 staan 
beschreven in bijlage A. 

Tabel uit de bijlage blz 40  
verplaatsen naar blz 15 
Tabel 2: Indeling procedure voor 
hergebruik medische hulpmiddelen 
in relatie tot het infectierisico. 

Dit hoort bij dit hoofdstuk  en 
maakt het voor de lezer makkelijker 
dan naar onderen scrollen. 

Niet overgenomen – keuze WIP 

16-1/2   Medisch hulpmiddel moet steriel zijn 
bij kritische handelingen ongeacht 
de toegang tot het weefsel. Geldt 
voor bijv cytoscopen, nu wordt er 
high level desinfectie 
voorgeschreven. Dit is een 
ingrijpende wijziging. Wat zijn de 
redenen om dit te wijzigen? 

 Steriel is uitgangspunt, maar in de 
praktijk niet altijd uitvoerbaar. 

P16 r4 TE/Inh transmissie van micro-
organismen via het 
medisch hulpmiddel 
plaatsvindt 

transmissie van micro-organismen 
door versleping via het medisch 
hulpmiddel plaatsvindt bv bij een 
ERCP waarbij de endoscoop via een 
niet steriel gebied wordt ingebracht 
en besmetting met endogene micro-
organismen niet is uit te sluiten. 

 Voorbeeld overnemen: 
transmissie van micro-organismen 
door versleping via het medisch 
hulpmiddel plaatsvindt (bijvoorbeeld 
door een endoscoop die via een niet 
steriel gebied wordt ingebracht) en 
besmetting met endogene micro-
organismen niet is uit te sluiten. 

16, r 5 TE/Inh ‘een eventuele infectie 
niet veroorzaakt is..’ 

V: niet  Overnemen 

16, tabel, 
bovenste 
regel 

TE ‘Thermostabiel en 
vochtbestendig 
medische 
hulpmiddelen..’ 

A: Thermostabiele en 
vochtbestendige medische 
hulpmiddelen. 

 Overnemen 

16 – 10 (tabel) Inh 5. stoomsterilisatie A: 5. sterilisatie Thermostabiele medische Er is een voorkeur voor 
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hulpmiddelen zijn bestand tegen 
een temperatuur van >60° (90°?), 
dat wil niet zeggen dat ze bestand 
zijn tegen stoomsterilisatie. 

stoomsterilisatie 

16, voetnoot 4 Inh ‘op indicatie zoals 
vastgelegd op de CSA’ 

A: op indicatie zoals vastgelegd voor 
het betreffend MH 

Het is ons niet duidelijk wat er 
bedoeld wordt met ‘op de CSA’ 

Niet overnemen-procedure wordt 
bepaald in de CSA 

p.16, r.13 Inh door bovenstaand 
stappenplan uit te 
voeren is de reiniging 
effectief omdat de hele 
reinigingsprocedure 
onder hoge 
temperatuur plaatsvindt 

weglaten “hele” en “procedure” Onder de reinigingsprocedure valt 
het gehele proces dus ook bv de 
spoelfase. Veelal wordt hierbij een 
lagere temperatuur gebruikt, om te 
voorkomen dat eiwitten 
coaguleren. Dus niet de hele 
procedure vindt onder hoge 
temperatuur plaats, enkel de 
reiniging.  

Verwijderen: hele 

16 - 13 Inh Is de reiniging effectief 
omdat de hele 
reinigingsprocedure 
onder hoge 
temperatuur plaats 
vindt 

A: Is de reiniging effectief omdat de 
machinale reinigingsfase onder hoge 
temperatuur plaats vindt 

Het handmatig reinigen en 
machinaal voorspoelen en 
tussenspoelen is ook een onderdeel 
van de procedure en dat vindt niet 
onder hoge temperatuur plaats. 

Verwijderen: hele 

16 - 14 Inh Terwijl het laatste 
spoelwater een 
temperatuur van meer 
dan 85° heeft 

V Zegt niks over reiniging, heeft geen 
meerwaarde. 

Niet overnemen - droogproces is 
onderdeel van reinigingsprocedure 

16 – 15 Inh Is validatie mogelijk 
omdat de procedure 
van constante kwaliteit 
zijn 

A: de machinale processen zijn 
reproduceerbaar waardoor validatie 
mogelijk is 

Alleen de machinale processen zijn 
te valideren. De constante kwaliteit 
toon je d.m.v. validatie aan. 

Overnemen 

17, r 2 TE/Inh ‘voor het gebruik van 
thermolabiele…’ 

A: voor het hergebruik van 
thermolabiele 
OF voor thermolabiele, 
vochtbestendige MH zijn machinale 
…… niet geschikt 

Het is niet duidelijk wat met de 
tekst in de voetnoot bedoeld wordt. 
Er staat dat Arbo-bezwaren, 
bouwtechnische eisen een 
belangrijke rol spelen in de 
mogelijkheid om deze methoden in 
het ziekenhuis toe te passen. Of dit 
dan een legitieme reden is om deze 

Het moet toepasbaar zijn binnen de 
arbo-wetgeving 
 
Overnemen: hergebruik 
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aanbeveling niet over te nemen kan 
ik hier niet uit opmaken. 

17, r 6 TE ‘…voor reiniging, 
chemische desinfectie 
en sterilisatie..’ 

A: voor reiniging en/of chemische 
desinfectie en/of sterilisatie. 

2x het woord ‘gebruik’ in deze zin 
maakt het lastig leesbaar.  

Overnemen – altijd reinigen 

P17, R19 Inh ‘machinale chemische 
desinfectie’ 

 Opmerking: dit impliceert dat alle 
thermolabiele en vochtbestendige 
MH die in contact komen met 
slijmvliezen of niet-intacte huid een 
machinale chemische high level 
disinfection (sporen) dienen te 
ondergaan. Dit is wetenschappelijk 
correct en logisch, maar is dit altijd 
haalbaar? 

Dit is de basis. Een WIP-richtlijn wordt 
altijd vertaald naar de praktijk 

17, voetnoot 5 Inh  Zie opmerking hierboven (pag. 16, 
voetnoot 4) 

Het (gedeeltelijk) afdoden van 
bacteriesporen is niet hetzelfde als 
de term steriliseren. 

Zie bladzijde 9 voor de definitie 

17, voetnoot 6 TE ‘Omdat thermolabiel 
medische hulpmiddelen 

A: thermolabiele Er wordt alleen gesproken over 
desinfectie en niet over reinigen 
wat een cruciale stap is. Reinigen 
met een droog microvezeldoek zou 
een oplossing kunnen zijn. 

Overnemen 

17, voetnoot 7 TE ‘…waterstofperoxidegas 
spelen onder andere…’ 

A: waterstofperoxidegas speelt 
onder andere… 

Consequent gebruik hoofdletters, 
op pagina 11 worden wel 
hoofdletters gebruikt.  

Niet- overnemen 

17, voetnoot 7 TE ‘arbo-bezwaren, 
bouwtechnische eisen 
een belangrijke…’ 

A/T: arbo-bezwaren en 
bouwtechnische eisen spelen een 
belangrijke… 

Fabrikanten kunnen middelen 
voorschrijven die niet in Nederland 
verkrijgbaar zijn. Ook is het 
gebruikelijk dat er voor machinale 
reiniging maar één middel wordt 
gebruikt. 

Niet-overnemen 

18, r 2 TE ‘…geschikt is voor het 
medische hulpmiddel’ 

A: geschikt is voor het medisch 
hulpmiddel 

 Overnemen 

18, r 5 TE ‘..in een korttijdsbestek’ A: in een kort (spatie) tijdsbestek  Overnemen 
18, r 6 TE ‘..zijn ook in staat zijn 

om..’ 
V: zijn (zijn ook in staat om) 
 

 Overnemen 

18-vanaf r15   Indien toegelaten in Nederland.  Niet overnemen – CE-markering; geen 
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Gebruik anders, in afstemming met 
de leverancier een gelijkwaardig 
toegelaten middel. 

Ctgb 

18, r 23 TE ‘..en bij kritisch gebruik 
niet te steriliseren zijn..’ 

A: en/of niet te steriliseren zijn Indicatie doet er in deze context 
niet toe. Er wordt ook geen 
indicatie vermeld bij reinigen en/of 
desinfecteren 

Niet overnemen – is verwoord in 
kritisch gebruik 

18, r 23 TE ‘..hebben een groter 
risico op het 
veroorzaken van ….’ 

A: geven een groter risico  Overnemen 

18, r 25 - 26 TE ‘..of het aantal 
aanwezigen micro-
organismen en het 
soort..’ 

A: of het aantal en het soort 
aanwezige micro-organismen 

 Overnemen 

18, r 30 TE/Inh ‘..pluisvrije/vezel arme 
doek’ 

 In regel 32 wordt de term 
‘vezelvrije’ doek gebruikt. Graag 
keuze maken. 

Overnemen 

Blz 18 regel 31 Inh Medisch hulpmiddel en 
een vezelvrije doek.. 

Medisch hulpmiddel en een 
disposable vezelvrije doek.. 

De mogelijkheid voor disposable 
open laten  

Beide opties zijn toepasbaar – 
besluitvorming vindt plaats op lokaal 
niveau 

19, r 5 TE ‘..en stoom te 
steriliseren en hebben 
mogelijk…’ 

A/T: en met behulp van stoom te 
steriliseren en geven mogelijk 

 Overnemen 

P19 r10 1 deskundige steriele 
medische hulpmiddelen 

Deskundige Steriele Medische 
Hulpmiddelen 

Hoofdlettergebruik wordt ook later 
in dit document gedaan (p22r18) 

Overnemen 

P19, R14 Inh Eisen detergentia:  Hier wordt niet verwezen naar de 
nood aan een enzymatisch 
reinigingsmiddel  uiteindelijk 
wordt hier pas iets van gezegd op 
pagina 28 lijn 21, maar dit moet ook 
onder de eisen van detergentia 
staan. 

P19, R14 Er is geen voorkeur uitgesproken voor 
een reinigingsmethode – hangt ook af 
van het type vuil  

19-15/16   Gebruik het detergens dat door de 
fabrikant is voorgeschreven. 
Toevoeging is gewenst dat een ander 
middel ook is toegestaan indien 
fabrikant akkoord is 

 Dit is een richtlijn; geen zorginstelling 
gebonden protocol 

19-vanaf 15   heb moeite met het feit dat  Overnemen- A: 
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leveranciers specifieke detergentia 
of desinfectantia voorschrijven, men 
kan beter aangeven tegen welke 
actieve bestanddelen de producten 
bestand zijn. Bovendien is deze regel 
in strijdt met regel 35 op deze 
pagina. 

Gebruik een detergens op basis van 
de actieve bestanddelen waarvan de 
fabrikant van het medisch hulpmiddel 
voor hergebruik heeft aangegeven 
dat het medisch hulpmiddel hier 
tegen bestand is. 

19, r 17 TE/Inh ‘..een gevalideerd 
reinigingsvoorschrift 
bij..’ 

T: een gevalideerd 
reinigingsvoorschrift in het 
Nederlands bij 

 Overnemen 

19 - 20 Inh Opmerking: dit 
reinigingsvoorschrift 
moet duidelijke 
aanwijzingen geven 
voor een handmatige 
….. 

A: Opmerking: dit 
reinigingsvoorschrift moet duidelijke 
aanwijzingen geven voor een 
machinale of handmatige ….. 

Het gaat niet alleen om handmatige 
reiniging 

Overnemen 

19 regel 9 
19 regel 29 

aanvulling Opnemen voor regel 2 ! T: Betrek zo mogelijk vooraf aan de 
aanschaf van een medisch 
hulpmiddel deskundigen op het 
gebied van: 

- Hygiëne en infectie 
preventie 

- Arbeidsomstandigheden 
(werkbelasting; chemische 
risico’s) 

- Medische apparatuur/ 
techniek 

- Milieu 

EdW, HK: De keuze voor medisch 
hulpmiddel kan consequentie 
hebben voor methode van 
reiniging/desinfectie/sterilisatie, de 
gebruikte chemicaliën en dus ook 
voor arbeidsomstandigheden 
(geluid/ergonomie/ fysieke 
belasting, chemische risico’s), 
veiligheid en onderhoud apparatuur 
en in de afvalfase voor het milieu. 

Overnemen: 

Betrek zo mogelijk voorafgaand aan 
de aanschaf van een medisch 
hulpmiddel deskundigen op het 
gebied van: 

− hygiëne en infectiepreventie; 
− arbeidsomstandigheden 

(werkbelasting; chemische 
risico’s); 

− medische apparatuur/ 
techniek; 

− milieu. 
 

P19, r24 
P20 r12 

TE Hierin staan: Hierin staat:  Overnemen 

20   Eisen desinfectantia; mis het 
benoemen van de normen volgens 
de verordeningen van de ECHA 
(European Chemicals Agency). 

 Niet-overnemen:  
dit zijn normen voor oppervlak 
desinfectie en niet van toepassing op 
medische hulpmiddelen; met 
uitzondering van medische 
hulpmiddelen voor niet-kritisch 



17 
 

Pagina  en 
regel 

Soort  
comm. 

Oude tekst Nieuw voorstel/argumentatie Nieuw voorstel1 Voorstel verwerking in RL 

gebruik die door onderdompeling 
gedesinfecteerd worden. Deze 
desinfectantia kunnen een CE-
nummer of een N -en  CE-nummer 
hebben). 
(https://echa.europa.eu/regulations/
biocidal-products-regulation) 
 
Twee opsommingen samengevoegd: 

- veiligheidsinformatie en 
gebruiksinstructie, inclusief 
veiligheidsmaatregelen die 
genomen moeten worden bij 
het gebruik; wijkt een 
zorginstelling af van deze 
gebruiksinstructie, dan is 
afstemming met de 
leverancier noodzakelijk. 

20-4   Algemene opmerking bij Paragraaf 
4.2 Eisen desinfectantia 
Als gebruiker wil je eenvoudig 
kunnen beoordelen of  
1. een middel in Nederland is 
toegestaan en  
2. aan welke (nen?-)norm een 
desinfectans moet voldoen.  
Zo bestaat bijv de norm: NEN-EN 
14476;  Kwantitatieve suspensietest 
voor het bepalen van de virus-
inactiverende werking van 
chemische desinfectantia en 
antiseptica gebruikt in de medische 
sector. 
Het CTGB hanteert ook deze normen 
bij het beoordelen van desinfectans 
van algemene oppervlakken. Als 
duidelijk is aan welke normen een 

 Notified Bodies kunnen deze normen  
gebruiken bij het bepalen van de 
werkzaamheid, maar het gebruik is 
niet geharmoniseerd.  
De norm geeft een overzicht van de 
werkzaamheidseisen voor de 
verschillende toepassingsgebieden, 
en verwijst naar de andere normen 
voor het testen van de 
werkzaamheid. De gevolgde norm zijn 
daarom voor de gebruiker niet 
relevant. 
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desinfectans moet voldoen voor het 
soort micro-organisme, kan de 
gebruiker dit eenvoudig beoordelen. 

20, r 5 TE/Inh ‘..levert, indien van 
toepassing, …’ 

Vraag: is dit niet altijd van 
toepassing? 

Software (bijv.) kan ook een MH zijn 
en is natuurlijk niet te 
desinfecteren. Maar dit lijkt ons dan 
ook geen MH voor hergebruik 

Niet overnemen - sommige alleen 
reinigen 

20 – 8 Inh Opmerking: dit 
desinfectievoorschrift 
moet duidelijke 
aanwijzingen geven 
voor een handmatige 
….. 

A: Opmerking: dit 
desinfectievoorschrift moet 
duidelijke aanwijzingen geven voor 
een thermische, machinale of 
handmatige ….. 

Het gaat niet alleen om handmatige 
desinfectie 

Overnemen 

20-11   De contacttijd van het desinfectans 
wordt niet genoemd 

 Minimale inwerktijd is contacttijd 

20-17   Er wordt verwezen naar Europese 
normen. Het is niet duidelijk welke 
normen het betreft. En welke 
logreductie geldt er voor 
desinfectie? 

 Voor “desinfectie” wordt in de 
normen geen log reductie 
gedefinieerd. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld wel in de norm voor de 
desinfecterende wasmachines. De 
normen voor het testen van de 
desinfectantia geven als eis dat in de 
omschreven testmethode een 
minimale log reductie gehaald moet 
worden. Dit heeft echter geen relatie 
met de noodzakelijke werking in de 
praktijk. Het is daarom een beetje 
ongelukkig dat desinfectie in de 
praktijk ook is gedefinieerd als een 
log reductie. Er zou beter naar een 
acceptabel eindpunt gestreefd 
kunnen worden; nul bacteriën is 
veilig. 

P 20, R17 Inh welke logreductie wordt 
bereikt, of verwijzing 
naar (Europese) normen 
17  
waarin dit is vastgelegd; 

A - de verplicht te testen Europese 
normen volgens toepassingsdomein 
zoals bepaald in de EN14885(2015), 
en welke logreductie wordt bereikt 

De EN14885 (2015) bepaalt welke 
gestandaardiseerde testen moeten 
worden uitgevoerd om de claims 
m.b.t. de effectiviteit van 
desinfectantia gebruikt in de 
medische sector te rechtvaardigen. 

Niet-overnemen 
Punt blijft dat fabrikanten onder de 
CE markering niet verplicht zijn om 
Europese normen te gebruiken. Het 
staat de gebruiker vrij om als 
consument, wel eisen te stellen en 
daarop een product in de markt 
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selecteren. 
P 20, R18 Inh gebruiksinstructie, 

inclusief 
veiligheidsmaatregelen 
die genomen moeten 
worden bij het 19 
gebruik  

T - gebruiksinstructie, inclusief 
veiligheidsmaatregelen (zoals bv. het 
dragen van handschoenen) die 
genomen moeten worden bij het 19 
gebruik 

Veiligheidsmaatregelen zoals het 
dragen van handschoenen zijn 
essentieel om de handen te 
beschermen tegen allergenen en 
irritantia (aanwezig in detergenten 
en desinfectantia) die op termijn 
voor nefaste problemen kan zorgen 
t.h.v. de handen bij het personeel 
=> Hier nog eens specifiek 
benadrukken. 

Overnemen 

P20 r24  CE-markering.  CE-markering, voorzien van het 
Notified Body nummer 

 Overnemen 

P20 , R24 Inh + Wet CE-markering T – CE-markering (klasse IIa voor 
desinfectantia die gebruikt wordt 
voor de desinfectie van niet-
invasieve medische 
hulpmiddelen/apparatuur, en klasse 
IIb voor desinfectantia die gebruikt 
wordt voor de desinfectie van 
medisch 
instrumenten/hulpmiddelen 
gebruikt bij invasieve en kritieke 
handelingen) 

Europese richtlijn 93/42/EEG Overnemen –verwijzing naar 
Europese richtlijn 93/42/EEG  

20-27 Inh Controleer voor de 
aanschaf van 
desinfectantia of deze 
passen in het 
desinfectiebeleid van de 
instelling.  

A: Controleer voor de aanschaf van 
desinfectantia of deze passen in het 
desinfectiebeleid van de instelling. 
 
T: Zie de WIP-richtlijn Beleid 
reiniging, desinfectie en sterilisatie 
en het instellingsbeleid. 

HK: Desinfectiebeleid is in deze 
richtlijn niet gedefinieerd. Zie ook 
p21 vanaf r16 (onderdeel van 
desinfectiebeleid?). Overweeg hier 
een verwijzing naar WIP-richtlijn 
Beleid reiniging, desinfectie en 
sterilisatie.  
Bij de aanschaf moet rekening 
worden gehouden met allerlei 
beleid (inkoop-, arbo-, milieu-,  
medische hulpmiddelen-, logistiek-, 
bouw-, -, etc.).  Het zal van de 
instelling afhangen of/hoe dit in 
desinfectiebeleid geïntegreerd is. 

Overnemen –A 
Niet-overnemen T-deze richtlijn komt 
tzt te vervallen. Beleid wordt 
opgenomen in de desbetreffende 
WIP-richtlijnen ; zie hoofdstuk 2 
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P20 r28a  Toevoegen: Controleer 
voor de aanschaf van 
desinfectantia of deze 
geschikt is voor de 
desinfectie van het 
betreffende mhm. Zie 
hiervoor de handleiding 
van het mhm. 

  Niet overnemen – is aangegeven door 
de fabrikant; opgenomen in de wet 
medisch hulpmiddelen 

Blz 20 Regel 
29 

 Kies bij voorkeur 
desinfectantia met zo 
min mogelijk negatieve 
effecten voor 
medewerker en milieu.  
 

Doe een PRI bij geschikte 
desinfectantia  ( indien er een keuze 
is) op; 

- Gezondheidsrisico 
- Milieu risico; 
- Passend binnen het 

desinfectiebeleid 

Dit is conform het convenant 
medische technologie, waarbij je 
van elk nieuw apparaat een PRI 
doet voordat je het aanschaft. 

Niet overnemen – is opgenomen in 
de wet medisch hulpmiddelen 

P20, r33  Of geven chronische 
klachten 32 zoals 
allergische reacties. 

Of geven chronische klachten zoals 
allergische reacties of hebben 
carcionogene effecten. 

TP: Zie hieronder (24-5) Toevoegen - zoals allergische reacties 
of hebben carcionogene effecten. 

Blz 21  Regel 1 inh Desinfecteer medische 
hulpmiddelen voor niet-
kritisch gebruik alleen 
bij verontreiniging met  
bloed of andere 
lichaamsvochten met 
een desinfectans dat 
minimaal bacteriën, 
gisten en virussen dood.  
 

Desinfecteer medische 
hulpmiddelen voor niet kritisch 
gebruik op basis van een risico-
analyse en leg dit vast in een 
protocol. 
mogelijk verontreiniging met bloed 
of lichaamsvloeistoffen 
of mogelijke besmetting met micro-
organismen/ high care afdelingen  

 

Medisch hulpmiddelen voor niet 
kritisch gebruik worden 
gedesinfecteerd wanneer er een 
verhoogd risico is op (BR)MO ( b.v 
bij isolatie of high care afdelingen) 
 
Zie ook de tekst op blz 22 regel 31. 
Deze stelt dat je wel niet-kritisich 
desinfecteert indien vastgelegd.  

Niet overnemen – desinfectie in 
speciale omstandigheden is 
beschreven in de isolatierichtlijnen 

21-1   Er staat alleen beschreven bij 
contact met bloed of 
lichaamsvloeistoffen maar 
desinfectie geldt ook na contact met 
isolatiepatiënt 

 Niet overnemen – desinfectie in 
speciale omstandigheden is 
beschreven in de isolatierichtlijnen 

P21, R1-3 Inh Desinfecteer medische 
hulpmiddelen voor niet-
kritisch gebruik alleen 
bij verontreiniging met  

T - Desinfecteer medische 
hulpmiddelen voor niet-kritisch 
gebruik – na reiniging – alleen bij 
verontreiniging met  

Bepaalde desinfectantia fixeren 
eiwitten op oppervlakken en 
kunnen zo aanleiding geven tot het 
vormen van biofilms.  

Niet overnemen – eerst reiniging, 
daarna desinfectie. Een biofilm 
ontstaat door verontreiniging. Tijdig 
verwijderen van verontreiniging 
voorkomt biofilm 
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+ Guideline for Disinfection and 
Sterilization in Healthcare Facilities, 
2008 => zie o.a.: 
• pag. 30: “the CDC Isolation 

Guideline recommends that 
noncritical equipment 
contaminated with blood, body 
fluids, secretions, or excretions 
be cleaned and disinfected 
after use”  

• pag.34 hoofdstuk mbt ‘Organic 
and Inorganic Matter’: Organic 
matter in the form of serum, 
blood, pus, or fecal or lubricant 
material can interfere with the 
antimicrobial activity of 
disinfectants in at least two 
ways. …” 

P21, R1-3 Inh ‘… dat minimaal 
bacteriën, gisten en 
virussen dood.’ 

A en/of T:  
• Het HBV kan een desinfectie 

met alcohol 70° overleven 
• Picornaviridae zijn bijzonder 

weerstandig 
Specifieer het vereiste niveau van 
ontsmetting (welke virussen en in 
welke mate dienen ze geïnactiveerd 
te worden) 

 
 

Alle virussen; 
Literatuur zien wij graag tegemoet 

P21, R1-3 Inh ‘…bij verontreiniging 
met …’ 

A: ‘…bij zichtbare verontreiniging …’  Niet overnemen 
 
 

P21, R1-3 Inh ‘… dat minimaal 
bacteriën, …’ 

T: Specifieer het vereiste niveau van 
ontsmetting: 

• Ao=60 -> vegetatieve 
bacteriën minder dan 5 log 
reductie 

• Ao=600 -> alle vegetatieve 
bacteriën irreversibel 
geïnactiveerd, virussen +/- 

 Niet overnemen – te specifiek 
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• Ao=3000 -> alles behalve 
sporen 

21-1 en 9   Medische hulpmiddelen alleen voor 
niet-kritisch en semi-kritisch kritisch 
gebruik staan beschreven; voor 
kritisch gebruik mist 

 Toevoegen; kritisch 

21, r 4 Inh ‘..reiniging wordt alleen 
gevolgd door..’ 

A/T: reiniging wordt altijd gevolgd 
door desinfectie bij bijvoorbeeld 
verontreiniging met bloed …. 

Ook bij div. micro-organismen met 
isolatie-indicatie wordt na reiniging 
aanvullend gedesinfecteerd (staat 
los van de soort handeling) 

alleen verwijderen 
Niet overnemen -isolatiebeleid 

21-4   Er staat dat het desinfectans onder 
andere werkzaam moet zijn tegen 
Hep B,C en HIV. Betekent dat een 
volledige virusclaim dus niet van 
toepassing is? 

 volledige claim is noodzakelijk het 
gaat niet alleen over bloed 
overdraagbare virussen 

21, r 8 TE ‘..en vindt alleen plaats 
op deze indicatie.’ 

A: en vindt niet plaats  Overnemen 

P21, R10-11 Inh ‘…een desinfectans dat 
minimaal vegetatieve 
bacteriën, 
mycobacteriën, 
virussen, schimmels en 
gisten dood.’ 

 Opmerking: dit impliceert het 
gebruik van een high level 
disinfectans (Ao=3000 -> alles 
behalve sporen) en een machinale 
reiniging/desinfectie bij alle niet-
thermolabiele en niet-
vochtgevoelige MH (P16-17) 

Niet overnemen – geen onderscheid 
in low en high desinfectie 

21, r 12 - 15 TE Dit hele stuk tekst loopt 
niet 

A: ..is na reiniging altijd desinfectie 
noodzakelijk met een desinfectans 
dat niet alleen …..maar dat ook 
afdoende werkzaam… 

 Overnemen 

21, r 17  TE ‘volg bij de aanschaf…’ A: volg vόόr aanschaf  overnemen 
21, r 18 Inh ‘een categorie medische 

hulpmiddelen..’ 
Graag toelichten wat er verstaan 
wordt onder een categorie MH 

Het begrip ‘categorie’ komt hier 
ineens uit de lucht vallen.. 

Zie eerder 

21, r 19 TE ‘..producent/leverancier
..’ 

 In bijv. regel 33 wordt de term 
‘fabrikant’ gebruikt. Graag keuze 
maken. 

fabrikant 

P21, R19 Inh Vraag bij de 
producent/leverancier 
van het desbetreffende 

A en T - Vraag bij de 
producent/leverancier van het 
desbetreffende desinfectans de 

EN14885(2015): 
• 4.3.2.5: Voor desinfectantia 

waarin medische hulpmiddelen 

Niet-overnemen 
Bij CE-gemarkeerde middelen is er 
geen sprake van een verplichting om 
normen te volgen; met uitzondering 
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desinfectans de 
testrapporten  
 

rapporten van de verplicht te testen 
EN-normen conform de 
EN14885(2015) 

in ondergedompeld worden: 
EN13727, EN14561, EN13624 
en EN14562 

• 4.3.2.6.: Voor desinfectantia die 
aangebracht worden op 
medische hulpmiddelen die niet 
kunnen ondergedompeld 
worden: EN13727, EN13624 en 
EN13697 (+ voor wipes 
EN16615) 

van desinfectantia voor 
onderdompeling (N-nummer). Hier 
gelden de eisen zoals gesteld in de 
Europese verordening(https: 
//echa.europa.eu/regulations/biocida
l-products-regulation). 

21-22   Wie moet dat beoordelen? Is dit 
haalbaar om te doen? 

 Infectiepreventiebeleidmakers 

P21, R22 TE Beoordeel, met behulp 
van het testrapport, of 
het desinfectans 
volledig aan de  
 

A - Beoordeel, met behulp van de 
testrapporten, of het desinfectans 
volledig aan de  
 

Gaat over meer dan 1 testrapport. 
Zie EN14885(2015) 

Overnemen-testrapporten 

P21, R34 Inh hulpmiddel.  
 

T – hulpmiddel of het desinfectans 
hiermee compatibel is. 

Compatibiliteitstesten kunnen 
aangevraagd worden door de 
fabrikant van het medisch 
hulpmiddel of de fabrikant van het 
desinfectans. Dit in het kader van 
garantie bij het optreden van 
eventuele defecten. 

Overnemen 

22, r 3 TE ‘..bespreek dit met de 
leverancier van het MH’ 

A: bespreek dit met de fabrikant 
en/of leverancier OF bespreek dit 
met de fabrikant. 

 Overnemen fabrikant 

22-4/5   Past niet echt in dit hoofdstuk.  Verplaatsen naar H4 bovenaan –
algemeen 

22-10   regel 10 mis de context van dit 
hoofdstuk waar en wanneer is deze 
werkwijze van toepassing; leest of is 
het op materialen voor de CSA; het 
deel buiten CSA mist. 

 Is algemeen; geldt voor binnen en 
buiten de CSA 

22, r 11 Inh ‘..direct buiten de CSA..’ A: direct na gebruik op de 
behandelkamer 

Buiten de CSA is weinig concreet. 
Graag aangeven waar wel i.p.v. 
waar niet 

T- na gebruik op de afdelingen 
V-buiten de CSA 
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22, r 11 TE ‘..handmatig gereinigd 
moeten worden..’ 

A: handmatig voorbehandeld 
moeten worden 

De SFERD gebruikt deze term ook 
voor de eerste handmatige 
voorreiniging op de 
behandelkamer. Maakt het 
onderscheid tussen deze reiniging 
en de eerste handmatige reiniging 
op de CSA duidelijker. 

Overnemen voorgereinigd 

22, r 12 Inh ‘..zo spoedig mogelijk..’ T: in een daarvoor lokaal af te 
spreken tijdsbestek (of iets 
dergelijks) 

Zo spoedig mogelijk is o.i. te 
vaag/vrijblijvend 

Is niet nader aan te geven 

Pag 22, regel 
2 en 3  

Inh Is de beoordeling op 
één of meer 2 punten 
negatief, bespreek dit 
met de leverancier van 
het medische 
hulpmiddel.  
 

En dan ??  Adviseer je dan  negatief ? 
Soms zijn er weinig andere 
mogelijkheden. Wijk gemotiveerd af 
van… ?  

Vindt het een opmerking waar je 
niets mee kunt.  

Dit is de praktijk. 

P22, r12 TE Hulpmiddelen voor 
hergebruik 

V: voor hergebruik De hele richtlijn gaat over 
materialen voor hergebruik. 
Onnodig om hier te benoemen.  

Correct –aanpassen hele richtlijn 

P22, R14 Inh Breng medische 
hulpmiddelen, indien 
van toepassing, zo 
spoedig naar de CSA. 
 

  Wat is het advies indien het toch 
niet haalbaar is om een medisch 
hulpmiddelen naar CSA te brengen. 
Moeten er producten gebruikt 
worden die het aankoeken van 
organisch materiaal voorkomen? 
Moet het met water afgespoeld 
worden? Of moeten er geen 
maatregelen genomen worden? 

Hiervoor geldt de WIP-RL  Bewaren en 
transporteren van gebruikt 
instrumentarium voor sterilisatie  
Overnemen 

22, r 15 Inh ‘..voorkomen van 
biofilm en aankoeken..’ 

T: voorkomen van corrosie, biofilm 
en .. 

 Overnemen 

22-17 Inh Leg de (voor)reiniging 
en het transport van het 
medisch hulpmiddel 
naar de CSA schriftelijk 
vast in overleg met de 
Deskundige Steriele 

T: Leg de (voor)reiniging en het 
transport van het medisch 
hulpmiddel naar de CSA schriftelijk 
vast in overleg met de Deskundige 
Steriele Medische Hulpmiddelen en 
verantwoordelijke voor het 

HK: Zie ook 22-19 en 22-21 Overnemen: 
en verantwoordelijke voor het 
transport. 
 
Toevoegen: De transporteur moet de 
ADR en milieueisen bij het 
transporteren van gebruikte 
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Medische 
Hulpmiddelen.  

transport. medische hulpmiddelen in acht 
nemen 

22-19 Inh/TE Opmerking: leg 
afspraken schriftelijk 
vast met uitvoerende 
instantie wanneer 
reiniging, desinfectie en 
sterilisatie buiten het 
instituut plaatsvindt. 

A: … met de uitvoerende instantie  
T: en verantwoordelijke voor het 
transport wanneer… 

HK: Bij het transporteren van 
besmette medische hulpmiddelen 
(en niet alleen afval 37-1 8 Afval) 
over de openbare weg moet 
(afgezien van eventuele 
vrijstellingen) rekening worden 
gehouden met ADR en milieueisen, 
t.a.v. verpakking, etikettering, 
vervoersdocumenten, instructies 
voor en training van de vervoerder. 

Overnemen: 
en verantwoordelijke voor het 
transport. 

22, r 19 TE ‘..met uitvoerende 
instantie..’ 

T: met de uitvoerende instantie  Overnemen 

22, r 20 TE ‘..buiten het instituut..’ A: buiten de (zorg)instelling  Overnemen 
22, r 22 TE ‘..zie toe te zien op..’ V: te zien HK: De betreffende WIP-richtlijn 

vermeld niets over de ADR richtlijn 
en milieu eisen. Daarmee is de 
veiligheid van het transport niet 
geborgd. 

Overnemen 

22-22   zinsconstructie; en zie toe te zien.  Overnemen 
P22, r22 TE Zie toe te zien op de 

naleving daarvan 
A: hele zin Moet ik toezien op dat er een 

werkinstructie is opgesteld of moet 
ik toezien op de 
gestandaardiseerde reiniging?  

Overnemen -beide 

p.22, r.22 TE Stel een werkinstructie 
op om handmatige 
reiniging te 
standaardiseren en zie 
toe te zien op de 
naleving daarvan. 

Stel een werkinstructie op om 
handmatige reiniging te 
standaardiseren en zie toe op de 
naleving daarvan. 

1x te zien teveel. Overnemen 

P22 R22 TE “en zie toe te zien op 
de……” 

En zie toe op de naleving ervan  Overnemen 

P22, R 22 T Stel een werkinstructie 
op om handmatige 
reiniging te 
standaardiseren en zie 

Stel een werkinstructie op om 
handmatige reiniging te 
standaardiseren en zie toe op de 
naleving daarvan. 

 Overnemen 
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toe te zien op de 
naleving daarvan. 

P22, r25  TE Reinig gebruikte MHM 
voor hergebruik na 
gebruik bij een patient 

V: gebruikte Dubbelop.  Overnemen 

22-25   context onduidelijk voor medische 
hulpmiddelen dienaar de CSA gaan 
dus eigenlijk voorreinigen of reinigen 
na gebruik en daarna opnieuw 
gebruiken ; in het laatste geval moet 
het reinigen en desinfecteren zijn bij 
zichtbaar vuil eerst vuil wegnemen 
daarna desinfecteren. 

 Regel 26 Verwijderen - en direct bij 
zichtbaar vuil. 

p.22, r.25-26 TE Reinig gebruikte 
medische hulpmiddelen 
voor hergebruik na 
gebruik bij een patiënt 
volgens voorschrift van 
de fabrikant en direct 
bij zichtbaar vuil 

 Wat is het verschil? Ik begrijp niet 
wat wordt bedoeld met “en direct 
bij zichtbaar vuil”. 

Regel 26 Verwijderen - en direct bij 
zichtbaar vuil. 

22-31   Staatsecretaris van Rijn wil graag af 
van dit type regeltjes en checklists 
die veel tijdkosten en de zorg niet 
echt veiliger maken. 

 Niet overnemen – verschil van 
mening; wenselijk en transparant 

P22, R31-33 Inh ‘ …gereinigd  en/of 
gedesinfecteerd 
moeten worden’ 

A: lijkt in tegenspraak met P21, R1: 
desinfecteer alleen bij 
verontreiniging met bloed …’ 

 Aanpassen: ….gereinigd moet 
worden.  
Toelichting: desinfectie op indicatie 
zoals beschreven op pagina 21.  

P19, r20 
P23, r9 
P28, r8 

TE Bijvoorbeeld…. en 
dergelijke 

V: bijvoorbeeld of en dergelijke Is dubbel Overnemen 

22, r 26 TE/Inh ‘..en direct bij zichtbaar 
vuil.’ 

V Dit stukje tekst lijkt in tegenspraak 
met regel 11: Per MH moet 
vastgelegd worden of het zo nodig 
voorbehandeld/gereinigd moet 
worden op de behandelkamer (of 
niet). Dit staat dan los van de evt. 
aanwezigheid van zichtbaar vuil.  

Overnemen - Regel 26 Verwijderen - 
en direct bij zichtbaar vuil. 
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22, r 27 TE/Inh ‘..desinfectie en of 
sterilisatie..’ 

A: desinfectie, eventueel gevolgd 
door sterilisatie 

 Overnemen 

22, r 28 TE ‘..medische 
hulpmiddel..’ 

A: medisch hulpmiddel  Overnemen 

22, r 32 Inh ‘infuuspompen, infuus-
standaarden’ 

A: zijn geen MH die gebruikt worden 
voor niet-kritische handelingen 
(want maken i.p. geen contact met 
de intacte huid van de patiënt) 

 Niet-overnemen - ook van toepassing 
op omgeving (Spaulding schema) 

23, r 1 TE ‘..medisch 
hulpmiddelen..’ 

A: medische hulpmiddelen  Overnemen 

23, r 1  Inh ‘..op de CSA…’ V Als een MH niet machinaal 
gereinigd kan worden, hoeft het 
toch niet (per definitie) naar de CSA 
voor handmatige reiniging? 

Overnemen –op de CSA; verwijderen 

P23r1 2 en/of in een 
ultrasoonbad  

 Ultrasoon is geen reiniging maar 
slechts voorreiniging. Hier 
uitdrukkelijk verschil in blijven 
maken. 

Toevoegen (voor)reiniging 

Blz 23 
Regel 1 en 
verder 

 Reinig medisch 
hulpmiddelen op de CSA 
alleen handmatig aan 
de binnen- en 
buitenzijde en/of in een 
ultrasoonbad als 
(additionele machinale) 
methoden onvoldoende 
werken of als machinale 
reiniging voor het 
medische hulpmiddel 
niet mogelijk is.  
 

Verwijder dit hele hoofdstuk en 
verwijs naar  
Hoofdstuk 5.7 sterilisatie ( 
afbakenen) 
 
Met NEN Connect Steriliseren & 
Steriliteit heeft u altijd inzage in de 
meest  
actuele versies van de normen. 

Afbakenen en verwijs naar het 
sterilisatieproces inclusief de 
voorreiniging  

Niet overnemen – er zijn 
verschillende eindstadia: 
R 
RD 
RDS 

23, r 1 Inh ‘..op de CSA alleen 
handmatig…’ 

V: alleen Wordt hier ook de handmatige 
voorreiniging mee bedoeld? o.i. 
onduidelijk, daarom ‘alleen’ 
schrappen. 

Niet overnemen-alleen is nodig voor 
het onderscheid. 
Toevoegen: (Voor)reiniging 

23, r 1 Inh ‘..buitenzijde en/of in..’ V: /of Uitsluitend ultrasoonreinigen is o.i. 
onvoldoende als voorreiniging 

Toevoegen: (Voor)reiniging 
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23, r 3 TE ‘..medische 
hulpmiddel..’ 

A: medisch hulpmiddel  Overnemen 

23, r 5 Inh ‘..op bestaande 
connectoren..’ 

A: op aanwezige/in de handel 
verkrijgbare connectoren 

‘Bestaand’ zou misschien 
geïnterpreteerd kunnen worden als 
‘in de instelling aanwezig’ 

Niet-overnemen – voegt niets toe 

P23, R 5 Inh ‘… waarvan het lumen 
niet …’ 

 Zij die wel aangesloten kunnen 
worden, worden niet voorgereinigd 
of krijgen geen ultrasoon bad?  

Niet-overnemen – staat reeds 
verwoord in de tekst 

Blz 23 regel 9 Inh Het wasprogramma Het reinigingsprogramma  Blz 23 regel 9  
23, r 1 -12 Inh   Gehele tekst veel te vrijblijvend. 

Beoordeeld moet worden of 
handmatige reiniging wel 
acceptabel is gezien de toepassing 
van het betreffende MH. Bijv. 
handmatige reiniging van een 
kritisch gebruikt MH met lumen is 
o.i. niet acceptabel en daar zou 
minimaal zeer terughoudend mee 
omgegaan moeten worden. Deze 
waarschuwing komt nu slecht uit de 
tekst naar voren. 

Niet overnemen – niet de 
verantwoordelijkeheid van de WIP; 
aanschaf geschiedt op 
zorginstellingsniveau 

23, r 12 Inh/TE ‘..ongeacht niet-kritisch, 
semi-kritisch of kritisch 
gebruik.’ 

V Heeft niets te maken met het al of 
niet kunnen valideren van het 
proces 

Overnemen –..ongeacht niet-kritisch, 
semi-kritisch of kritisch gebruik 

23, r 13 Inh/TE ‘..wanneer een medisch 
hulpmiddel’ 

Vraag: ‘wanneer’ vervangen door 
‘of’? 

Wat wordt bedoeld met wanneer?? Overnemen- wanneer vervangen 
door of 

P23r15 1 Medisch Medisch(e)  Overnemen 
23-15 Inh/W Maak voor 

ieder(e)(groep) medisch 
hulpmiddel(en) een 
gebruiksinstructie die 
gebaseerd is op het 
veiligheidsinformatiebla
d en de 
gebruiksaanwijzing die 
door de fabrikant zijn 
aangeleverd.  

T: en de adviezen van de 
arbodeskundige. 

HK: Het veilige gebruik zal afhangen 
van deze gebruiksinstructie. Het is 
raadzaam om dit in een vroeg 
stadium te toetsen bij de 
arbodeskundige. 

Niet overnemen – veiligheidsblad is 
arbo 
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23-15/16   lees ik dat voor iedere groep 

medische hulpmiddelen een eigen 
gebruiksinstructie gemaakt moet 
worden; dit doen we nu niet toch? 
Wie gaat dat doen en wie beheerd 
dat? Dit kan beter op groepsniveau 
oid. 

 Overnemen- haakjes verwijderen 
(groep) -> groep 

23, r 20 TE ‘het de werkwijze..’ V: het EH, HK: Betrek bij de beoordeling 
van aard, mate en duur van de 
blootstelling de arbodeskundige 
conform Artikel 4.2 
Arbeidsomstandighedenbesluit  
Dit geldt voor alle volgende 
werkwijzen, waarin allerlei 
blootstelling reducerende 
maatregelen uitgebreid worden 
toegelicht (zie bijv. 23-27..24-5, etc. 
etc.).  
De beoordeling van de blootstelling 
moet ook bij niet-veelvuldig gebruik 
dus is een overbodige toevoeging. 

Overnemen – veelvuldig en het 
toevoegen 
 
(arbo) toegevoegd r 30 aan 
deskundige 

23-20 zinsopbou
w 

het de werkwijze de werkwijze Zinsopbouw klopt niet Overnemen 

P23, R21 Inh Mogelijke persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
zijn bijvoorbeeld: 
handschoenen, een 
niet-vochtdoorlatend 
overschort, een 
chirurgisch 
mondneusmasker, een 
adembeschermingsmas
ker en oog- of 
gelaatsbescherming. 

 Hier wordt verwezen naar 
overschorten te dragen, maar 
wordt later niet naar verwezen. 
Korte mouwen/lange mouwen; hoe 
frequent vervangen. Over de 
andere PPBM’s wordt wel later op 
ingegaan (op pagina 25). 
Er wordt wel verwezen naar de WIP 
richtlijn Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

Toevoegen: indicaties gebruik; tussen 
Zie voor indicaties persoonlijke 
beschermingsmiddelen….  

P23, r 21  TE Mogelijke persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

V: mogelijke of bijvoorbeeld Is dubbel Overgenomen 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008498&hoofdstuk=4&afdeling=1&paragraaf=2&artikel=4.2&z=2016-04-20&g=2016-04-20
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008498&hoofdstuk=4&afdeling=1&paragraaf=2&artikel=4.2&z=2016-04-20&g=2016-04-20
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zijn bijvoorbeeld 
23, r 22 TE ‘adembeschermingsmas

ker’ 
A: ademhalingsbeschermingsmasker EH: T teveel Overnemen 

23, r 23 Inh ‘..een leverancier ook 
specifieke’ 

A: een fabrikant ook specifieke.. HK: Verwijderen. Hoewel lange duur 
en hoge frequentie hoge prioriteit 
zal geven aan de beoordeling, is 
daarnaast de aard en mate van 
blootstelling van belang. Een 
beoordeling door een deskundige 
infectiepreventie op basis van deze 
toelichting zal afgekeurd kunnen 
worden door de arbeidsinspectie en 
arbodeskundige. 
 

Overnemen – veelvuldig en het 
toevoegen 
Zie bovenstaande voor opmerking 
(Arbo)deskundige 

23, r 27 TE ‘veilige werkwijze..’ T: een veilige werkwijze Vanaf 1 januari 2016 is 
formaldehyde in het kader van de 
CLP Verordening (EC 1282/2008) 
geharmoniseerd geclassificeerd als 
carcinogeen categorie 1B (‘kan 
kanker veroorzaken’) en als 
mutageen categorie 2 (‘verdacht 
van het veroorzaken van genetische 
schade’). 
 
Ethyleenoxide moet als een 
genotoxisch carcinogeen worden 
beschouwd. 
Briefadvies Ethyleenoxide, 
Publicatienr. 2014/26, 
Gezondheidsraad 11 november 
2014 
https://www.gezondheidsraad.nl/si
tes/default/files/201426_briefadvie
s_ethyleenoxide_0.pdf  

Overnemen - een veilige 
werkwijze 
 
 

23-29   aanvullen ARBO deskundige  Toegevoegd (arbo) 
23, r 38 – 39 Inh ‘zal over het algemeen 

niet tot directe klachten 
Vraag: en wanneer dat toch 
gebeurt? Dan de blootstelling toch 

 Bij klachten naar de bedrijfsarts 

https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201426_briefadvies_ethyleenoxide_0.pdf
https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201426_briefadvies_ethyleenoxide_0.pdf
https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201426_briefadvies_ethyleenoxide_0.pdf
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leiden’ ook maar beoordelen n.o.m. 
24   mis in hoofdstuk werkwijze een zin 

over de kwaliteitscontrole van het 
medisch hulpmiddel dat R,D en S 
krijgt; bijvoorbeeld controle 
beschadiging, roestvorming, etc. 

 Niet overnemen - Behoort tot 
standaardwerkzaamheden op de CSA 

24-3   DIKKE handschoenen is een 
subjectief begrip. 

 Klopt; Is niet nader te definiëren 

24, r 6 Inh ‘ga bij de leverancier..’ A: ga bij de fabrikant Zie ook 24-14: eisen voor ventilatie 
en/of bronafzuiging kunnen ook 
volgen uit de RI&E (23-29) onder 
verantwoordelijkheid van de 
instelling. 

Overnemen: ga bij de leverancier of 
fabrikant 
 
  

24, r 10 Inh ‘gebruiksinstructie van 
de leverancier’ 

A: de gebruiksinstructie van de 
fabrikant 

 Overnemen- de gebruiksinstructie 
van de fabrikant 

24, r 11 Inh/TE PGS15 Waar staat dit voor? Er mist een 
verwijzing 

 Er staat een verwijzing naar (13); 
literatuurlijst 

   VERPAKKING VAN, vervangen door 
INDIEN VAN TOEPASSING. 

 Overnemen 

 2 PGS15 ‘Opslag van  
verpakte gevaarlijke 
stoffen ‘ 

PGS15 ‘Opslag van verpakte 
gevaarlijke stoffen ‘ 

Link opnemen naar richtlijn Niet overnemen 
http://content.publicatiereeksgevaarl
ijkestoffen.nl/documents/PGS15/PGS
_15_2016_versie_1_0_sept_2016_de
finitief.pdf 
 
  

24-14 Alg De fabrikant van een 
desinfecterende 
wasmachine moet 
aantonen… 

T: zie bijlage B en 4.2, 4.2.1 HK: Graag een verwijzing 
vermelden, zie bijv. bijlage B, 
paragraaf 4.2 en 4.2.1. 

Overnemen 

24-18 Alg Plaats een vaste 
oogspoelvoorziening en 
een nooddouche  
 

T: in overleg met de 
arbodeskundige en 
gebouwbeheerder.  

HK: Het is niet in alle gevallen zo 
(zoals je in de toelichting kan lezen). 
In overleg met een arbodeskundige 
kunnen keuzes worden gemaakt. 

Is wettelijk vereist. 
Toevoegen-waar nodig en wettelijk 
vereist. 

24, r 18 Inh ‘plaats een 
….nooddouche’ 

T: plaats een …. nooddouche indien 
dit volgens de 
veiligheidsinformatiebladen van de 
gebruikte 

Dit zal toch vaak alleen maar nodig 
zijn binnen de CSA (mogen we 
hopen..)? 

Zie hier boven 

http://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS15/PGS_15_2016_versie_1_0_sept_2016_definitief.pdf
http://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS15/PGS_15_2016_versie_1_0_sept_2016_definitief.pdf
http://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS15/PGS_15_2016_versie_1_0_sept_2016_definitief.pdf
http://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS15/PGS_15_2016_versie_1_0_sept_2016_definitief.pdf


32 
 

Pagina  en 
regel 

Soort  
comm. 

Oude tekst Nieuw voorstel/argumentatie Nieuw voorstel1 Voorstel verwerking in RL 

detergentia/desinfectantia 
noodzakelijk is 

24-18   Weg laten, anders zou dit van 
toepassing moeten zijn op alle 
plekken in huis waar MH worden 
gereinigd en gedesinfecteerd. 

 Aangepast 

24-22 te vaste douche vaste oogdouche EH: m.i. wordt hier de oogdouche 
bedoeld. Omdat erboven ook over 
een nooddouche wordt gesproken 
is dat verwarrend welke hier nu 
wordt bedoeld. 

Toevoegen (oog) 

24-19..25 Alg Plaats een vaste … 
… handelen bij een 
calamiteit of morsen 

 HK: Hoewel dit goede adviezen zijn 
en terechte aandachtspunten, zou 
dit ook in overleg met een 
deskundige moeten gebeuren, 
danwel getoetst worden door een 
deskundige n.a.v. de beoordeling 
genoemd bij 23-29. 

T: waar nodig en wettelijk vereist. 

24, r 33 Inh ‘transmissie van micro-
organismen..’ 

T: transmissie van micro-organismen 
en/of contact met chemicaliën  

 T: transmissie van micro-organismen 
en/of contact met chemicaliën, mits 
hiervoor geschikt. 

P24r34 2 Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
en Handhygiëne 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
en Handhygiëne 

Link opnemen naar richtlijn Niet overgenomen - keuze van de 
WIP 

P25, r1 Inh Hele alinea 5.1.1 Verwijderen hele alinea Deze alinea gaat over accidenteel 
bloedcontact en andere 
onderwerpen, maar niet over het 
onderwerp van deze richtlijn.  

Niet overgenomen – verschil van 
mening; geldt voor deze doelgroep 

Blz 25 inh 5.1.1 Maatregelen om 
prik- en snij-accidenten 
te beperken 

Verwijs naar WIPrichltijn accidenteel 
bloedcontact 

Deze richtlijn gaat over desinfectie 
en wordt onleesbaar als niet 
verwezen wordt daar waar dit kan. 

Niet overgenomen – verschil van 
mening; geldt voor deze doelgroep 

25, r 3 Inh ‘dikke handschoenen’ Vraag: waar moeten deze dikke 
handschoenen aan voldoen? 
Disposable? Anders? 

Worden niet genoemd in RL PBM Klopt; dikte mag zorginstelling 
bepalen 

25-3 Spelfout Vervuilde 
instrumentarium 

Vervuild instrumentarium Spelfout Overnemen 

P25, R3 Inh Gebruik bij voorkeur 
dikke handschoen bij 

 Wat wordt bedoeld met “dikkere” 
handschoenen? Dikker aan de 

Klopt; dikte mag zorginstelling 
(praktijk) bepalen 
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het werk met vervuilde 
instrumentarium, met 
grote kans op prik- of 
snij-incidenten waarbij 
de fijne motoriek niet 
noodzakelijk is (zoals 
openen en rangschikken 
van vervuild 
instrumentarium in 
netten). 

vingertoppen? Nitryl 
handschoenen? Ik zou voorstellen 
nitryl handschoenen met lange 
manchet om onderkant van de 
armen te beschermen  
uiteindelijk wordt pagina 28 - lijn 19 
wel verwezen naar de lange 
manchet. Uiteindelijk worden er 
opnieuw eisen gesteld aan 
handschoenen op pagina 31 – lijn 
19. Heel verwarrend dat de eisen 
van handschoenen op verschillende 
plaatsen staat. De “hoogste” eisen 
moeten instaan voor het gehele 
proces, en niet verschillende eisen 
voor elke stap want zal leiden tot 
fouten (handmatige reiniging-
ultrasoon-…). 

P25 r 6 TE Motivatie: … om het 
risico op incidenten…  

Verwijderen motivatie De motivatie voegt niets toe aan 
het bovengenoemde punt en is dus 
dubbelop.  

Niet overnemen-herhaling kan geen 
kwaad 

25-7 Ontbreke
nde tekst 

Verder verkleinen Verder te verkleinen Ontbrekende tekst Overnemen 

25, r 7 TE ‘verder verkleinen’ T: verder te verkleinen HK: In plaats van, of aanvullend: OK 
= afdeling die instrumentarium 
aanlevert. 
Dit geldt echter ook voor 
instrumentarium afkomstig van 
andere behandelkamers, en met 
name als duidelijk is dat de (bijna) 
incidenten inderdaad veroorzaakt 
zijn door foute beladingen. 

T: verder te verkleinen 

25, r 15 TE/Inh ‘gereduceerd worden’ A: voorkomen worden HK: Titel dekt niet de inhoud. Het 
plaatsen van een scherm, of dragen 
van PBM beperkt 
spat/aerosolvorming niet, werken 
onder het oppervlak van de 

Niet overnemen – kan niet altijd 
voorkomen worden; het blijft mensen 
werk. 
Toevoegen aan titel 5.1.2 om 
blootstelling aan spatten 
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vloeistof wel. 
Welke PBM gedragen moeten 
worden hangt af van de mate 
waarin aerosolvorming aan de bron 
beperkt/voorkomen wordt. Toetsing 
door arbodeskundige (23-29) 

25, r 18 TE ‘niet-
vochtdoorlatende..’ 

A: niet-vochtdoorlatend Klopt tekstueel niet. Hele alinea is 
weinig concreet geschreven.  

Overnemen 

25-18 Spelfout Niet-vochtdoorlatende 
chirurgisch 
mondneusmasker 

Niet-vochtdoorlatend chirurgisch 
mondneusmasker 

Spelfout Overnemen 

25, r 23 TE ‘onder de oppervlakte’ A: onder het oppervlak  Overnemen:  wateroppervlak 
25, r 26 TE ‘onder de oppervlakte’ A: onder het oppervlak  Overnemen: wateroppervlak 
25, r 21 - 30  Gehele stuk tekst 

herzien 
 Erg veel woorden nodig om de 

boodschap duidelijk te maken, ook 
een aantal herhalingen. Kan 
korter/krachtiger 

Niet overnemen 

bLz 25  regel 
32 

 5.1.3 Kant-en-klaar 
geïmpregneerde 
wegwerpdoekjes 
 
 
Gebruik bij voorkeur per 
stuk verpakte kant-en-
klaar geïmpregneerde 
wegwerpdoekjes met  
detergens of 
desinfectans  
 

 Kant en klaar geïmpregneerde 
wegwerpdoekjes conform de 
gebruiksaanwijzing en voor het juiste 
doel gebruiken  
Kies aan de hand van het verbruik ( 
of een PRI) voor een enkelvoudige 
verpakking of multiverpakking 
Motivatie; doekjes kunne uitdrogen 
indien het verbruik te laag is, kies de 
juiste verpakking. 
 

Onduidelijk toelichting om te 
beginnen met per stuk verpakt en 
dan vervolgens te zeggen kan ook 
een meervoudige verpakt zijn. 

Toegevoegd aan r2 pagina 26 –heeft 
aangegeven en het resultaat van de 
desinfectie gegarandeerd is. 

25   per stuk verpakte desinfectiedoekjes 
gaat ver, geldt dit alleen voor een 
CSA, is mij niet duidelijk 

 Niet alleen voor de CSA; geldt 
algemeen 

P25,26 vanaf 
R31 

ALg Het gebruik van kant- 
en klaar 
geïmpregneerde 
wegwerpdoekjes….. 

Overweeg het gebruik van kant -en 
klaar geïmpregneerde doekjes met 
functie desinfectie af te raden. 
Wellicht alleen in 
uitzonderingssituatie ?? 

In de praktijk raden we het gebruik 
van desinfectiedoekjes af. De eisen 
die gesteld worden zijn lastig te 
borgen.  
P26 R14,15 “een doekje dat zijn 

Hoe kun je dan met “extra aandacht” 
dit toch borgen? Door te 
onderzoeken in de praktijk; werkt het 
niet dan individueel verpakt 
gebruiken 
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vochtigheid verliest is niet 
meer/minder effectief”  
Tijdens gebruik is dat al het geval.  
“werkzame stoffen kunnen 
verdampen”  
Dat is toch meestal het geval. Hoe 
kun je dan met “extra aandacht” dit 
toch borgen?  
 

P25, R33 TE detergens of 
desinfectans  

T - detergens en/of desinfectans  Bepaalde geïmpregneerde 
wegwerpdoekjes die op de markt 
aanwezig zijn, zijn geïmpregneerd 
met een vloeistof dat zowel reinigt 
als desinfecteert. 

Dit gaat over oppervlakken, niet over 
medische hulpmiddelen; hier niet van 
toepassing 

25, r 35 TE ‘open blijft staan’ A: open kan blijven staan Gebeurt niet per definitie Overnemen 
25-36 Spelfout Verminderd Vermindert Spelfout Overnemen 
P25, R36 TE doekjes verminderd. A - doekjes vermindert. Geen voltooid tegenwoordige tijd, 

maar onvoltooid tegenwoordige tijd 
=> de werking vermindert. 

Overnemen 

25, r 38 Inh ‘het desinfectans 
niet/nauwelijks 
verdampt’ 

Vraag: komt dat voor in de praktijk? 
En zo ja, hoe weet de gebruiker dat? 

 Weten wij niet, daarom voorkeur 
voor individueel verpakt; 
haalbaarheid onderzoeken in de 
praktijk  

Blz 
26 

TE Hoog infectierisico 
begint met een H 

Voor de I plaatsen Laag en Matig staan ook op 
alfabetische volgorde 

Overnemen 

P26, R7 TE detergens of 
desinfectans  

T - detergens en/of desinfectans  Bepaalde geïmpregneerde 
wegwerpdoekjes die op de markt 
aanwezig zijn, zijn geïmpregneerd 
met een vloeistof dat zowel reinigt 
als desinfecteert. 

Zie paragraaf 5.1.3.1 

P26, R12 Inh volgens opgave van de 
fabrikant.  

T - volgens opgave van de fabrikant 
en controleer of de effectiviteit 
getest werd volgens de verplichte 
normen zoals bepaald in de 
EN14885(2015) voor het 
toepassingsdomein oppervlakken en 
specifiek de EN16615(2015). 

De effectiviteit van bepaalde 
geïmpregneerde wegwerpdoekjes 
zijn niet getest conform het 
toepassingsdomein. Bijvoorbeeld 
werden er enkel testen met de 
geïmpregneerde vloeistof in 
onderdompeling uitgevoerd 
waardoor de effectiviteit bij het 

Niet-overnemen: 
EN14885(2015) voor het 
toepassingsdomein oppervlakken. 
Niet voor medische hulpmiddelen in 
het algemeen; alleen van toepassing 
voor onderdompeling-valt onder ctgb.  
 
Als het doekje een medisch 
hulpmiddel is moet de fabrikant 



36 
 

Pagina  en 
regel 

Soort  
comm. 

Oude tekst Nieuw voorstel/argumentatie Nieuw voorstel1 Voorstel verwerking in RL 

wrijven met een geïmpregneerd 
wegwerpdoekje op een medisch 
hulpmiddel (=toepassingsdomein) 
niet gegarandeerd is. 

onderbouwen dat het doekje in het 
praktische gebruik effectief is. 
 
 

26-13 Inh Opmerking: extra 
aandacht is nodig voor 
geïmpregneerde 
doekjes…. 

T: Evalueer de aard, mate en duur 
van blootstelling via de huid 
(huidcontact tijdens hanteren) en 
inademing (dampen gedurende 
contacttijd). 

HK: Er is blootstelling mogelijk via 
de handen gedurende het hanteren 
van de doekjes en via inademing 
gedurende de contacttijd. Dragen 
van handschoenen en beperken van 
de gebruiksduur tot ca 15 min. per 
dag zal de meeste problemen 
voorkomen. 

Niet overnemen-hiervoor is 
beoordeling van de literatuur nodig. 
Zie ook pagina 20 r29-30 
 
 
 

26-16 Te/inh 5.1.4 Kant-en-klaar 
(spuit) flacons 

5.1.4 Kant-en-klaar flacons EH, HK: Als het advies is: niet 
spuiten/sprayen, noem het dan ook 
géén spuitflacon. 

Niet overnemen –mag wel; 
vernevelen mag niet. Spuiten 
produceert groet druppels die 
neervallen; kan je niet inademen 

26-17 Inh Gooi kant-en-klaar 
(spuit)flacons met 
detergens / 
desinfectans weg als de 
flacon leeg is 

T: volgens de afvalrichtlijnen (zie 
ook 37-1 8 Afval) 

HK: Flacons met een 
gevarensymbool moeten 
beschouwd worden als klein 
gevaarlijke afval. 

Overnemen - 
zoals is aangegeven in hoofdstuk 8. 

26-19   Beschrijving van gaas is niet 
specifiek: toevoegen nonwoven?  
Vermelding microvezeldoek mist 

 Niet overnemen – keuze van de 
zorginstelling. Katoenen gazen 
worden niet meer gebruikt; kans op 
inactivatie desinfectans 

26, r 20 TE/Inh ‘is met desinfectans..’ T: is met detergens/desinfectans  Aanpassen –detergens of 
desinfectans 

P26, R27 Inh desinfectans met het 
oppervlak van het 
medische hulpmiddel.  
 

T - desinfectans met het oppervlak 
van het medische hulpmiddel. 
Controleer eveneens of de 
effectiviteit getest werd volgens de 
verplichte normen zoals bepaald in 
de EN14885(2015) voor het 
toepassingsdomein oppervlakken en 
specifiek de EN13697(2015). 
 

De effectiviteit van bepaalde 
spuitflacons zijn niet getest 
conform het toepassingsdomein. 
Bijvoorbeeld werden er enkel 
testen met de het desinfectans in 
onderdompeling uitgevoerd 
waardoor de effectiviteit bij het 
aanbrengen op het oppervlak van 
het medisch hulpmiddel 
(=toepassingsdomein) niet 
gegarandeerd is. 

Als ze niet getest zijn conform het 
toepassingsdomein kunnen ze NIET 
gebruikt worden. 
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26, r 30 - 31 TE ‘..in moeilijk te 
bereikbare plaatsen’  

V: te  Overnemen 

26, r 30 - 31 Inh ‘..in moeilijk (te) 
bereikbare plaatsen’  

Vraag: als plaatsen moeilijk 
bereikbaar zijn, is het betreffende 
MH dan voorafgaand wel adequaat 
gereinigd? Moet je dat wel willen? 

Een waarschuwing lijkt ons hier 
minimaal op zijn plaats. 

Opletten bij aanschaf!  

27, r 3 Inh/TE ‘staan in elk geval…’ Vraag: is het inderdaad in elk geval? 
Sommige onderwerpen toch alleen 
indien van toepassing? 

27, r 3 Overnemen 

P27, R5 Inh het type detergens ; 
 

T - het type detergens of pre-
desinfecterend detergens; 
 

Een pre-desinfecterend detergent 
voor manuele reiniging in 
onderdompeling heeft een 
bijkomend voordeel, nl. het 
reduceert het aantal micro-
organismen op het medisch 
hulpmiddel en in het bad (=> lagere 
aanvangscontaminatie op het 
medisch hulpmiddel + verminderde 
omgevingscontaminatie tijdens de 
manuele reiniging). Cfr. handboek 
‘Instrumenten reinigen om waarde 
te behouden’, 10e druk 2012, 
www.a-k-i.org. 

T -of pre-desinfecterend detergens*; 
* Zoals beschreven in de WIP-richtlijn 
Bewaren en transporteren van 
gebruikt instrumentarium voor 
sterilisatie. 

27 regel 7 aanvulling  T: Te gebruiken persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

EdW Zie regel 8 

27, r 10 TE ‘grove voorreiniging’  A: eerste handmatige voorreiniging 
op de behandelkamer OF 
handmatige voorbehandeling op de 
behandelkamer 

Zie eerdere opmerking over SFERD Niet overnemen 

P27r21 2 Opmerking: voor 
medische hulpmiddelen 
met holle ruimten en 
kanalen is visuele 
controle niet mogelijk 

Opmerking: voor medische 
hulpmiddelen met holle ruimten en 
kanalen is visuele controle niet altijd 
mogelijk 

Bij holle buizen die tweezijdig 
geopend zijn is visuele inspectie wel 
mogelijk. Niet mogelijk is een te 
abstract voorstel 

Niet overnemen - het zijn geen 
buizen; nauwe opening 

27, r 16 Inh/TE ‘ultrasone reiniging..’ T: ultrasone reiniging indien van 
toepassing 

 Overnemen 

P27r31 2 ultrasone reiniging van ultrasone voorreiniging van Ultrasoneren is voorreinigen, er Overnemen 
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medische hulpmiddelen medische hulpmiddelen moet daarna altijd een 
reinigingshandeling uitgevoerd 
worden 

P27r34  bijvoorbeeld rechtop in 
een daarvoor bestemde 
houder 

 Vraag: moet dit altijd rechtop of is 
schuin/diagonaal ook mogelijk??? 
(of zelfs beter?) 

Is aan de CSA om te bepalen hoe 

27, r 35 TE ‘het medische 
hulpmiddel..’ 

A: het medisch hulpmiddel  Overnemen 

27, r 39 TE ‘Handmatige 
(voor)reiniging..’ 

A: handmatige voorbehandeling Zie eerdere opmerking over SFERD Niet overnemen –dit is breder 

27, r 40 TE/Inh ‘(buiten de CSA)’ Vraag: Is deze aanduiding van 
belang? Zo ja, dan aangeven waar 
het wel mag en niet waar het niet 
mag. Suggestie: op de 
behandelkamer 

 Verwijderen -‘(buiten de CSA)’ 

P28r2 2 hulpmiddelen zoals 
borstels, ragers, 
spuitpistolen en 
ultrasoonbaden 

hulpmiddelen zoals borstels, ragers, 
spuitpistolen en/of ultrasoonbaden 

En/of toevoeging is essentieel 
omdat anders de opsomming 
eronder niet klopt (tweede streepje 
– die vochtgevoelig zijn;) 

Overnemen 

P28, r3 TE … waarvan: … die niet 
schoon 

A Opsomming na ‘waarvan’ klopt niet 
bij derde bullit.  

Aanpassen 

28, r 3 Inh ‘voor sterk vervuilde 
medische …’ 

Vraag: de mate van vervuiling heeft 
hier toch weinig/niets mee te 
maken? Het gaat om het feit dat het 
MH gebruikt is en bijv. lumina 
zonder hulpmiddelen niet bereikbaar 
zijn voor de handmatige 
(voor)reiniging 

 Verwijderd:sterk 

28, r 4 Inh ‘bestaande 
connectoren’ 

Zie opmerking over pag. 23, r 5 
hierboven 

 Niet overgenomen 

28, r 6 Inh ‘die vochtgevoelig zijn’ Snappen we niet, dan gebruik je toch 
ook geen borstels, ragers, 
spuitpistolen en ultrasoonbaden? 

 Verwijderd: die vochtgevoelig zijn 

28, r 10 Inh ‘..borstels en ragers die 
bestendig zijn tegen..’ 

A: indien hergebruik: voorwaarden 
formuleren waaronder dit is 
toegestaan, is er bijv. een 
functionaliteitstest mogelijk? 

In RL flexibele endoscopen zijn 
alleen wegwerpragers toegestaan 
met als motivatie: in het 
desinfectieproces wordt de 

Deze richtlijn is de basis  Staat in de 
afbakening dat voor flexibele 
thermolabiele endoscopen er  een 
aparte richtlijn is ontwikkeld. 
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reinigende werking van de rager 
voor hergebruik aangetast. Geldt 
dat hier dan niet? 

28 – 15/16 Inh ….. en bij kans op 
spatten in het gelaat 
een chirurgisch 
mondneusmasker en 
oogbescherming 

A: en een chirurgisch 
mondneusmasker en 
oogbescherming. 

Er is altijd kans op spatten bij 
handmatige reiniging op de CSA. Bij 
het doorspuiten, bij het 
demonteren, bij het ragen, bij het 
laten vallen in een vloeistof etc. 

Risicoinventarisatie wordt hier 
toegepast 

28-15   aanvullen gesloten schoeisel , dat 
goed afneembaar/ 
reinigbaar/desinfecteerbaar is 

 Aanbeveling staat in de RL 
Persoonlijke hygiëne medewerker 

28 regel 17 aanvulling  Gebruik bij raggers, borstels en 
spuitpistolen een gelaatbescherming 
i.v.m. kans op spatten 

EdW Tekst is te vrijblijvend 
geformuleerd.   

Risicoinventarisatie wordt hier 
toegepast 

 aanvulling Lang genoeg  EdW: Graag concreter formuleren Voor de praktijk om beleid op 
afdeling te bepalen 

P28, r 19 TE Geen sandalen op de 
CSA 

Verwijderen regel Voegt niets toe, want in de 
voorgelegen zin wordt al benoemd 
dat gesloten schoenen moet dragen 
(anders moeten we alle soorten 
open schoeisel hier opsommen).  

Overnemen 

28, r 19 Inh/TE ‘..geen sandalen op de 
CSA’ 

V ‘Gesloten schoeisel’ is voldoende 
duidelijk, behoeft deze toelichting 
niet 

Overnemen 

P28, r24 TE Afbraak van eiwitten 
door enzymen is onder 
andere een 
tijdsafhankelijk proces 
de contacttijd…  

A Punt toevoegen na proces.   Overnemen 

26-26   Vreemde zin  Niet overnemen - Geen voorstel 
gedaan 

28, r 26 - 27 Inh ‘..lager zijn dan de 
grenswaarde.. 

A: Houd de door de fabrikant 
geadviseerde grenswaarden voor de 
temperatuur aan.  

Er wordt ook een ondergrens 
aangegeven 

Niet overnemen: als de temperatuur 
te laag is werkt het ook niet goed. 
Gebruiker volgt de instructie van de 
fabrikant van het middel. Tenzij 
toegepast in een machine dan 
bepaald de fabrikant van de machine 
het proces. 
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28, r 29 TE ‘..onder de 
vloeistofspiegel..’ 

 Eerder wordt in deze RL gesproken 
over de ‘oppervlak(te) van de 
vloeistof’ (zie opmerkingen 
daarover hierboven). Overal 
dezelfde benaming aanhouden 

Overnemen 

28, r 31 Inh ‘..let op dat er geen 
lucht achterblijf..’ 

A: graag vermelden hoe dit te 
controleren is 

 Werkzaamheden in protocol 
vastleggen 

28, r 32 Inh ‘..met gezuiverd water..’ Vraag: wat is gezuiverd water? Is dat 
hetzelfde als demi-water? Anders? 
Graag uitleggen. 

 A-door te spoelen met )leiding)water 
wordt … 
 

28 Regel 24 - 
28 

wijziging  Volg voorschriften fabrikant EdW: Tekst vreemd. Hier wordt een 
afwijking van de voorschriften van 
de fabrikant aanbevolen 

Verwijderd: 
daarnaast moet ook de temperatuur 
lager zijn dan de grenswaarde die 
door fabrikant wordt aangegeven in 
verband met het denatureren van de 
eiwitten en de enzymen. 
 
T: zo ingesteld zijn dat denaturatie 
van eiwitten en enzymen niet 
optreedt. 
 

28-35 inh Reinig het medische 
hulpmiddel zorgvuldig 
aan zowel de 
buitenzijde als de 
binnenzijde bij voorkeur 
onder de oppervlakte 
van de vloeistof.  

 EH: Als het niet onder het 
oppervlak gereinigd kan worden, 
dan is m.i. dragen van een 
chirurgisch masker niet afdoende 
en moet het een FFP! zijn. 

Voorstel: 
bij voorkeur verwijderen 
T: Als er boven het vloeistofoppervlak 
wordt gereinigd is een FFP 1 masker 
geïndiceerd. 

P29 r 2-11 Alg Ultrasone reiniging Dit tekstdeel verplaatsen naar kop 
5.2.3 

Heel hoofdstuk 2 gaat over 
handmatige reiniging, dus hoeft er 
niet in h 5.2.2 een uitleg te staan 
over een onderwerp dat in 5.2.3 
wordt besproken.  

verplaatst  

29, r 1 - 17 Inh Gehele passage V Geen relatie met infectiepreventie. 
Verwijderen of opnemen in bijlage 

Niet overnemen 

29 - 4 Inh Motivatie: ultrasone 
reiniging is aangemerkt 
als handmatige reiniging 

A: ultrasone reiniging is een 
machinale voorreiniging, ….. 

Aangemerkt door wie? Machinaal is 
machinaal. Je kan beter spreken 
van voorreinigen (handmatig en 

Heeft het niveau van handmatig; door 
de WIP hiervoor gekozen 
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en niet als machinale 
reiniging, omdat …. 

machinaal) en reinigen (handmatig 
en machinaal). Zie ook pagina 32 
regel 17 t/m 19. 

 2 ultrasone reiniging is 
aangemerkt als 
handmatige reiniging 

ultrasone reiniging is aangemerkt als 
handmatige voorreiniging 

Ultrasoneren is voorreinigen, er 
moet daarna altijd een 
reinigingshandeling uitgevoerd 
worden 

Overnemen 

29-13 Inh Gebruik bij voorkeur 
een ultrasoonbad  

Gebruik bij voorkeur een 
ultrasoonbad  

EH: In een open bak ultrasoon 
gebruiken is not-done! Dan 
aerosolen en geluidsblootselling 
dus niet doen. 

Overnemen bij voorkeur 

29 – 13 Inh Gebruik bij voorkeur 
een ultrasoonbad die de 
vorming van aerosolen 
tegengaat, de 
zogenoemde 
zelfinperkende 
apparatuur. 

A: Gebruik bij voorkeur een 
ultrasoonbad met een goed 
afsluitbaar deksel die de vorming 
van aerosolen tegengaat. 

O.a. de frequentie, sweep-functie 
en het vermogen bepalen de 
kwaliteit van de reiniging van de 
ultrasoon. Door hier beperkingen 
aan te geven krijg je een minder 
goede reiniging. Een goed sluitend 
deksel heeft hetzelfde effect, 
namelijk tegengaan van de vorming 
van aerosolen. Zie verder ook 
pagina 30 regel 7 en regel 18: plaats 
bij gebruik altijd de deksel op het 
ultrasoonbad. 

Niet overnemen  -  te gedetailleerd 

29, r 16 TE ‘..en ver door de ruimte 
..’ 

A: via de lucht een afstand afleggen 
van meer dan .. meter  

 Niet overnemen – exacte afstand niet 
aan te geven 

29, r 17 TE ‘..afhankelijk van de 
frequentie’ 

T: afhankelijk van de frequentie van 
het ultrasoonbad 

 Niet overnemen- is logisch  

29, r 19 TE ‘..vermogen van tot 60 
W/l’ 

V: van  overnemen 

29, r 20 TE/Inh ‘..sweep-frequenties..’ A: toelichten wat dit zijn  Overnemen – 
 A: Bij verandering van de frequentie 
van 35-40 kHz naar bijvoorbeeld hoge 
frequenties of door continue 
frequentie modulatie (sweep-
frequenties) en bij temperaturen 
hoger dan 50 graden is 
aerosolvorming mogelijk wel aan de 
orde. 
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Blz 29 regel 23 inh Gebruik bij voorkeur 
een ultrasoonbad 

“Bij voorkeur” verwijderen en zie 
verder bij afbakenen. 

Bij voorkeur impliceert dat een 
andere variant ook zou kunnen. 
Hoort bij sterilisatieprotocollen 
NEN  

Bij voorkeur verwijderen 

29, r 25 TE/Inh ‘..geluidbelasting..’ A: is een nieuw begrip. Toelichten 
wat hier mee wordt bedoeld  

 Niet-opnemen 
Geluidsbelasting: geeft de waarde van 
het geluidsniveau aan  

29, r 26 Inh ‘..bij voorkeur..’ A: uitleggen waarom dit bij voorkeur 
op de CSA plaatsvindt. En de 
voorwaarden noemen waaronder dit 
evt. ook elders zou mogen  

 Centraal houden; vastleggen in 
protocollen –niet voor in een richtlijn. 

  29, r 27 Inh/TE ‘de CSA van het 
ziekenhuis’  

V: van het ziekenhuis OF wijzigen in 
‘van de instelling’ 

Kan ook zelfstandig 
sterilisatiebedrijf zijn of een CSA in 
een ZBC etc. 

Overnemen-zorginstelling 

29-28/29 Inh/te werkend ultrasoonbad  
Motivatie: er kunnen 
celbeschadigingen 
optreden 

T: en trillingen kunnen schadelijk 
zijn voor het ongeboren kind 

EH: Blootstellingen aan vloeistof die 
ultrasoon trilt, is mogelijk schadelijk 
voor het ongeboren kind. Dus graag 
een waarschuwing hier opnemen. 

Niet overnemen – onderbouwing 
hiervoor? 

29, r 30 Inh/TE ‘voorwerpen’ A: medische hulpmiddelen  Overnemen 
29, r 33 Inh/TE ‘voorwerpen’ A: medische hulpmiddelen  Overnemen 
Blz 29 regel 34 Inh Controleer de werking 

van het ultrasoonbad 
wekelijks  

Toelichten hoe dat dan zou moeten 
plaatsvinden 

Waar moet de controle uit bestaan Wachten op herziening NEN-B 9230-1 

P29, r34 Inh Controleer de werking 
van het ultrasoonbad 
wekelijks 

T: wat moet er gecontroleerd 
worden? 

Moet dit door de technische dienst 
gedaan worden, is het een 
validatie? Moet de temperatuur en 
het geluid gemeten worden?  

Wachten op herziening NEN-B 9230-1 

29 – 34 Inh Controleer de werking 
van de ultrasoon 
wekelijks. 

A: Controleer de werking van de 
ultrasoon wekelijks, d.m.v. ……… 

Hoe moet je de ultrasoon 
controleren? Welke parameters? 
Welke testen? Waarom niet 
dagelijks? Waarom niet continue? 
Bijv. folietest conform 
IEC/TR60886:1987 

Wachten op herziening NEN-B 9230-1 

P29, r21 en r 
28 

TE Kanalen A: Lumen Eerder wordt niet over kanalen 
maar over lumen gesproken. Wat is 
het verschil? Opnemen in 
verklarende woordenlijst?  

Overnemen:  
A: Kanalen gewijzigd in lumina 
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30 – 1 Inh Zorg dat de dagdosis 
voor het geluidniveau 
bij ultrasone reiniging 
voor medewerkers 
maximaal 80dB(A) is en 
bij voorkeur lager. 

A: Zorg dat de dagdosis voor het 
geluidniveau bij reinigingsapparatuur 
voor medewerkers maximaal 
80dB(A) is en bij voorkeur lager. 

Dit geldt niet alleen voor de 
ultrasoon, maar ook voor de 
overige apparaten. Goed ook om 
een zinnetje op te nemen om te 
meten tijdens gebruik van alle in de 
ruimte aanwezige apparatuur 
(worst-case). 

Niet overnemen 
T:geluidsbelasting  toegevoegd bij 
aanschaf (hoofdstuk 4)  

30 – 21 t/m 
26 

Inh Gebruik voor reiniging 
van medische 
hulpmiddelen met 
kanalen alleen een 
ultrasoonbad waarvoor 
de fabrikant van het 
medische hulpmiddel 
de geschiktheid heeft 
aangegeven. 

V Indien de fabrikant van het 
medische hulpmiddel al heeft 
aangegeven welk ultrasoonbad dan 
moet je toevallig die ook hebben. Er 
zijn duizenden verschillende 
medische hulpmiddelen met 
kanalen! Daarnaast geldt dit niet 
alleen voor medische hulpmiddelen 
met kanalen, maar voor alle 
medische hulpmiddelen. PM. De 
opmerking over het opvragen van 
de validatierapporten voor de 
zekerheid geldt niet alleen voor 
medische hulpmiddelen met 
kanalen, maar dit geldt voor alle 
medische hulpmiddelen waarbij 
getwijfeld wordt aan de effectiviteit 
en/of controleerbaarheid van de 
reiniging,  

Terecht punt, maar dit moet een 
afweging zijn bij de aanschaf van een 
medisch hulpmiddel. Indien 
apparatuur niet aanwezig is dan kan 
dat een reden zijn om het medisch 
hulpmiddel niet aan te schaffen. De 
WIP kan geen 
compatibiliteitsvraagstukken tussen 
apparatuur en medische 
hulpmiddelen op te lossen. 

30, r 23 TE ‘kanalen’ A: lumen/lumina Overal dezelfde benaming 
aanhouden 

Overnemen:  
A: Kanalen gewijzigd in lumina 

30, r 23 -24 TE/Inh ‘Motivatie: …..en 
sondes’ 

A We begrijpen niet wat hier gezegd 
wordt 

A: 
Motivatie: ultrasone reiniging in 
lumina is mogelijk effectiever in een 
ultrasoonbad met 
aansluitmogelijkheid op lumina van 
bijvoorbeeld canules en sondes in 
vergelijk met reiniging in een 
ultrasoonbad zonder 
aansluitmogelijkheid op lumina. 

30, r 26 TE ‘lumen’ A: lumina  Overnemen 
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P30,R28-32 Inh   Van waar komt voorgestelde 
werkingsfrequentie medische 
hulpmiddelen zonder kanalen 25-
40kHz en medische hulpmiddelen 
met kanalen 40-60 kHz? 

 WIP-richtlijn Ultrasone reiniging. 

30 – 28 t/m 
35 

Inh Gebruik ….. van 25-40 
khz 

A: Pas een frequentie toe dat wordt 
voorgeschreven door de fabrikant 
van het medisch hulpmiddel. Indien 
er geen frequentie is 
voorgeschreven gebruik voor 
standaard instrumentarium een 
werkingsfrequentie met een bereik 
van 25-40 kHz en voor fijn of micro 
instrumentarium een 
werkingsfrequentie met een bereik 
van 40 – 65 kHz. 

Het is de leverancier van het 
medisch hulpmiddel die de 
frequentie voorschrijft. Vaak wordt 
alleen aangegeven of het wel of 
niet ultrasoon gereinigd kan 
worden. 
Bij de opmerking staat over de 
doordringing in nauw kanaaltjes en 
moeilijk bereikbare plaatsen. Het 
gaat dus niet (alleen) om de 
medische hulpmiddelen met 
kanalen, maar ook over de 
diameter en de lengte van de 
kanalen en over andere soorten 
kieren en holten. Ik ben trouwens 
benieuwd naar de 
wetenschappelijke onderbouwing 
van het doordringen in de 
kanaaltjes. Worden de trillingen 
ook niet doorgegeven door de 
wand van het medisch hulpmiddel. 
Hoe wordt dit gemeten? 

Komt uit de WIP-richtlijn Ultrasone 
reiniging. 

P31r14 2 verhoogt de ultrasone 
reiniging. 

Verhoogt de ultrasone werking Ontgassen verhoogt de effectiviteit 
van het ultrasoonbad, verhoging 
van ultrasone reiniging is van meer 
factoren afhankelijk 

Overnemen 

31, r 16 Inh ‘..van scherpe 
materialen..’ 

V: scherpe Is irrelevant omdat altijd 
handschoenen gedragen moeten 
worden bij plaatsen en verwijderen 
van MH in het ultrasoonbad 

Overnemen -  scherpe 

31, r 16 TE ‘..materialen.’ A: medische hulpmiddelen  Overnemen 
31 regel 16 en    EdW: Motivatie (chemische Overnemen -  scherpe 
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verder blootstelling) komt niet overeen 
met scherpe voorwerpen. 

31, r 26 TE ‘medische hulpmiddel’ A: medisch hulpmiddel  Overnemen 
31, r 32 TE ‘medische hulpmiddel 

na het ultrasone 
reiniging’ 

A: medisch hulpmiddel na de 
ultrasone reiniging 

 Overnemen 

32, r 1 TE ‘medische hulpmiddel’ A: medisch hulpmiddel  Overnemen 
32, r 2 Inh ‘sonicatieduur’ A: toelichten wat dit is  sonificatieperiode 
32, r 7 Inh ‘gezuiverd water’  Zie opmerking pag 28, regel 32 Aangepast. 
32, r 10 Inh/TE ‘vezelvrije handdoek’  Zie opmerking pag. 18, regel 30 A vezelvrije doek 
Blz 32 regel 10  Vezelvrije handdoek of 

tissue 
Vezelvrije disposable handdoek of 
disposable  tissue 

 A: door vezelvrije doek 

P32, r11-19 Inh Nareinigen 
/voorreinigen 

Duidelijker uitleggen en eerder in de 
tekst uitleggen dat ultrasoon 
beschouwd wordt als ‘voorreiniging’ 
en niet als echte reiniging.  

In regel 18 lees ik dat ultrasoon 
reinigen een voorreinigingsproces is 
(en dus altijd nareiniging nodig is). 
In regel 11 staat ‘bij voorkeur’ 
machinaal nareinigen: dit 
interpreteer ik als dat ik er ook voor 
kan kiezen om niet na te reinigen.  

Toevoegen - …na voorreiniging en bij 
voorkeur 

32, r 12 TE ‘machinaal na’ V: na  Overnemen 
32, r 15 - 16 TE ‘van de ultrasoonbad’ A: van het ultrasoonbad  Overnemen 
      
P32, r25 Inh Desinfecteer de 

binnenkant van het 
ultrasoonbad minimaal 
een maal per week 

T: motivatie toevoegen Wat is het nut van eenmaal per 
week desinfecteren? Als er een 
goede reiniging is, dan zou dit niet 
nodig moeten zijn.  

Mening van de Expertgroep 

32, r 28 - 29 TE ‘volgens een 
werkvoorschrift 
conform het 
kwaliteitsysteem..’ 

V: conform het kwaliteitsysteem Niet relevant Niet overnemen 

32, r 35 - 36 Inh ‘voorzie het … zijn 
verstrekt’ 

A: Gaat over het geheel aan 
instructies voor hergebruik MH en 
niet specifiek voor het onderdeel 
machinale reiniging.  

Past niet in paragraaf 5.3 maar 
meer in een algemene inleiding oid 

Overnemen -verplaatsen 

33, r 7 Inh ‘identificatie’ A: toelichten wat hiermee wordt 
bedoeld 

  Niet overnemen - Is toegelicht; naam 
desinfectans volgens voorschrift van 
de CSA 
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Blz 33 regel 8  Waterkwaliteit Wat wordt er verstaan onder 
waterkwaliteit waar aan toetsen 

Blz 33 regel 8 T: volgens voorschrift van de 
fabrikant 

33, r 23 Inh ‘spoelschaduwen’  A: toelichten wat hiermee wordt 
bedoeld 

 Bekende terminologie CSA 

33, r 24 TE ‘connectors’ A: connectoren  Overnemen 
      
33-27 Inh Zorg op de CSA voor een 

goede ruimteventilatie 
en puntafzuiging. 

T: volgens adviezen van de 
fabrikant, gebouwbeheerder en 
arbodeskundige. 

HK: Naast adviezen van de fabrikant 
rekening houden met de 
warmtelast van apparatuur en 
vrijkomen van gevaarlijke stoffen in 
overleg met de gebouwbeheerder 
en arbodeskundige. 

Overnemen T: volgens adviezen van 
de fabrikant, gebouwbeheerder en 
arbodeskundige. 

p.34 r2,3 I (…) tussen 2 en 3 in 
nieuwe alinea 

Kies een desinfectiemiddel met een 
toelating van het Ctgb.  

TP: Handmatige chemische 
desinfectie valt niet onder het 
Besluit Medische Hulpmiddelen. 
Het gebruik van 
desinfectiemiddelen valt dan onder 
de Biocideverordening. Voor 
dergelijke toepassingen is in 
Nederland een toelating nodig van 
het College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden (Ctgb), en dient gebruik 
plaats te vinden conform het 
wettelijk gebruiksvoorschrift.  
Dit betekent dat alleen 
desinfectiemiddelen biociden 
gebruikt mogen worden met een 
toelating vallend onder PT02 

T: Handje:Gebruik voor 
onderdompeling een desinfectans dat 
is toegelaten is op de Nederlandse 
markt. 
Toelichting: dit product kan voorzien 
zijn van een  CE-markering of een NL-
nummer én CE-markering.  
 
Opmerking: een desinfectans met een 
N/NL-nummer mag gebruikt worden 
voor desinfectie van 
instrumenten/apparatuur, die niet 
gebruikt worden voor diagnostische 
en/of therapeutische doeleinden voor 
de mens. 

p.34 r2,3 I Beoordeel aan de hand 
van het 
veiligheidsinformatiebla
d 

T: en het wettelijk 
gebruiksvoorschrift van het 
desinfectiemiddel…..of er 
aanvullende…. 

TP: Handmatige chemische 
desinfectie valt niet onder het 
Besluit Medische Hulpmiddelen. 
Het gebruik van 
desinfectiemiddelen valt dan onder 
de Biocideverordening. Voor 
dergelijke toepassingen is in 
Nederland een toelating nodig van 

Overnemen 
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het College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden (Ctgb), en dient gebruik 
plaats te vinden conform het 
wettelijk gebruiksvoorschrift.  
Dit betekent dat alleen 
desinfectiemiddelen biociden 
gebruikt mogen worden met een 
toelating vallend onder PT02 

34, r 6 Inh ‘onderdompeling in een 
bak… doorspuiten van 
kanalen..’ 

A: toelichten wanneer 
onderdompelen in een desinfectans 
(als handmatige chemische 
desinfectie) geïndiceerd/toegestaan 
is. Indien het een MH met 
kanalen/lumina betreft dan is 
handmatige (reiniging en) chemische 
desinfectie o.i. niet voldoende en 
kan beter worden gekozen voor 
wegwerp MH 

 De fabrikant hoort een gevalideerde 
handmatige desinfectiemethode te 
verstrekken. Het is niet de taak van 
de WIP om alle mogelijke situaties uit 
te werken. 

34-20 Inh Blaas medische 
hulpmiddelen met 
kanalen na reiniging en 
chemische desinfectie 
droog met gefiltreerde 
medische perslucht of 
droog actief in een 
droogkast. 

T: Opmerking: Perslucht geeft 
piekblootstelling boven 80 dB(a). 
Hou hier rekening mee bij de 
beoordeling van blootstelling aan 
lawaai en aanschaf van geluidsarme 
blaaspistolen. 

HK: Zie bijv. http://arbo-
online.nl/het-gebruik-van-perslucht-
voor-reinigingsdoeleinden/ 
piekblootstelling gedurende gebruik 
kan 110-120 dB(a) bedragen en 
daarbij wordt binnen enkele 
minuten de grenswaarde 
overschreden. 

Overnemen verwijzing http://arbo-
online.nl/het-gebruik-van-perslucht-
voor-reinigingsdoeleinden/ en T 

34, r 27 TE/Inh ‘anesthesieslangen’ A: beademingsslangen  Overnemen 

P34r29 2 WIP-richtlijnen: 
Bedpanspoeler en 
Bedden en toebehoren. 

WIP-richtlijnen: Bedpanspoeler en 
Bedden en toebehoren. 

Link toevoegen naar richtlijn Niet overnemen – is style WIP 

P34 R30 Wet 
A 

Desinfecteer 
thermostabiele, 
vochtbestendige 
medische hulpmiddelen 
minimaal 5 minuten bij 
90 gr. (AO=3000) ( 

De Europese normen voor 
desinfectie van instrumenten- 
machines vereisen een procedure 
van min. 80 graden C gedurende 10 
min (AO= 6000) of gelijkwaardig, 
overeenkomstig met de in NL 

In de bijlage Uitgangspunten en 
motivaties (voor) reiniging, 
desinfectie, sterilisatie blz. 42 tabel 
3: Tijd- temperatuurcombinaties 
voor thermisch desinfecteren staan 
hele andere waardes en deze 

V: tabel 3 
Toelichting: Tabel 3 is van toepassing 
op bedpanspoelers en desinfectoren 
voor niet kritische toepassing. Niet 
voor instrumenten wasmachines. 
Tabel 3 verwijderd 

http://arbo-online.nl/het-gebruik-van-perslucht-voor-reinigingsdoeleinden/
http://arbo-online.nl/het-gebruik-van-perslucht-voor-reinigingsdoeleinden/
http://arbo-online.nl/het-gebruik-van-perslucht-voor-reinigingsdoeleinden/
http://arbo-online.nl/het-gebruik-van-perslucht-voor-reinigingsdoeleinden/
http://arbo-online.nl/het-gebruik-van-perslucht-voor-reinigingsdoeleinden/
http://arbo-online.nl/het-gebruik-van-perslucht-voor-reinigingsdoeleinden/
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1;2;6) bij voorkeur in 
een desinfecterende 
machine. 

gebruikelijke desinfectietemperatuur 
van 90 graden en een desinfectie 
van een minuut. 

kloppen niet. 

P34,R30-31 Ontbreke
nde bron? 

  In motivatie wordt aangegeven dat 
Nederland een strengere procedure 
hanteert dan vereist volgens de 
Europese norm omdat deze laatste 
niet wetenschappelijk onderbouwd 
is en er twijfel bestaat over 
onvoldoende inactivatie van bv. het 
hepatitis B virus. Hoe onderbouwt 
de WIP deze laatste bewering (geen 
enkele bornverwijzing in tekst). 

Toelichting: Van oudsher het 
standaard proces in NL. Er was ten 
tijde dat de norm werd geschreven 
geen eenduidige literatuur waaruit 
bleek welke tijd temp noodzakelijk is 
om hep B te inactiveren. De 5 
minuten 90°C lijkt effectief te zijn. 

Blz34 regel 31 
Blz35 regel 2 

TE 5 minuten 90°C 
 
90 ° c 1 minuut 

De juiste temp en het juiste aantal 
minuten en dezelfde schrijfwijze 

Discrepantie aantal minuten bij een 
temp van 90° C 

Inhoudelijk klopt het wat er in de 
richtlijn staat 

35, r 1 - 2 TE ‘..in Nederland 
gebruikelijke..’ 

A: in Nederland geadviseerde  Iets kan wel gebruikelijk, maar 
desondanks niet goed zijn. 
 

Overnemen 

P35r5  Motivatie: op deze wijze 
wordt contact met zeer 
hete medische 
hulpmiddelen (risico op 
brandwonden) 
voorkomen. 

Motivatie: instrumenten moeten tot 
kamertemperatuur zijn afgekoeld, 
omdat anders bij het bewegen van 
de delen (door wrijving) metalen 
deeltjes kunnen loslaten. De 
instrumenten zullen dan minder 
soepel of helemaal niet meer 
functioneren. 

Zie: a-k-i rode boekje 
instrumentenreiniging 10e druk, 
pagina 49 (correcte uitvoering van 
het onderhoud) 
www.a-k-i.org 
 

T: Beweegbare medische 
hulpmiddelen die niet tot 
kamertemperatuur zijn afgekoeld, 
kunnen bij het bewegen van de delen 
(door wrijving) metalen deeltjes 
loslaten, waardoor zij minder soepel 
gaan lopen of helemaal niet meer 
functioneren. 

P35, R9-10 Inh  T: Voorkom de manipulatie met 
blote handen van MH na 
gevalideerde reiniging en 
hoogwaardige desinfectie.’ 
Motivatie:  

• de huid is levend weefsel en 
bevat naast een ongekende 
bioburden van ongekende 
transiënte microbiota ook 
commensale microbiota, 

Meer informatie hierover vindt U in 
het artikel ‘Instrumenten na 
manipulatie met blote handen zijn, 
ondanks een gevalideerde 
sterilisatie, niet gegarandeerd 
steriel’, NOSO-info, vol. XIX nr 4, 
2015. 

Niet overnemen – behoort tot 
basishygiëne: handhygiëne en op 
indicatie handschoenen 

http://www.a-k-i.org/
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organische substanties zoals 
vetten,… en mineralen. Na 
een gevalideerde reiniging 
zijn de MH zuiver; na een 
hoogwaardige desinfectie 
zijn ze op sporen na vrij van 
microbiota; na contact met 
de huid … 

zie P36, R13  
35-15/16   • Deze zin is onlogisch en dekt 

niet de lading. 
 Niet overnemen –geen alternatief bij 

geleverd 

35, r 19 Inh ‘verpakte producten’ A: toelichten waarom er extra 
aandacht moet zijn voor verpakte 
producten 

Verpakt steriliseren is de norm in 
Nederlandse ziekenhuizen. 

Niet overnemen 

35, r 20 TE ‘sterilisatieproces’ A: proces  Niet overnemen 
35, r 22 TE/Inh ‘..alle stappen … en 

valideer ze’ 
A: Specificeren welke stappen 
worden bedoeld  

Geldt toch niet voor alle stappen 
zoals beschreven in regel 20 en 21 
(bijv. niet voor transport/opslag 
etc.)? 

Alle processen te samen borgen de 
steriliteit 

35 - 25 Inh Gebruik bij voorkeur 
een sterilisator met een 
automatische be-
/ontlader 

A: Gebruik indien mogelijk een 
sterilisator met een automatische 
ontlader. 

Motivatie: Indien de pakketten 
langdurig in de sterilisator staan 
kan de verpakking uitdrogen en 
beschadigen waardoor de 
verpakking geen effectieve barrière 
meer is tegen micro-organismen. 

Bij aanschaf graag voorkeur – 
verplaatsen naar Aanschaf 
A: Verwijder stoom gesteriliseerde 
pakketten pas uit de sterilisator 
wanneer zij afgekoeld zijn tot 
kamertemperatuur.  
 
Opmerking: een sterilisator met een 
automatische be-/ontlader kan hierbij 
helpen. Wanneer pakketten niet 
automatisch uit de sterilisator komen 
is het gebruik van een hulpmiddel om 
pakketten uit de sterilisator te halen 
geïndiceerd. 
 
Motivatie: op deze wijze wordt 
contact met zeer hete autoclaaf en 
medische hulpmiddelen (risico op 
brandwonden) voorkomen. Tevens 
wordt voorkomen dat de pakketten 
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langdurig in de sterilisator staan 
waardoor de verpakking kan 
uitdrogen en beschadigen. Hierdoor 
vormt de verpakking geen effectieve 
barrière. 
 
 

35, r 26 Inh ‘bijvoorbeeld een haak’ Vraag: beschadigt een haak de 
papieren verpakkingslaag niet? 

 bijvoorbeeld een haak’ 

35 – 28 Inh Laat stoom 
gesteriliseerde 
pakketten eerst 
afkoelen voordat deze 
verder worden 
verwerkt. 

A: Laat stoom gesteriliseerde 
pakketten eerst afkoelen tot de 
omgevingstemperatuur voordat 
deze verder worden verwerkt. 

Duidelijker. Overnemen 

35, r 29 TE ‘met zeer hete autoclaaf T: met de zeer hete autoclaaf  zeer 
35 – 29 Inh Motivatie: op deze wijze 

…… voorkomen 
A: Motivatie: De verpakkingen van 
de medische hulpmiddelen zijn 
direct na sterilisatie nog warm en 
kwetsbaar en doordat de pakketten 
afkoelen heeft dat als gevolg dat de 
pakketten lucht aanzuigen, hierdoor 
heeft handeling van deze pakketten 
het risico op beschadiging en 
doordringen van micro-organismen. 
Daarnaast kan door het plaatsen van 
warme pakketten op een koude 
ondergrond condensvorming 
ontstaan en daardoor kan het 
verpakkingsmateriaal nat worden 
waardoor het geen effectieve 
barrière meer vormt voor micro-
organismen. 

 Overnemen –  
Motivatie: verpakkingen van 
medische hulpmiddelen zijn direct na 
sterilisatie kwetsbaar doordat bij 
beschadiging van de verpakking, er 
als gevolg van het afkoelen, lucht 
aangezogen wordt met daarin 
deeltjes inclusief micro-organismen. 
Daarnaast kan door het plaatsen van 
warme pakketten op een koude 
ondergrond condensvorming 
ontstaan. Hierdoor kan het 
verpakkingsmateriaal nat worden en 
komt de barrièrefunctie van de 
verpakking in gevaar. Door gebruik te 
maken van een automatische be-
/ontlader wordt contact met de hete 
autoclaaf en de medische 
hulpmiddelen (risico op 
brandwonden) voorkomen. Tevens 
wordt voorkomen dat de pakketten 
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langdurig in de sterilisator staan 
waardoor de verpakking kan 
uitdrogen en beschadigen. Hierdoor 
vormt de verpakking ook geen 
effectieve barrière meer. 

35, r 30 Inh ‘fysieke belasting’ Vraag: welke fysieke belasting wordt, 
naast het risico op brandwonden, 
nog meer voorkomen door contact 
met een hete autoclaaf te 
vermijden? 

 en fysieke belasting 

35 – voor 31 Inh  T: Controleer elk individuele 
verpakking op vocht, beschadiging, 
vervuiling en of de indicator juist is  
omgeslagen. 

Bij een afwijking hiervan is het 
pakket mogelijk niet steriel en moet 
opnieuw worden verpakt en 
gesteriliseerd. 

Standaard werken voor de CSA 

35 – voor 31 Inh  T: Controleer elk individuele 
verpakking op vocht, beschadiging, 
vervuiling en of de indicator juist is  
omgeslagen. 

Bij een afwijking hiervan is het 
pakket mogelijk niet steriel en moet 
opnieuw worden verpakt en 
gesteriliseerd. 

Standaard werken voor de CSA 

36, r 16 Inh ‘handmatige procedure 
met betrekking tot de 
validatie..’ 

A: We begrijpen deze zin niet, een 
handmatig proces kan o.i. niet 
gevalideerd worden.  

Wordt misschien bedoeld: een 
visuele inspectie van het machinaal 
gereinigde MH? 

R14-16 verwijderen 

36, r 17 Inh/TE ‘tijdens een aantal..’ Vraag: is dit een volledige 
opsomming? Indien ja, dan graag 
wijzigen in: de volgende processen. 

Indien geen volledige opsomming: 
is die niet toch te geven?  

Bepaalt de CSA 

36, r 25 - 26 Inh ‘op directe wijze… 
indicator micro-
organismen’ 

A: We begrijpen deze zin niet. Wat is 
direct? Wat voor test(en) 
wordt/worden hiermee bedoeld? 

 Bepaalt de CSA 

36 – 27 Wet Hanteer de WIP-richtlijn 
Validatie van reinigings- 
en desinfectieprocessen 
voor validatie van 
reinigings- en 
desinfectieprossen. 

A: Hanteer de NEN-collectie 
Richtlijnen ‘Steriliseren en Steriliteit’ 
en de WIP-richtlijn Validatie van 
reinigings- en desinfectieprocessen 
voor validatie van reinigings- en 
desinfectieprossen. 

In de NEN-collectie zitten ook 
Europese regelgeving wat 
prevaleert boven de Nederlandse 
WIP richtlijnen. 

Overnemen - samenvoegen 

36 - 29 Wet Hanteer de in de NEN- 
wegwijzer ‘Richtlijnen 
……. 

A: Hanteer de in de NEN-collectie 
‘Richtlijnen ……. 

Wegwijzer is gewijzigd in collectie. Niet-overnemen - volgens NEN nog 
steeds wegwijzer. 
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P37, r10 Inh milieueisen Conclusie Ik mis de conclusie in dit hoofdstuk. 
Wat moet ik als gebruiker doen?  

Zorginstelling bepaalt 

P Alg Bijlage  Bijlage A: hier staat terminologie in 
uitgelegd, die in de verklarende 
woordenlijst ook al besproken 
wordt.  

Niet overnemen - herhaling is de 
kracht van weten 

- T  Aanvullingen over het gebruik van 
alcohol 70% 

In de praktijk is alcohol 70% in de 
ziekenhuis het meest bekende 
desinfectiemiddel. Hierover wordt 
in het stuk niets gezegd, terwijl het 
niet geregistreerd is. Betekent dit 
dat de oplossing niet meer gebruikt 
mag worden? 

Gebruik van 70% alcohol met een CE-
markering is toepasbaar. 

Blz 39 T  Convenant medische technologie 
benoemen 

convenant voor medische 
hulpmiddelen is van toepassing op 
deze richtlijn 

T: aanleiding en aan Bijlage B -
veldnorm. 
 

Bijlage A 
40, r 3 

TE ‘..geld..’ A: gelden  Overnemen 

40, r 5 TE/Inh ‘..procedure voor 
hergebruik..’ 

A: procedure voor gebruik  Overnemen 

P40, R5 Inh Tabel 2, derde kolom: 
‘Handeling/Ingreep 

V: 
Motivatie: 

• Het risico op transmissie van 
micro-organismen (MO) is 
niet hetzelfde of gelijk aan 
het risico op het ontstaan 
van zorginfecties. Er bestaat 
geen lineair verband tussen 
de overdracht van MO en 
het ontstaan van 
kolonisaties/infecties. 

Een handeling is niet-kritisch, semi-
kritisch of kritisch in functie van het 
infectierisico en niet in functie van 
de bioburden overdracht. 

 Niet overnemen – vertaling van het 
Spauldingschema; is een uitgangspunt 

40, tabel 2 
1e rij 

TE/Inh ‘reiniging, desinfectie, 
sterilisatie’ 

• T: reiniging, desinfectie, 
sterilisatie bij hergebruik 

 Staat in de afbakening; geldt niet voor 
eenmalig gebruik 
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40, tabel 2 2e 
rij 

TE/Inh ‘werkveld’ A: het werkveld is toch geen humaan 
contactoppervlak? (of wordt er iets 
anders bedoeld?) 

 Humaan tussen haakjes gezet 
(humaan) 

40, tabel 2 
3e rij 

TE/Inh ‘slijmvliezen..’ T: intacte slijmvliezen  Gaat om de intacte en niet-intacte 
slijmvliezen – geen onderscheid 
gemaakt. Barrière voor micro-
organismen is  al verminderd bij 
intacte slijmvliezen tov intacte huid.  

40, tabel 2 3e 
rij 

TE/Inh ‘..met aantoonbare 
risico’s als gevolg van. 
micro-organismen.’ 

A: waarbij risico op overdracht van 
micro-organismen groot is 

Gelijk trekken aan tekst voor 
kritische en niet-kritische handeling  

Overnemen 

40, tabel 2 4e 
rij 

TE/Inh ‘micro-organismen zeer 
klein is’ 

V: zeer  zeer 

40, r 10 TE ‘een eenmaal gevormde 
biofilm’ 

T: omdat een eenmaal gevormde 
biofilm 

 overnemen 

41, r 2 TE ‘..tussentijdse 
behandeling..’ 

V: tussentijdse  overnemen 

41, r 13 - 24 Inh Hele passage Vraag: kan hier een duidelijk advies 
uit gedestilleerd worden? En kan dat 
advies dan worden opgenomen in de 
RL?  

n.o.m. zou de strekking van het 
advies als volgt moeten zijn: 
Een MH dat kritisch of semi-kritisch 
gebruikt wordt, wordt altijd 
machinaal gereinigd en 
gedesinfecteerd (en zo nodig 
aansluitend gesteriliseerd). 
Uitzondering: Alleen als er geen 
alternatieven (bijvoorbeeld 
wegwerp MH of geschikte 
wasmachines/desinfectoren, 
connectoren e.d.) in de handel 
verkrijgbaar zijn en het MH is 
noodzakelijk voor de patientenzorg, 
mag een handmatige reiniging en 
desinfectie worden toegepast. De 
instructies voor  de handmatige 
R&D moeten beschreven staan in 
lokaal beleid dat is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van de DSMH 

Staat beantwoord in 3.2 en 3.3 

41, r 21 - 22 Inh ‘door handmatig …. het V: bij voorkeur  Alleen een machinaal proces is te Overnemen bij voorkeur 
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bij voorkeur te laten…. 
te valideren.’ 

valideren 

41, r 26 TE ‘..andere oppervlakte’ A: andere oppervlak  overnemen 
41, r 27 TE/Inh ‘was- en 

reinigingsprocedures’ 
V: was- en Is dubbelop Overnemen 

41, r 39 Inh ‘..onderdeel van de 
reiniging direct na 
gebruik..’ 

A: onderdeel van de handmatige 
(voor)reiniging 

 Overnemen A 

41, r 40 –  
pag. 42, r 2 

Inh ‘belangrijk voor de 
werking is ...de 
hoeveelheid water, 
…beperkt wordt.’ 

A: de hoeveelheid en de 
temperatuur van het water, de 
concentratie en de inwerkingsduur 
zijn voor de werking van elk 
detergens van belang. Dit geldt eens 
te meer voor enzymatische 
detergentia omdat bij temperaturen 
boven de 40° er denaturatie 
optreedt (…) beperkt wordt. 

 Overnemen – verplaatsen de 
hoeveelheid en de temperatuur van 
het water, de concentratie en de 
inwerkingsduur zijn voor de werking 
van elk detergens van belang naar 
kopje Detergentia. 
Temperatuur benadrukken 

42, r 5 Inh/TE ‘concentratie van micro-
organismen’ 

A: hoeveelheid micro-organismen  overnemen 

42, r 7 TE ‘..irreversibele..’ A: irreversibel  overnemen 
42, r 10 Inh ‘om alle 

bacteriesporen…alleen 
sterilisatie geschikt’ 

A: wat betekent dit voor machinale 
desinfectie van bedpannen? Kan 
daar misschien een opmerking over 
gemaakt worden in deze RL (of 
verwijzen naar RL bedpanspoelers)? 

 Staat in de richtlijn Pospoelers 

42, r 15 TE ‘temperatuurbestendig
heid’ 

A: temperatuurstabiliteit  overnemen 

P42 r 17 Te Thermische desinfectie 
Om snelle doding van 
vegetatieve bacteriën, 
mycobacteriën, 
virussen, schimmels en 
gisten te 
bewerkstelligen is een 
temperatuur van 
minstens 80°C nodig, 
die minstens 60 

Thermische deinfectie 
Afhankelijk van de benodigde 
effectiviteit/werkzaamheid wordt 
thermische desinfectie bij 
uiteenlopende temperturen en 
tijden uitgevoerd.  Thermische 
desinfectie wordt uitgevoerd bij een 
temperatuur van tenminste 80°C 
gedurende 60 seconden voor de 
desinfectie van bedpannen en 

Klopt dit? Ik vraag me af of 80°C 
gedurende 60 seconden voldoende 
is voor al de genoemde micro-
organismen. Immers waarom is er 
dan in de instrumentenwasmachine 
een desinfectie stap van 90°C 
gedurende 5 minuten nodig? 

A: Om snelle doding van vegetatieve 
bacteriën, mycobacteriën, virussen, 
schimmels en gisten te 
bewerkstelligen is een temperatuur 
van minstens 80°C nodig. De 
benodigde tijd is afhankelijk van de te 
verwachten resistentie van de micro-
organismen. Voor bedpanspoelers is 
de desinfectietijd tenminste 1 
minuut. Voor 
instrumentenwasmachines is dit 
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seconden moet worden 
aangehouden (1;2). 

urinalen. Voor de desinfectie van 
chirurgische instrumenten wordt een 
temperatuur van 90°C en een tijd 
van 5 minuten als minimum 
gehanteerd.  

tenminste 5 minuten bij 90°C. 
 
Tabel 3 is van toepassing op 
bedpanspoelers en desinfectoren 
voor niet kritische toepassing. Niet 
voor instrumenten wasmachines. 
tabel 3 verwijderd 

P42 r21 Te Tabel 3: Tijd-
temperatuurcombinatie
s voor thermisch 
desinfecteren. 

Toevoegen: Voor een A0 van 60 
(bedpanspoelers) 

 Niet overnemen – niet afbakening; 
andere richtlijn 
 

p.42, r.21 Inh Tabel 3: tijd-
temperatuurcombinatie
s voor thermisch 
desinfecteren 

 Onduidelijk dat dit voor bv 
bedpanspoelers geldt en niet voor 
de eerder genoemde medisch 
instrumentarium. Svp duidelijk 
vermelden waarvoor deze tijd-
temperatuurcombinaties gelden 

Expertgroep 
Tabel 3 is van toepassing op 
bedpanspoelers en desinfectoren 
voor niet kritische toepassing. Niet 
voor instrumenten wasmachines. 
Tabel 3 verwijderd 

43, r 1 TE ‘en een bepaald 
werkingsspectrum..’ 

V Beetje kromme zin: het (bepaalde) 
werkingsspectrum inactiveert 
immers op zich zelf geen micro-
organismen.  

Verwijderen – vier laatste woorden 

43, r 2 TE ‘..inwerkingtijd’ A: inwerktijd  overnemen 
43, r 3 - 4 TE ’is lang en het is …… 

gedood worden’ 
A: is dusdanig lang dat deze vorm 
van chemische desinfectie in de 
praktijk niet haalbaar is en dus niet 
leidt tot het niveau van sterilisatie 
waarbij alle bacteriesporen gedood 
worden. 

Zin loopt niet lekker Overnemen 

43, r 10 TE ‘thermolabiel zijn, maar 
wel vochtbestendig zijn,  

V: zijn  
(Thermolabiel zijn, maar wel 
vochtbestendig,) 

 Overnemen 

43, r 17 Inh ‘steriel water’ A: weer nieuwe term. Wordt hier 
misschien demiwater of gezuiverd 
water bedoeld? 

Zoveel mogelijk zelfde benamingen 
aanhouden 

A: naspoelen of uitgassen niet nodig 

43, r 21 Inh ‘te lage concentratie’ A: verkeerde concentratie  overnemen 
43, r 21 - 22 TE/Inh ‘.in de verpakking..’ V Irrelevant of de concentratie in de 

verpakking of bijv. in een oplossing 
te laag/verkeerd is 

verwijderen in de verpakking 
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43, r 27 - 28 Inh ‘..gevalideerd proces 
(reiniging, desinfectie, 
verpakken, sterilisatie, 
opslag en transport) 

V: verpakken, opslag en transport zijn o.i. niet te valideren Deze punten komen hier niet aan de 
orden omdat de richtlijnen 
steriliseren en steriliteit worden 
gevolgd waar deze zaken uitgebreid 
behandeld worden. 

43, r 31 Inh ‘overkill-proces’ A: uitleggen wat hiermee bedoeld 
wordt 

 Niet overnemen – meer/langer dan 
nodig  

44, r 4 Inh ‘door middel van 
reinigen bevordert het 
sterilisatieproces.’ 

T: door middel van reinigen, 
bevordert het desinfectie- en 
sterilisatieproces 

 overnemen 

44, r 7 TE/Inh ‘enzymen en 
eiwitstructuren..’ 

T: enzymen en andere 
eiwitstructuren 

 overnemen 

44, r 24 TE ‘vinden’ A: vindt  Overnemen 
44, r 26 TE ‘doorlooptijd van 

minimaal’ 
V: van  Overnemen 

44, r 41 - 41 Inh/TE Hele passage V Past niet in deze paragraaf (m.b.t. 
sterilisatie) 

Overnemen;-verplaats naar begin 
bijlage A 

p.45, r.17-21 Inh Tenslotte…. 
Preparatenrichtlijn 

 Wat kunnen wij hiermee? Bij 
beoordeling desinfectantia staat 
waar wij in de praktijk naar moeten 
kijken. Hoe zit dat met de 
detergentia? Graag een korte 
toelichting over deze 
laatstgenoemde “verplichtingen” 

Achtergrond informatie 

46-10 Inh het onderliggende 
onderzoek op te vragen 
en te beoordelen (zie 
ook paragraaf 9.1).  
 

V: (zie ook paragraaf 9.1) HK: Deze richtlijn heeft geen 
paragraaf 9.1? Waar wordt 
hiernaar verwezen? Zie bijv. 24-14, 
paragraaf 4.2 en 4.2.1 

Verwezen naar 4.2 

p.46, r.10 Inh Zie ook paragraaf 9.1  Waar is paragraaf 9.1? Verwezen naar 4.2 

Bijlage B 
47, r 9 

TE/Inh ‘een werknemer….. 
voorschriften opvolgen’ 

V en apart -buiten deze opsomming- 
vermelden 

Opsomming betreft de zorgplicht 
van de werkgever. Zie ook 1e 
streepje van de opsomming waar 
de werknemer genoemd wordt. 

Aangepast: Uit rijtje gehaald: 
Een werknemer heeft de verplichting 
zich op de hoogte te stellen van de 
risico’s en de aangedragen 
maatregelen/voorschriften opvolgen. 
Werknemers dragen samen met 
werkgevers verantwoordelijkheid 
voor veilige en gezonde 
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