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Voortgang richtlijnen 

Verschillende regio’s voeren een taak uit voor het 

LCHV. De voortgang van de projecten is als 

volgt: 

Regio Noord heeft de herziening van de ‘Hygiëne-

richtlijnen voor collectieve voorzieningen asiel-

zoekers’ afgerond. De richtlijnen zijn inmiddels 

vastgesteld op het Landelijk Overleg van 16 fe-

bruari jl. en worden binnenkort als concept gepu-

bliceerd. 

Regio Zuid-Holland is bezig met de ontwikkeling 

van de ‘Hygiënerichtlijnen voor Instellingen res-

sorterend onder de Wet op de Jeugdzorg. De 

werkgroepsecretaris is Maaike van Leeuwen van 

de GGD Zuid-Holland Zuid. 

Regio Zeeland/Brabant is de ‘Hygiënerichtlijnen 

voor publieksevenementen’ aan het herzien. De 

richtlijnen zijn bijna klaar en worden op het Lan-

delijk Overleg van 16 mei ingebracht als concept. 

Ad Koch is de werkgroepsecretaris. 

Regio Limburg heeft de herziening van de ‘Hygië-

nerichtlijnen voor kampeergelegenheden, 

groepsaccommodaties en jachthavens’ op zich 

genomen. De richtlijnen zijn inmiddels gereed en 

worden op het volgende Landelijk Overleg als 

concept vastgesteld. De werkgroepsecretaris is 

Patricia Jansingh van de GGD Limburg Noord. 

Algemeen. De ‘Hygiënerichtlijnen voor de Ambu-

lancediensten’ zijn als concept vastgesteld op het 

Landelijk Overleg van 16 februari jl. en worden 

binnenkort gepubliceerd. 

 

Daklozenproject 

Inmiddels zijn we al flink op weg om te bekijken 

hoe we dak- en thuislozeninstellingen zo goed 

mogelijk kunnen ondersteunen. Het implemente-

ren van de hygiënerichtlijnen blijkt nog een flinke 

klus. Ondanks dat het nog wel eens moeite kost, 

zijn alle locaties erg enthousiast om aan hygiëne 

te werken. 

Voor dit project gebruiken 

we het Model voor Plan-

matige Gezondheidsvoor-

lichting en gedragsveran-

dering (Brug J, 2008). 

Aan de hand van dit mo-

del werken we stap voor 

stap naar een beargumen-

teerde manier om instel-

lingen, die kunnen werken 

met deze hygiënerichtlij-

nen, zo goed mogelijk te 

ondersteunen.  

Wat al eerder is gemeld in vorige nieuwsbrieven 

is dat er na de nulmeting enkele punten zijn die 

slecht scoren. We hebben met alle locaties hun 

punten besproken en een onderwerp uitgekozen 

waarvan zij het belangrijk vinden om er de ko-

mende periode aan te werken. Om het draagvlak 

te vergroten richten we ons op één onderwerp 

per locatie. Over het algemeen worden door de 

locaties “reiniging en desinfectie” en “voedselvei-

ligheid” als belangrijke onderwerpen gekozen. 

Per onderwerp vragen we aan de hand van een 

vragenlijst wat mogelijke redenen zijn om be-

paalde hygiënehandelingen niet of juist wel uit te 

voeren. De vragenlijst is ingedeeld in onderdelen 

waarin we proberen na te gaan wat iemands atti-

tude is ten opzichte van hygiënemaatregelen, de 

kennis en vaardigheden op dit gebied, wat colle-

ga’s ervan vinden en of ze van plan zijn iets aan 

de hygiëne te veranderen. 

Wij zijn ook erg benieuwd of er GGD’en zijn die 

suggesties hebben over hoe er op een adequate 
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manier extra ondersteuning gegeven kan worden 

aan instellingen, wat jullie ervaringen zijn en wat 

wij ervan kunnen leren. 

Frank Hazeleger, onderzoeker LCHV 

 

Voortgang Inspectie Tatoeëren en Piercen 

Weigeren van aanvraag vergunning 

Vooral in tatoeageland is het nogal onrustig. Ver-

schillende tatoeëerders hebben de handen ineen-

geslagen en bombarderen de tatoeëerders met 

oproepen om vanaf 1 juni 2011 de nieuwe ver-

gunning niet meer aan te vragen. 

www.weigerdewerkvergunning.tk.  

Het is onduidelijk hoeveel tatoeëerders van plan 

zijn om hieraan mee te doen. Wel is er inmiddels 

een nieuwe tatoeagebond, Belangenbehartiging 

voor tatoeëerders (BVT), opgericht. Op 9 mei 

vindt er een overleg plaats op het ministerie met 

betrokken partijen om over de wetgeving te pra-

ten. De NBT (Nederlandse Bond van Tatoeëer-

ders) heeft in elk geval laten weten voorstander 

te zijn van de volgende punten: 

� betere steekproefsgewijze controle op de 

werkwijze; 

� aanpakken van adverteren en illegaal wer-

ken; 

� bij ernstige overtreding studio sluiten en niet 

meer open laten gaan, ook niet op een ande-

re plek; 

� Belastingdienst inschakelen bij illegale tatoe-

ëerders; 

� illegale adressen niet belonen door ze een 

vergunning te verlenen, maar een boete ge-

ven; 

� niet toestaan dat ‘niet bedrijfsmatig’ tatoeë-

ren zonder vergunning mag (ook niet op 

vrienden); 

� tatoeageapparatuur alleen verkrijgbaar als je 

in het bezit bent van een vergunning en een 

KvK-inschrijving; 

� zorgen dat binnentreden bij verdachten van 

overtredingen van de wetgeving niet in strijd 

is met de privacywet; 

� een inspectie voor een vergunning niet op 

afspraak, maar onverwacht (dat er dan geen 

klant is hoeft geen probleem te zijn).  

Als GGD’ en nu al geconfronteerd worden met 

tatoeëerders die geen vergunning meer willen 

aanvragen, handel dan als volgt: 

� Niet ingaan op verzoeken van individuele stu-
dio’s om te praten over de vergunningen. De 

GGD is immers de uitvoerende instantie die 

namens het Ministerie van VWS vergunningen 

verleent en niet de instantie die het bestaande 

beleid kan wijzigen.  

� Bij bedreiging en/of intimidatie is er altijd de 

mogelijkheid om een melding en/of aangifte te 

doen bij de politie. 

� Per e-mail is begin februari reeds een tekst 

naar alle GGD’en gestuurd die gebruikt kan 

worden als tatoeëerders aangeven een vergun-

ningaanvraag te weigeren of een vergunning te 

betalen. 

 

Steriele roerstaafjes 
Bij het bepalen van de juiste kleur voor perma-

nente make-up wil men de pigmenten soms 

mengen of verdunnen in de inktcupjes. 
Tijdens een inspectie troffen we een zeer ge-

schikt type staafje aan om pigmenten op een 

verantwoorde manier te mengen.  
De roerstaafjes zijn per stuk verpakt en zijn ste-

riel. De fabrikant is Mei-Cha. 

 

 
 

Opleidingen door studio’s met goedkeuring? 
Sommige tatoeage-, piercingstudio’s en schoon-

heidssalons bieden opleidingen aan op het gebied 

van tatoeëren, piercen en/of permanente make-

up. Vaak wordt in hun wervingstekst aangegeven 

dat men een goedkeuring van de GGD heeft. Dit 

is echter onjuist. De aanbieder moet beschikken 

over een vergunning in het kader van de Waren-

wet voor de studio waar gepiercet wordt of per-

manente make-up wordt aangebracht. Deze ver-

gunning heeft geen betrekking op de opleiding 

die zij aanbieden. In Nederland worden voor-

alsnog geen extra eisen gesteld aan deze oplei-

dingsinstituten. Een dergelijke opleiding heeft 

geen status en er kan geen erkend diploma wor-

den behaald. Over de kwaliteit van dergelijke 

opleidingen doet de GGD geen enkele uitspraak. 

Er mag verwacht worden dat er tijdens een oplei-

ding uitleg gegeven wordt over, en dat er ge-

werkt wordt volgens de Hygiënerichtlijnen van 

het LCHV. 

Joke Donkervoort, GGD Rotterdam Rijnmond 

 

Het LCHV zal bovenstaande tekst op 

www.veiligtatoeerenenpiercen.nl plaatsen en 

wellicht is het ook voor GGD’en een goed idee om 

dit op hun website te plaatsen.  
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Pilot juweliers zonder vergunning 

Half februari heeft de Nederlandse Juweliers- en 

uurwerkbranche al haar leden (ruim 1200) voor-

zien van de Hygiënerichtlijnen voor het prikken 

van gaatjes in oren en neusvleugels met een 

piercinginstrument van het LCHV. Ze hebben de 

ondernemers erop gewezen dat zij wellicht geen 

vergunningplicht hebben (als ze alleen in oorlel-

len piercen), maar dat ze wel een verplichting 

hebben om aan de richtlijnen te voldoen. 

De nVWA is voornemens vanaf april een pilot te 

starten bij de juweliers die geen vergunning heb-

ben, maar wel piercen. De GGD’en hebben ge-

zamenlijk input gegeven voor een quick scan die 

de nVWA bij de juweliers gaat uitvoeren. 

 

 
 

Inspectieresultaten 2010 illegale tatoeëerders en 

piercers 

In 2010 zijn er 153 meldingen bij de nVWA bin-

nengekomen over bedrijven/adressen waar geta-

toeëerd of gepiercet zou worden zonder vergun-

ning. Dit betrof 143 verschillende bedrij-

ven/adressen, hetgeen betekent dat er over een 

aantal bedrijven/adressen meerdere klach-

ten/meldingen zijn ontvangen. 

Hiervan zijn 72 klachten gegrond verklaard en 4 

klachten nog in behandeling. Van 77 klachten is 

niet bewezen dat er zonder vergunning werd 

gewerkt. In die gevallen worden de betreffende 

werkzaamheden niet, of niet meer uitgevoerd. 

Ook kan er sprake zijn van ondernemers die in-

middels al een aanvraag voor een vergunning 

hebben ingediend (of willen aanvragen), maar 

vooruitlopend daarop inmiddels al wel adverte-

ren. Werkzaamheden worden dan nog niet uitge-

voerd, maar men wil hier in de toekomst mee 

starten. 

 

In totaal werd bij 53 (74%) van de gegrond ver-

klaarde klachten door de nVWA-controleur een 

maatregel genomen, te weten:  

� proces-verbaal: 1 

� boeterapport: 6 

� schriftelijke waarschuwing: 32 

� mededeling: 14 

Dr. ir. Peter C. Bragt, ERT 

Divisie Productveiligheid, Import en Export 

nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit 

 

 
 

Tatoeus gewijzigd 

Tatoeus is vernieuwd en ook voorzien van het 

rijkslogo. Ook kun je nu selecteren op ‘moeder-

vergunning’ waardoor je alle locaties kunt zien 

die onder een bepaalde moedervergunning val-

len. Om dit te kunnen zien, moet je wel de GGD- 

naam weghalen anders zie je alleen de locaties 

die onder de moedervergunning in jouw gebied 

vallen. 

 

 
 

 

Overzicht aantallen in Tatoeus per 1-1-2011 

 Aantal 

Studio’s met vergunning 1378 

Studio’s aanvraag in behandeling 47 

Studio’s die nooit een vergunning 

hebben aangevraagd 

80 

Studio’s aanvraag geweigerd of 

niet verlengd 

39 

Totaal studio’s operationeel 1544 (66%) 

Studio’s zonder activiteit (zwart) 790 (34%) 

Totaal aantal studio’s 2334 (100%) 
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Tattoo Convention 

Eind februari 2011 vond in Utrecht voor de twee-

de maal de "Rock 'n Tattoo Convention" plaats. 

De vrijstelling voor vergunningplicht voor deze 

tatoeagebeurs werd ditmaal gegeven onder toe-

zegging van de organisator dat de punten uit de 

verbeterlijst van de vorige "Rock 'n Tattoo Con-

vention" opgelost zouden worden. Eén van de 

verbeterpunten betrof een traditionele tatoeëer-

der die zich "The Flying Swastika" noemt. Deze 

tatoeëerder is gevestigd in België en hoeft dus 

geen Nederlandse vergunning te hebben. Hij kan 

wel Nederlandse tatoeagebeurzen bezoeken, 

omdat de organisator de vrijstelling krijgt en 

verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de 

LCHV-richtlijnen. 

 

 
 

De tatoeëerder "The Flying Swastika" voert zijn 

werkzaamheden uit op een matras waar een 

kleed op ligt. Eén van de verbeterpunten betrof 

het vervangen van het matras met het kleed. Er 

werd afgesproken met de organisator dat de ta-

toeages van "The Flying Swastika" plaats zouden 

vinden in een behandelstoel of op een matras dat 

met water afneembaar is. Op de beurs in 2011 

was op dit punt niets verbeterd. Over mogelijk 

verdere gevolgen voor deze tatoeagebeurs zal 

binnen de GG&GD Utrecht gesproken worden. Dit 

is de organisator meegedeeld. 

Om als inspecteurs van de GGD op één lijn te 

blijven, is het gewenst dat bij komende tatoea-

gebeurzen de organisatoren gevraagd wordt of 

"The Flying Swastika" ook z’n diensten zal aan-

bieden. Als dat het geval is, kan het advies gege-

ven worden om deze tatoeëerder niet uit te nodi-

gen op de beurs omdat de ervaring tot nu toe 

leert dat de organisator met deze tatoeëerder 

niet aan de LCHV-richtlijnen zal voldoen. 

Stijn van Hassel,  

inspecteur tatoeëren en piercen, GG&GD Utrecht 

 

Symposium LCHV: 24 mei 

Op 24 mei aanstaande zal in Utrecht een LCHV- 

symposium worden gehouden.  

Het LCHV nodigt iedereen die betrokken is bij 

infectiepreventie en technische hygiënezorg van 

harte uit hieraan deel te nemen. 

Er is een gevarieerd programma in voorbereiding. 

Onderwerpen die je in ieder geval kunt verwach-

ten zijn:  

� Recente ontwikkelingen op het gebied van 

inspecties tatoeëren en piercen (het terug-

kommoment voor de nieuwe ronde op 1 juni 

2011 start). 

� Het verpleeghuisonderzoek van de Consu-

mentenbond: wat is de hygiënestatus van de 

verpleeghuizen? Hoe hebben we de samen-

werking ervaren? 

� Implementatie van hygiënerichtlijnen, bruik-

bare informatie over gedragsverandering.  

� Inzicht in wetenschappelijk onderzoek, wat 

kun je er zelf mee? 

� Preventio, enkele mogelijkheden van dit nieu-

we programma om zelf snel checklisten en 

rapporten te downloaden/maken. 

Ook zal de opleiding Hygiënist Openbare Gezond-

heidszorg vertegenwoordigd zijn met een interac-

tief programma dat zeer interessant is voor zowel 

cursisten als niet-cursisten.  

Het symposium zal plaatsvinden in het Meeting 

Plaza op het centraal station van Utrecht. De 

kosten voor deze dag bedragen 65 euro. 

Accreditatie zal worden aangevraagd bij het re-

gister V&V en bij de VHIG. Aanmelden kan vanaf 

heden bij Thijs Veenstra op tveenstra@lchv.nl.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen 

met 020-5555415 en vragen naar Thijs Veenstra.  

 

Knabbelvisjes 

Hoewel de behandelingen al langer bestaan, wor-

den behandelingen met “Garra Rufa”-visjes op dit 

moment vaak aangeboden in sauna’s en beauty-

centra. Hierbij eten visjes dode huidcellen op van 

de klant die met voeten en/of handen in een bad 

zit. Behalve als schoonheidsbehandeling wordt ze 

ook toegepast bij patiënten met psoriasis. 

Aan het aanbieden van behandelingen met Garra 

Rufa zijn geen regels gebonden. In de Verenigde 

Staten maakt men zich zorgen of de visjes micro-

organismen van mens op mens kunnen overdra-

gen en of er zoönosen van vissen overgebracht 

kunnen worden. Inmiddels is hier ook in Europa 

aandacht voor.  
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Bron: Garra Rufa Nederland 

 

Het LCHV inventariseert samen met het LCI en 

de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit welke 

hygiënemaatregelen door de branche zelf geno-

men worden en of het wenselijk is hygiëneadvie-

zen of –regels op te stellen. Kwekers en impor-

teurs verlenen hierbij goede medewerking. Ben 

je de visjes al eens tegengekomen? Het LCHV 

hoort graag jullie bevindingen. 

Thijs Veenstra 

beleidsmedewerker LCHV 

 

Workshop Publieksevenementen: 12 april 

Op dinsdag 12 april organiseert het LCHV een 

workshop Publieksevenementen te Utrecht (La 

Vie).  

Tijdens deze dag zal in de ochtend worden ge-

sproken over de wettelijke taak van de GGD tij-

dens een evenement en de taken van de andere 

toezichthouders en komen twee GGD’en aan het 

woord die de inspectietaak tijdens evenementen 

goed hebben georganiseerd. Ook de samenwer-

king met de GHOR komt hierbij aan bod. In de 

middag zal het discussiëren en uitwisselen van 

informatie over de werkwijze van de GGD tijdens 

evenementen centraal staan.  

De kosten voor deze dag bedragen 65 euro. Ac-

creditatie zal worden aangevraagd bij het register 

V&V. 

Wil je aan deze dag deelnemen? Meld je dan aan 

bij het LCHV: info@lchv.nl. Dit kan tot uiterlijk 4 

april. Heb je nog vragen? Neem dan contact op 

met Femke Aanhane (tel 020 – 555 5415 of 

faanhane@lchv.nl). 

 

Legionella update 

Legionellameldingen drinkwater 

In de vorige nieuwsbrief stond dat de VROM-

Inspectie (VI) vanaf november 2010 start met 

het online melden van Legionella in drinkwaterin-

stallaties. Het is de VI echter niet gelukt een 

goedwerkend digitaal meldsysteem te ontwikke-

len. De VI heeft nu aangekondigd dat, onder 

voorbehoud, per 1 april wordt gestart met het 

online melden via een webformulier. Alle meldin-

gen worden doorgestuurd naar de GGD. De 

GGD’en ontvangen binnenkort informatie over 

het ‘nieuwe melden’ van de VI. 

 

Werkwijze en rolverdeling VROM-Inspectie 

en GGD 

In januari heeft het LCHV een bijeenkomst geor-

ganiseerd met de legionellacontactpersonen van 

de GGD’en. Doel van de bijeenkomst was het 

afstemmen van de werkwijze van de GGD’en bij 

een melding van Legionella in drinkwater en de 

rolverdeling te bespreken tussen de GGD en de 

VI bij een melding in drinkwater. De conclusies 

uit het overleg zijn besproken met de VI.  

 

De aanwezige GGD’en zijn akkoord gegaan met 

de volgende werkwijze: 

� De GGD ontvangt alle positieve meldingen van 

prioritaire locaties van de VI. 

� De GGD registreert de melding niet uitgebreid. 

De melding verkregen via VI wordt opgeslagen 

en indien nodig geraadpleegd. Als vanuit VI en 

instelling niet om actie van de GGD wordt ge-

vraagd en de GGD ook geen aanleiding ziet ac-

tie te nemen (locatie gelinkt aan patiënt of on-

rust geconstateerd), dan zal de GGD verder 

niets met de melding doen.  

� De GGD neemt geen contact op met de instel-

ling als daar niet om gevraagd wordt (via VI of 

de instelling) of aanleiding toe is (patiënt of on-

rust). 

� Als er contact is met de instelling dan geeft de 

GGD dat door aan de VI. 

� De GGD geeft geen technische adviezen aan 
instellingen die een positief monster melden. 

Let wel, sommige GGD'en adviseren (gemeen-

telijke) instellingen over legionellapreventie, 

maar dit werk dient los gezien te worden van 

legionellameldingen.  

� De VROM-Inspectie bepaalt wat voor maatrege-

len genomen moeten worden (inclusief wel of 

niet informeren). De GGD kan de VI wel advi-

seren over wel/niet informeren verbruikers, 

bepalen gezondheidsrisico en ook over te ne-

men maatregelen.  

� Indien de VI besluit dat verbruikers moeten 

worden geïnformeerd, dan wordt dit gemeld 

aan de GGD. De VI meldt aan de instelling dat 

ze contact moeten opnemen met de GGD. Als 

blijkt dat de instelling geen contact opneemt, 

zal de GGD contact opnemen. 

� Als de instelling verbruikers wil informeren, al 

hoeft dit niet van de VI, dan wijst de VI de in-

stelling erop dat het noodzakelijk is de GGD 
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vooraf te informeren zodat de GGD de moge-

lijkheid heeft de informatie (zo nodig) aan te 

passen. 

� Bij meldingen onder de 1.000 kve/l onder-

neemt de GGD in principe geen actie, alleen als 

de instelling erom vraagt of als er aanleiding 

toe is (eerder link met patiënt of onrust op lo-

catie). Er is alleen contact met VI indien er eer-

der een link is geweest met een patiënt; 

� De GGD doet niets met meldingen van Legio-

nella gevonden in laagrisicolocaties. Alleen als 

de instelling erom vraagt en/of er onrust is op 

de locatie, geeft de GGD advies en informatie. 

De GGD kan adviseren geen monsters meer te 

nemen. Er is geen contact met de VI. 

 

De VI is ook akkoord gegaan met bovenstaande 

werkwijze. De VI benadrukt dat de GGD altijd 

contact kan opnemen met de inspecteur om ad-

vies te geven over bijvoorbeeld het gezondheids-

risico en het wel of niet informeren van derden. 

De VI zal ook terughoudend zijn met eigenaren 

van drinkwaterinstallaties op te leggen dat ze 

derden moeten informeren. Ze volgen in principe 

hetzelfde beleid als de GGD. Ze willen echter ook 

dat derden geïnformeerd worden in situaties 

waarbij sprake is van zeer hoge normoverschrij-

dingen in combinatie met andere tekortkomingen 

die aan het licht zijn gekomen bij controles van 

collectieve installaties, waarbij de VI handhavend 

optreedt.   

 

Deze werkwijze en rolverdeling als ook het nieu-

we webformulier zal binnenkort worden opgeno-

men in het LCHV-draaiboek ‘Melding van legio-

nellabacteriën in water’.  

 

 
Legionella pneumophila 

 

 

Zorgplicht 

Het LCHV heeft geen overeenstemming met de 

VI kunnen bereiken over Legionella gevonden in 

drinkwaterinstallaties van ‘niet-prioritaire’ loca-

ties zoals scholen, sporthallen en kantoren. Het 

CIb/LCHV is van mening dat drinkwaterinstalla-

ties van deze locaties Legionella mag bevatten. 

Het risico op legionellose in deze waterinstallaties 

is (zeer) laag en het nemen van preventieve 

maatregelen verlaagt het risico niet significant. 

De VI geeft aan dat de locaties weliswaar niet 

meldingsplichtig zijn, maar dat voor de VI blijft 

bestaan dat wanneer een ‘niet-prioritaire’ instel-

ling kennis heeft van het feit dat er sprake is van 

een normoverschrijding, dat daar een actie bij 

hoort. Dat is volgens de VI inherent aan de zorg-

plicht. 

De discussie over de invulling van de zorgplicht – 

eigenaar collectieve drinkwaterinstallatie moet 

deugdelijk drinkwater leveren aan verbruikers – 

blijft hiermee bestaan omdat het CIb vindt dat 

drinkwater van niet-prioritaire instellingen ook 

deugdelijk is als er Legionella in water zit. Onno-

dige acties en onrust kunnen echter worden 

voorkomen door niet-prioritaire instellingen te 

adviseren geen monsters te nemen.  

Alvin Bartels  

Legionelladeskundige CIb/LCI/LCHV 

 

IGZ sluit vieze tandartspraktijken 

Vijf tandartspraktijken in Noord-Holland moeten 

op last van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

(IGZ) hun deur sluiten. Met onmiddellijke ingang 

mogen er geen patiënten meer behandeld wor-

den. 

 

Reiniging 

De inspectie spreekt van grote tekortkomingen 

die ernstig gevaar opleveren voor de patiëntvei-

ligheid. Zo werd in geen van de praktijken in de 

ruimte voor reiniging, desinfectie en sterilisatie 

van instrumenten een goede scheiding gemaakt 

tussen vuile en schone instrumenten. 

 

Richtlijnen 

Volgens IGZ was er ook geen enkele waarborg 

dat het reinigen, desinfecteren en steriliseren 

succesvol gebeurde. Ook de richtlijnen voor het 

wassen van de handen konden niet goed gevolgd 

worden. De kranen hadden geen handsfree be-

diening. Verder was er onvoldoende aandacht 

voor persoonlijke hygiëne en beschermingsmid-

delen, zoals het dragen van stevige huishoud-

handschoenen bij het reinigen van instrumenten. 
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Verplichting 

Daarnaast bleken de tandartsen niet bij het mi-

nisterie van SZW gemeld te hebben dat ze met 

röntgenapparatuur werkten, terwijl dit wel een 

verplichting is. Ook waren er niet overal onder-

houdsrapporten aanwezig en had niet iedereen 

die met de apparatuur werkte het benodigde 

Nederlands stralingsdeskundigheidcertificaat. 

 

 
 

Onaangekondigd 

De inspectie controleerde onaangekondigd. Aan-

leiding voor verrassingscontroles waren bevindin-

gen uit eerdere inspectiebezoeken. Toen bleken 

de tandartspraktijken niet te voldoen aan de 

voorwaarden voor het leveren van verantwoorde 

zorg. Ondanks toezeggingen zijn de noodzakelij-

ke verbeteringen echter niet of niet voldoende 

gerealiseerd. 

Bron: www.skipr.nl 

 

Onderzoek norovirus (voedsel)monsters 

In de periode 2003 tot en met 2009 heeft de 

nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) veel 

geïnvesteerd in het verbeteren van de technieken 

om virussen in voedsel en omgevingsmonsters 

aan te tonen. Deze technieken worden onder 

andere ingezet bij het zoeken naar de oorzaak 

van meldingen van buikgriep. Het norovirus is 

een belangrijke veroorzaker van buikgriep. Een 

klein aantal virusdeeltjes is al voldoende om 

mensen ziek te maken. Het norovirus is vooral 

bekend van de nieuwsberichten over cruisesche-

pen met buikgrieppatiënten. Geschat wordt dat 

bij 12 tot 15% van de norovirusinfecties in Ne-

derland mensen de besmetting oplopen via be-

smet voedsel. 

Onderstaande 3 rapportages belichten de uit-

komsten van een aantal studies van de nVWA 

van de afgelopen jaren. De nVWA heeft de uit-

komsten van de rapportages aan de betreffende 

brancheverenigingen 

voorgelegd om na te 

gaan welke aanvullende 

maatregelen moeten 

worden genomen om 

norovirusinfecties, op-

gelopen via voedsel, zo 

veel mogelijk te voor-

komen. 

Bron: VWA 

Column opleiding Hygiënist OGZ 

Op meerdere plekken rondneuzen… Dat is het 

leuke van de opleiding volgen, de stages! 

Zo heb ik enkele dagen meegelopen bij afdeling 

Infectieziekten van de GGD Amsterdam, het 

Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid en 

Bijzonder Instituut voor de Virologie van de GGD 

Amsterdam en een verpleeghuis in Amsterdam.  

Ook heb ik een dag mee mogen lopen met de 

medewerkers van de afdeling Medische Microbio-

logie en Infectiepreventie van academisch zie-

kenhuis de VU in Amsterdam.  

Aangezien dit voor mij, maar ook voor het stage-

adres een nieuwe opleiding is, is het even aftas-

ten hoe de stage precies invulling moet krijgen. 

Gelukkig zijn de stageadressen bereid om hier 

tijd en aandacht aan te besteden, waardoor alle 

stages leerzaam, maar vooral ook leuk zijn!  

Opvallend is ook dat je overal heel warm wordt 

ontvangen en dat er sprake is van uitwisseling 

van informatie. Dat kennis direct in de praktijk 

gebracht moet worden, bleek tijdens mijn stage 

bij Infectieziekten. Na een fictieve casus over 

Hepatitis A te hebben behandeld, kwam er name-

lijk een melding binnen over een uitbraak Hepati-

tis A bij een kinderdagverblijf. Hier komt ook 

mijn ervaring als inspecteur kinderopvang van 

pas. Uiteindelijk wordt duidelijk in welke groep de 

besmetting mogelijk heeft plaatsgevonden en 

wordt er een vaccinatieronde op de GGD georga-

niseerd voor twee verschillende groepen van het 

kinderdagverblijf. Heel leerzaam! 

Christa van Dijk, LCHV 

 

Cursus VCA en Asbestherkenning 

De GGD Groningen vindt het belangrijk dat haar 

SSC-inspecteurs veilig hun werk kunnen uitvoe-

ren. Tevens is het hebben van een VCA-

certificaat een verplichting om op de haventerrei-

nen te mogen zijn. Daarom hebben alle Groning-

se SSC-inspecteurs een VCA (veiligheids)cursus 

gevolgd en het certificaat behaald! Bij de VCA- 

cursus leer je o.a. over de wet en regelgeving en 

praktijkvoorbeelden op het gebied van veiligheid. 

Maar ook de inschatting van je eigen veiligheid 

door het uitvoeren van een "persoonlijke RI&E" 

voordat je aan boord gaat, komt aan bod. En de 

zgn. "bron-aanpak" is zeer verhelderend: niet 

meteen in oplossingen en aanpassingen denken, 

maar kijken of je de bron (van het gevaar) kunt 

wegnemen. Tevens is het melden bij je leiding-

gevende van gevaarlijke situaties waarin je te-

recht gekomen bent (die wel goed zijn afgelopen) 

en het delen van ervaringen met je collega's en 

het vastleggen hiervan van belang. 
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Als afdeling THI van GGD Groningen hebben we 

17 februari 2011 een cursus asbestherkenning 

georganiseerd voor onze 7 THI-inspecteurs en 

waarbij tevens inspecteurs uit Friesland en Am-

sterdam zijn aangeschoven. 

 

 
 

Het bedrijf Search BV uit Heeswijk had een cur-

sus asbestherkenning op maat gemaakt. Tijdens 

de 4 uur durende cursus kwamen diverse onder-

werpen met betrekking tot asbest aan bod: de 

eigenschappen, soorten, toepassingen, gezond-

heidsrisico’s, relevante wetgeving, asbest her-

kennen (met name op schepen) en beschermen-

de maatregelen. Al met al een zeer leerzame 

cursus, zeker aan te raden voor SSC’ers, want 

asbest blijkt veel vaker voor te komen en veel 

gevaarlijker te zijn dan we vermoedden!  

Met deze cursus is de eerste stap gezet, want 

met de kennis en het herkennen is het gezond-

heidsprobleem van de vele vormen van asbest op 

schepen nog niet opgelost.  

De volgende stap is beleidmaken: hoe te hande-

len tijdens een SSC-inspectie als de inspecteur op 

een schip niet-hecht gebonden en/of kapot as-

bestverdacht materiaal ziet. Om niet het wiel 

opnieuw te moeten uitvinden, stellen we bij deze 

aan de SSC-collega’s in het land de 

vraag: wie heeft er al een asbestbeleid voor in-

specties vastgesteld? We horen het graag van 

jullie.  

Greet Nieland, 

inspecteur THI GGD Groningen 

greet.nieland@hvd.groningen.nl 

 

Nieuwe cursus ‘Potable water’ 

Het LCHV wil graag inventariseren hoeveel be-

langstelling er is voor een nieuwe cursus ‘Potable 

water’ voor inspecteurs ShipSanitation Certifica-

te. 

 

Enkele aspecten die in deze tweedaagse cursus 

aan bod komen: 

� essentiële kennis over drinkwater en water-

behandeling aan boord; 

� onderhoud van de waterinstallatie van pro-

ductie, opslag tot en met consumptie; 

� hoe signaleer ik problemen die door water 

veroorzaakt kunnen zijn; 

� hoe voorkom ik problemen met water (pre-

ventief); 

� trouble shooting; 

� eisen aan het opzetten van een management 

plan t.a.v. risico-inventarisatie en beheers-

maatregelen. 

 

 

 
 

De prijs per deelnemer is afhankelijk van het 

aantal deelnemers. Uitgaande van ongeveer 15 

deelnemers zal de prijs tussen de 600 en 700 

euro liggen. 

Het LCHV wil graag inventariseren hoeveel in-

specteurs interesse hebben in deze cursus. Laat 

het weten via de mail: info@lchv.nl onder ver-

melding van de cursus ‘Potable Water’. 

 

 

 
Port of Piraeus 
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Piraeus aangepast  

Piraeus is vernieuwd en nu ook voorzien van het 

rijkslogo. Daarnaast is de invoer van een 

scheepsnaam standaard gewijzigd in hoofdlet-

ters. Uit de praktijk blijkt dat men het prettiger 

vindt als de naam in hoofdletters op het certifi-

caat wordt vermeld. 

 

 
 

 

Vraag en antwoord 

Zowel via e-mail als via de helpdesktelefoon 

(020-555 5415) komen diverse vragen binnen 

over THZ-onderwerpen. Enkele vragen worden 

hierna in de nieuwsbrief behandeld. 

 

 

Een PMU’ster heeft een nieuwe inspectie gehad 

omdat ze is verhuisd. De oude vergunning zou 

pas ruim een half jaar later verlopen. Het is voor 

deze PMU’ster de derde vergunning. Gedacht 

werd dat de nieuwe vergunning nu drie jaar gel-

dig is, maar Tatoeus zet automatisch de geldig-

heid op twee jaar. Klopt dit? En kan men dat zelf 

wijzigen? 

De oude vergunning is komen te vervallen op het 

moment dat de PMU’ster op een nieuwe locatie 

aan de slag is gegaan (de vergunning is immers 

gekoppeld aan de persoon én de locatie). Het is 

jammer voor de PMU’ster, maar haar vergunning 

is nog gewoon twee jaar geldig. Alle vergunnin-

gen die vanaf 1 juni 2011 worden afgegeven zijn 

drie jaar geldig, dus helaas haar vergunning nog 

niet. Dat kan en mag ook niet veranderd worden.  

 

 

Hoe zit het ook alweer precies met de geldig-

heidsduur van vergunningen voor tatoeëren en 

piercen?  

In de toelichting op artikel 3 van de Warenwetre-

geling tatoeëren en piercen staat dat de geldig-

heidsduur van de vergunningen is vastgesteld op 

2 jaar en dat vier jaar na inwerkingtreding van 

deze regeling (dat is vier jaar na 1 juni 2007) de 

geldigheidsduur wordt vastgesteld op drie jaar. 

Alle vergunningen die dus na 1 juni 2011 worden 

verstrekt zijn drie jaar geldig in plaats van twee. 

Vergunningen die dus nog voor 1 juni 2011 wor-

den afgegeven zijn dus gewoon nog twee jaar 

geldig. 
 
 

Een tatoeëerder gaat verhuizen en vraagt een 

nieuwe vergunning aan. Op het uittreksel van de 

Kamer van Koophandel staat echter nog het oude 

adres van de handelsonderneming. Moet de on-

dernemer dit bij de Kamer van Koophandel ver-

anderen en/of kan er een vergunning worden 

verleend indien de inschrijving bij de Kamer van 

Koophandel op het oude adres staat? 

Een ondernemer kan altijd als natuurlijk persoon 

een vergunning aanvragen, maar dat is in deze 

vraag niet de bedoeling van de tatoeëerder. Als 

iemand een vergunning aanvraagt als rechtsper-

soon moet deze het juiste uittreksel aanleveren, 

anders komt zijn onderneming op het verkeerde 

adres in Tatoeus te staan. Indien de tatoeëerder 

zijn werk wil voortzetten op het nieuwe adres, 

moet hij het uittreksel aanleveren met het juiste 

adres. De aanvraag moet dus compleet zijn; tot 

die tijd kan er geen vergunning verleend worden.  

 

 

Een PMU’er maakt gebruik van fractional needling 

(huidverbeteringstechniek), waarbij Hyaluronzuur 

in de huid wordt gebracht met behulp van het 

permanent make-up apparaat. Is dit toegestaan? 

Ze brengen namelijk geen kleurpigmenten aan, 

maar Hyaluronzuur. 

Dit is toegestaan. In het besluit staat dat PMU en 

tatoeëren is gekoppeld aan het gebruik van 

kleurstoffen en/of pigment en dat is bij de fracti-

onal needle niet het geval. De fractional needle 

valt dus niet onder het Warenwetbesluit tatoeë-

ren en piercen, al wordt wel de pigmenteerpen 

gebruikt. Belangrijk blijft dat veilig en hygiënisch 

werken ook in dit geval noodzakelijk is, ook om-

dat er bloed kan vrijkomen en de pigmenteerpen 

daarna weer gebruikt wordt voor PMU.  

 

 

Binnen een psychiatrische instelling zijn veel 

verschillende afdelingen. Afdelingen waar veel 

verzorgende of verpleegtechnische handelingen 

plaatsvinden, maar ook afdelingen waar het per-

soneel alleen bezig is met het begeleiden van 

cliënten.  

Vanuit een instelling komt de vraag of ze het 

dragen van kunstnagels/lange nagels door het 

personeel binnen het hele instituut moeten ver-
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bieden, omdat dit een bron van micro-

organismen kan vormen.  

Het advies is om op alle afdelingen waar met 

cliënten of voedsel wordt gewerkt, geen kunstna-

gels/lange nagels te dragen. Op afdelingen waar 

alleen begeleiding van cliënten plaatsvindt, kan 

zich een calamiteit of crisissituatie voordoen, 

waardoor er toch verpleegtechnische vaardighe-

den nodig zijn.  

 

 
 

 

Een tatoeëerder gebruikt Intenze Cleanze, ver-

dund met gedestilleerd water om tussendoor de 

huid schoon te maken tijdens 

het tatoeëren. Het middel bevat 

de volgende bestanddelen:  

- Triclosan 0,15%  

- Eucalyptole 0,092%  

- Menthol 0,042%  

- Methyl Salicylate 0,06%  

- Thymol 0,064%  

- Intenze Cl Concentrate 360 

ml  

En verder vermelden ze het vol-

gende: Intenze Cleanze reduces 

redness and cools down skin 

during the tattoo process. No-

thing cleans better than Intenze 

Cleanze. 

Is dit toegestaan? En is het te 

vergelijken met de eisen die 

gesteld worden aan een afterca-

rezalf?  

De stoffen van het ingrediëntenlijstje hebben alle 

min of meer antibacteriële eigenschappen en 

kunnen in meer of mindere mate irritaties ver-

oorzaken. Met name triclosan wordt veel gebruikt 

als antibacteriële stof of als conserveermiddel in 

cosmetische producten. Dezelfde stoffen kunnen 

ook voorkomen in een vloeibare antibacteriële 

zeep, hetgeen volgens de richtlijn wel is toege-

staan.  

Het middel is niet te verglijken met een afterca-

rezalf. Een aftercarezalf is bedoeld om langere 

tijd op de wond te blijven, terwijl de contactduur 

met het Intenze Cleanze product slechts van 

korte duur is. Ook bij cosmetica wordt een on-

derscheid gemaakt tussen "stay-on" en "rinse-

off" producten. Voor beide producten gelden an-

dere eisen qua samenstelling.  

Het product Intenze Cleanze, zoals dit wordt ge-

leverd, moet ook nog eens tien keer worden ver-

dund met water, alvorens het wordt gebruikt. 

Daardoor wordt de concentratie dusdanig laag, 

dat er geen problemen worden verwacht. De 

concentratie triclosan na (tien keer) verdunnen is 

0,015%, terwijl 0,3% voor cosmetische produc-

ten is toegestaan. Volgens de richtlijnen is vloei-

bare antibacteriële zeep ook toegestaan; er is 

dus geen reden om Intenze Cleanze te verbieden.  

 

 

Een gemeente wil een openbare fontein plaatsen. 

De fontein wordt gevoed met leidingwater en is 

niet overdekt. Het is voor de melder niet duidelijk 

of de fontein nog moet worden ontworpen.  

Is er wetgeving voor legionellapreventie bij fon-

teinen? Zo ja, waar moet op worden gelet?  

Er is geen wet- en regelgeving specifiek gericht 

op legionellapreventie bij openbare fonteinen. 

Indien de gemeente preventieve maatregelen 

wenst, dan dient dit in de algemene plaatselijke 

verordening (APV) te worden opgenomen. Als er 

geen regels voor legionellapreventie opgenomen 

zijn in de APV, dan kan alleen advies gegeven 

worden. 

Het LOI plaatst (binnen)fonteinen die gevoed 

worden met leidingwater in de risicocategorie 

middelmatig: preventie is noodzakelijk.  

De meest risicovolle fonteininstallaties worden 

gevoed met leidingwater en spuiten met veel 

kracht in een overdekte ruimte. Door deze op-

stelling ontstaat veel waternevel, de legionella-

bacterie kan lang in de lucht blijven en de omge-

vingstemperatuur is gunstig. Bij een niet over-

dekte fontein met leidingwater (fontein buiten) is 

vaak de temperatuur minder gunstig voor groei 

en is de verblijftijd van de legionellabacterie af-

hankelijk van de weersomstandigheden. Echter, 

afhankelijk van de installatie, kan tijdens warme 

zomermaanden uitgroei van legionella en ver-

spreiding in de lucht plaatsvinden. 

Het is van belang om in de ontwerpfase rekening 

te houden met risico's die kunnen leiden tot groei 

van legionellabacteriën (stilstand, opwarming). 

Als de fontein nog in de ontwerpfase is, of als de 
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fontein al gebouwd wordt, kan het Drinkwaterbe-

drijf of een wateradviesbureau beoordelen of er 

risico's aanwezig zijn middels een risicoanalyse. 

Indien nodig kan men dan voorstellen doen om 

correctieve maatregelen uit te voeren of be-

heersmaatregelen toe te passen volgens het be-

heersplan. Wellicht dat in de warme zomermaan-

den beheersmaatregelen noodzakelijk zijn.  

 

 

In het kader van carnaval wordt er op een plein 

een zwembad geplaatst met glijbaan. Omdat het 

dan behoorlijk koud is, worden er naast het 

zwembad vier jacuzzi's neergezet, zodat de men-

sen hierin meteen na de zwembadduik kunnen 

opwarmen om van daaruit naar de kleedruimte te 

gaan. Alle jacuzzi's zijn nieuw en worden ge-

plaatst door een leveringsbedrijf voor zwemba-

den en gevuld door de brandweer vanuit de 

brandweerwagen. De tank van de brandweerauto 

is gevuld in de kazerne.  

Aan het water van de baden wordt chloor toege-

voegd en het chloorgehalte wordt iedere drie uur 

gemeten.  

De jacuzzi's blijven staan tot de volgende dag, 

dus ongeveer 24 uur. Het duurt even voor ze op 

temperatuur zijn, daarom worden ze al een dag 

vantevoren geplaatst. Dit evenement wordt al 5 

jaar op dezelfde manier georganiseerd, maar is 

nu pas via de gemeente bij de GHOR aangemeld 

en dus ook nu pas bekend bij de GGD. Andere 

jaren waren er nooit problemen.  

De vraag is wat het risico op legionella is en of 

het water uit de brandweerauto veilig is. 

De organisator van het evenement moet een 

korte risicoanalyse opstellen waarin het volgende 

staat beschreven: wat voor vernevelende instal-

laties worden gebruikt, hoe ze worden aangeslo-

ten, wanneer water wordt toegevoegd en waar 

het water vandaan komt (grondstof; leidingwater 

brandweerauto). Risico's die eruit zouden moeten 

komen op basis van deze situatie:  

� grondstof voor jacuzzi: leidingwater met mo-

gelijk legionella vanwege gebruik brandweer-

auto > beheersing noodzakelijk; 

� verneveling door jacuzzi, ideale groeiomstan-

digheden i.v.m. temperatuur en verblijftijd, 

dus een risico. MAAR: het risico is minder 

groot omdat de jacuzzi niet langer dan 24 uur 

van te voren wordt gevuld: er is weinig tijd 

om uit te groeien. VOORWAARDE: gebruik 

van geheel droge, biofilmvrije (nieuwe) ja-

cuzzi (het is van belang dat verantwoordelij-

ke persoon/instelling voor het evenement 

controleert of bij aflevering de jacuzzi echt 

nieuw is en er geen waterresten zijn achter-

gebleven, met name in de spuitmond-

jes/leidingen. Een bekend risico voor uitgroei 

legionella bij een jacuzzi zijn de onderdelen 

die voor luchttoevoer worden gebruikt en 

moeilijk droog te maken zijn. Hier kan al eni-

ge tijd water stilstaan zodat groei kan zijn 

opgetreden. Chloor kan hier ook moeilijker 

zijn werk doen als er al redelijk wat biofilm 

aanwezig is). Uiteraard is er nog wel enigs-

zins risico omdat er een redelijke concentra-

tie legionella in de brandweerauto aanwezig 

kan zijn waardoor toevoeging chloor inder-

daad wenselijk is. (Je kan ervan uitgaan dat 

er biofilm in de brandweerauto aanwezig is 

en dat er dus mogelijk ook legionella aanwe-

zig is. Dit hoeft op zich geen probleem te 

zijn, zeker als er continu voldoende chloor in 

het water aanwezig is en de jacuzzi maar een 

dag wordt gebruikt.) 

Vervolgens is in beheersplan aangeven dat chloor 

wordt toegevoegd (vermelding concentratie en 

chloorverbinding) en dat elke drie uur de concen-

tratie wordt gecontroleerd. Dit vermelden in een 

logboek (bijv. tabelletje bij beheersplan). 

Monstername is niet noodzakelijk vanwege de 

zeer korte duur van het evenement (daarom 

beter om ervan uit te gaan dat er legionella aan-

wezig is, vandaar toevoeging chloor). 

Het is ook goed om in de evenementvergunning 

te vermelden dat bij verneveling van water legio-

nellapreventie nodig is en welke eisen hieraan 

gesteld worden (risicoanalyse, beheersplan, log-

boek). Hierdoor is toezicht en (zo nodig) handha-

ving mogelijk. Zie hiervoor ook draaiboek Legio-

nellapreventie bij publieksevenementen op 

www.lchv.nl. 

 

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het LCHV. 

Het LCHV is een onderdeel van het RIVM/CIb en 

is gehuisvest bij de GGD Amsterdam. Deze 

nieuwsbrief is bestemd voor medewerkers van 

GGD’en en overige betrokkenen werkzaam in de 

Technische Hygiënezorg. De LCHV-nieuwsbrief 

verschijnt 4 keer per jaar. 

 

Teksten: Joan Worp en Christa van Dijk (tenzij 

anders vermeld). Kopij voor de volgende nieuws-

brief kan voor 1 juni 2011 digitaal verstuurd wor-

den naar info@lchv.nl of per post: 

LCHV 

Postbus 2200 

1000 CE Amsterdam 

www.lchv.nl 


