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Voortgang richtlijnen  
Verschillende regio’s voeren een taak uit 
voor het LCHV. De voortgang van de pro-
jecten is als volgt: 
Regio Noord  gaat de herziening van de 
‘Hygiënerichtlijnen voor asielzoekerscen-
tra’ op zich nemen. De GGD Groningen 
gaat dit project samen met een andere 
GGD uitvoeren. Welke andere GGD dit zal 
zijn, is nog onbekend.    
In Regio Noord-Holland/Flevoland staat 
de eerste bijeenkomst voor de herziening 
van de ‘Gezondheidsrisico’s in kindercen-
tra’ gepland. De werkgroepsecretaris is 
Christa van Dijk.  

Regio Zuid-Holland  zal de ontwikkeling 
van de ‘Hygiënerichtlijnen voor Instellingen 
ressorterend onder de Wet op de Jeugd-
zorg: residentieel’ op zich nemen. De 
werkgroepsecretaris is Maaike van Leeu-
wen van de GGD Zuid-Holland zuid. 
Regio Zeeland/Brabant  heeft een optie 
om de ‘Hygiënerichtlijnen voor publieks-
evenementen’ te herzien. Er is op dit mo-
ment nog geen werkgroep gevormd. 
In Regio Limburg  is een werkgroep sa-
mengesteld om de ‘ Hygiënerichtlijnen 
voor kampeergelegenheden, groepsac-
commodaties en jachthavens’ te herzien. 
In de werkgroep zitten onder andere men-
sen van de VWA, Recron jachthavens en 
Scouting. De werkgroepsecretaris is Patri-
cia Jansingh. Ger Driessen zal de werk-
groep voorzitten.  
Algemeen. De ‘Hygiënerichtlijnen voor de 
Ambulancediensten’ zijn bijna klaar. Op dit 
moment wordt het commentaar van de 
werkgroepleden verwerkt en zal het con-
cept nogmaals via e-mail voorgelegd wor-
den aan de werkgroepleden. 
De ‘Hygiënerichtlijnen voor de Psychiatri-
sche inrichtingen’ zijn klaar en staan als 
concept op de website van het LCHV. 
Er wordt momenteel nog hard gewerkt om 
de ‘Hygiënerichtlijnen voor particuliere kli-
nieken’ ook hanteerbaar te maken voor 
klinieken die geen ziekenhuishygiënist in 
dienst hebben.  
 
 
Richtlijnbijeenkomsten  
Graag wil het LCHV de GGD’en die mo-
menteel adviseren bij zorgverlening aan 
mensen met een handicap, psychiatrische 
instellingen en/of badinrichtingen en sau-
na’s - of dit in de toekomst willen gaan 
doen - uitnodigen voor een bijeenkomst 
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waarin de implementatie van deze richtlij-
nen centraal staat.  
 
Aanmelden  
Op één dag worden twee richtlijnen be-
sproken:  
Donderdag 2 september 
(uiterste inschrijfdatum: donderdag 26 augustus) 
- 9.30 – 12.00 uur   

Hygiënerichtlijnen voor badinrichtingen 
en sauna’s 

- 13.00 – 16.30 uur   
Hygiënerichtlijnen voor scholen: ver-
volgonderwijs 
 

Dinsdag 14 september  
(uiterste inschrijfdatum: dinsdag 7 september) 
- 9.30 – 12.00 uur   

Hygiënerichtlijnen voor de zorg van 
mensen met een handicap 

- 13.00 – 16.30 uur  
Hygiënerichtlijnen voor psychiatrische 
instellingen 

 
U kunt zich aanmelden voor een hele dag, 
maar uiteraard ook voor een dagdeel. In-
dien u bij (één van) deze bijeenkomst(en) 
aanwezig wilt zijn, kunt u zich per e-mail 
aanmelden via info@lchv.nl. De kosten 
voor deze bijeenkomst bedragen € 25,- 
voor de hele dag (inclusief lunch) en € 10,- 
per dagdeel (exclusief lunch). De bijeen-
komsten worden gehouden bij de GGD 
Amsterdam. 
 
Voor vragen kunt u terecht bij: 
Femke Aanhane  
E-mail: faanhane@ggd.amsterdam.nl 
Tel:  020 - 555 5415 
 
 
Accreditatie V&VN  
Voor verpleegkundigen in de Technische 
Hygiënezorg is er goed nieuws. Vanaf he-
den is het Centrum Infectieziektebestrij-
ding van het RIVM erkend als aanbieder 
van onderwijs bij Verpleegkundigen en 
Verzorgenden Nederland (V&VN). Hier-
door is het mogelijk om accreditatiepunten 
te krijgen voor scholingsactiviteiten van 
het LCHV. 
Om punten aan te vragen moet men gere-
gistreerd zijn op de website van het Kwali-
teitsregister V&V. Dit is een online regi-
stratiesysteem waarin verpleegkundigen 

kunnen bijhouden wat zij doen aan des-
kundigheidsbevordering.  
 

 
 
Punten worden toegekend binnen de ca-
tegorieën ‘Zorgvragergebonden’, ‘Organi-
satiegebonden’ en ‘Professieverbonden’ 
en vallen onder het deskundigheidsgebied 
Infectieziekten en Preventie. De aanbieder 
bepaalt samen met de V&VN hoeveel pun-
ten worden toegekend en binnen welke 
categorie. Accreditatie geldt in de eerste 
plaats voor scholing, maar kan in de toe-
komst ook gelden voor bijvoorbeeld het 
meeschrijven aan een richtlijn.  
 
Het LCHV of het CIb vraagt vooraf punten 
aan voor een activiteit. Verpleegkundigen 
die aan een activiteit hebben deelgeno-
men kunnen bij de V&VN aangeven dat ze 
aanspraak maken op deze punten.  
Voor het komende jaar zullen diverse 
scholingsactiviteiten aangeleverd worden 
voor de digitale catalogus van de V&VN. 
Daarin is te zien welke activiteiten er ge-
pland staan.  
 
De ship-sanitation bijscholing Potable Wa-
ter, die op 20 en 21 april in samenwerking 
met de firma Hatenboer is gegeven, is al 
opgenomen in het register. Heeft u hier-
aan deelgenomen, dan kunt u dus alsnog 
accreditatiepunten aanvragen. 
 
 
Nieuwe informatie THZ-opleiding 
Wenckebach Instituut  
Vrijdag 18 Juni heeft het Wenckebach In-
stituut de inhoud van de eerste twee mo-
dules van de THZ-opleiding gepresen-
teerd. Na input van onder andere de 
klankbordgroep en deskundigen uit de 
praktijk is er een definitief leerplan tot 
stand gekomen. Het LCHV is erg enthou-
siast over de inhoud van de modules en 
verwacht dat deze veel verbreding en ver-
dieping zullen bieden binnen het werkge-
bied van de THZ. Bekijk de onderwerpen 
van module 1 en 2 op www.lchv.nl onder 
het kopje ‘actueel’. Module 3, 4 en 5 vol-
gen nog. 
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Toelatingseisen  
Naar aanleiding van gesprekken met 
GGD-medewerkers zijn de toelatingseisen 
voor de opleiding versoepeld. Zo kan elke 
GGD-medewerker met een relevante Hbo-
opleiding binnen de gezondheidszorg (ook 
bijvoorbeeld Voeding en Diëtetiek) zich 
aanmelden. Ook de eis minimaal 24 uur 
werkzaam te zijn binnen de THZ is aange-
past. Wie minder dan 24 uur binnen de 
THZ werkt, maar dit combineert met ande-
re werkzaamheden binnen de GGD kan 
hierover contact opnemen met het Wenc-
kebach Instituut. 
 
Informatie  
Het LCHV hoopt dat velen zich de komen-
de tijd zullen aanmelden voor de opleiding.  
Voor vragen of meer informatie kan men 
contact opnemen met het LCHV, of met 
het Wenckebach Instituut via 
www.wenckebachinstituut.nl. 
 
 
Voortgang pilot dak- en thuislozen-
opvang  
Peter Molenaar (projectleider) en Frank 
Hazeleger (onderzoeker) zijn gestart met 
de pilot ‘Implementatie van de hygiëne-
richtlijnen in de praktijk van de dak- en 
thuislozenopvang’. Bijna alle 40 opvanglo-
caties zijn inmiddels bezocht. Van deze 40 
locaties wordt per locatie een analyse ge-
maakt van de huidige hygiënestandaard. 
Uit deze analyses zijn al een aantal op-
merkelijke zaken naar voren gekomen: 
- de voedselveiligheid en de reiniging en 

desinfectie van oppervlakken is in drie-
kwart van de bezochte locaties niet 
onder controle; 

- de tbc-screening is in veel gevallen 
slecht geregeld; 

- de kennis betreffende risico’s is bij zo-
wel medewerkers als vrijwilligers onder 
de maat; 

- de financiële middelen van de op-
vanglocaties lopen zeer uiteen. 

 
Na de analyse gaat Frank onderzoeken 
welke factoren op dit moment een betere 
zorg belemmeren en voor welke imple-
mentatiestrategieën gekozen kan worden. 
Vervolgens zal er op korte termijn een te-
rugkoppeling plaatsvinden met de verschil-
lende locaties die zijn bezocht. Na de zo-

mer zullen er hygiënebegeleidingen wor-
den uitgevoerd bij alle locaties die deel-
nemen aan de pilot. 
 
 
Update Beleidsmedewerker  

 
            De afgelopen weken heeft                  
            Thijs Veenstra met veel                   
            GGD’en contact gehad en   
            is hij bij een aantal langs       
            geweest om kennis te ma- 
            ken met de verschillende  
            THZ-afdelingen. Ook heeft 

hij vragen en wensen geïnventariseerd 
over de nieuwe opleiding OGZ-hygiënist, 
die in oktober zal starten. Met het Wenc-
kebach Instituut wordt overleg gepleegd 
over hoe de wensen van de GGD’en aan-
sluiten bij de opleiding.  
Ook is er overleg gepleegd op het ministe-
rie van VWS over vragen rondom de Wet 
publieke gezondheid. Naar aanleiding van 
vragen van GGD’en is gesproken over de 
invulling van de wettelijke taken en de 
mogelijkheden tot handhaving op basis 
van deze wet. De bedoeling is om verdui-
delijking over de wet te geven in de be-
leidsrichtlijn van het LCHV.  
Verder is er een begin gemaakt met inven-
tariseren welke onderdelen uit de hygiëne-
richtlijnen in aanmerking komen voor we-
tenschappelijke onderbouwing. Hierbij 
worden binnenkort ook anderen betrokken 
waaronder personen die bij het opstellen 
van de richtlijnen betrokken zijn. Met be-
hulp van de Werkgroep Infectieziektepre-
ventie zal Thijs in de komende periode 
een begin maken met het opzetten van 
een verkennende literatuurstudie. 
 
 
Legionellapreventie update  
Drinkwaterbesluit  
In de 4e LCHV-nieuwsbrief van 2009 is het 
Ontwerp Drinkwaterbesluit besproken 
waarin aangepaste regels zijn opgenomen 
voor legionellapreventie bij drinkwaterin-
stallaties van ‘prioritaire’ locaties. De be-
doeling was dat dit besluit per 1 januari 
2011 het nu nog geldende Waterleiding-
besluit zou vervangen. Echter, vanwege 
de val van het kabinet en de vele opmer-
kingen zal het Drinkwaterbesluit waar-
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schijnlijk pas medio 2011 in werking tre-
den.  

 
Per 1 juli aanstaande wordt het meldings-
formulier voor positieve watermonsters 
van de VROM-Inspectie vervangen door 
een digitaal formulier. Het nieuwe formulier 
is duidelijker opgesteld voor de melder en 
kan online worden ingevuld. Voor de GGD 
verandert er op dit moment inhoudelijk 
niets. De VROM-Inspectie stuurt nog 
steeds het formulier per e-mail naar de 
GGD. Ook de vervolg- en afmeldingsfor-
mulieren worden doorgestuurd. Het kan 
voorkomen dat de GGD deze formulieren 
niet krijgt doorgestuurd omdat de VROM-
Inspectie ze niet ontvangt van de melder. 
Binnenkort informeert de VROM-Inspectie 
alle GGD’en over het nieuwe digitale for-
mulier. 
 
Activiteitenbesluit  
In de vorige LCHV-nieuwsbrief stond dat 
per 1 januari 2010 nieuw geplaatste koel-
toreninstallaties moeten worden gemeld bij 
de VROM-Inspectie. De nieuwe installaties 
moeten echter worden gemeld en geregi-
streerd bij de gemeente. Het is aan te ra-
den de (milieu)afdeling van de gemeente 
die belast is met de registratie van koel-
toreninstallaties hiervan op de hoogte te 
stellen. 
 
In dezelfde nieuwsbrief werd ook aanbe-
volen het verplicht melden van positieve 
koelwatermonsters in een maatwerkvoor-
schrift op te nemen. Naar nu blijkt is er ju-
ridische onduidelijkheid of een dergelijke 
verplichting opgenomen kan worden in  
een maatwerkvoorschrift. Het LCHV is met 
verschillende partijen aan het uitzoeken 
wat de mogelijkheden zijn. Mocht het niet 

mogelijk zijn via een maatwerkvoorschrift, 
dan is het wellicht mogelijk de verplichte 
melding op te nemen in de Activiteitenre-
geling. Hiervoor dient de minister van 
VROM goedkeuring te geven. In de vol-
gende nieuwsbrief hopen we meer duide-
lijkheid hierover te hebben. 
  

 
Herziening LCHV-Draaiboek Melding 
van legionellabacteriën in water 
Binnenkort verschijnt op GGD Kennisnet 
het herziene draaiboek ‘Melding van legi-
onellabacteriën in water’. In het herziene 
draaiboek is onder meer de regelgeving 
geüpdatet, de vragenlijst vernieuwd en de 
tabel met de indeling van locaties naar de 
mate van risico op legionellose aangepast. 
Het draaiboek is op het LOHV van 26 mei 
goedgekeurd.   

Alvin Bartels  
Legionelladeskundige CIb/LCI/LCHV 

 
 
Studiedag legionella  
Op dinsdag 21 september 2010 zal het 
LCHV een studiedag legionella organise-
ren. Tijdens deze dag zal legionellapre-
ventie centraal staan en in het bijzonder 
de wijzigingen op het gebied van wetge-
ving. Naast medewerkers Technische Hy-
giënezorg zullen ook medewerkers van de 
afdeling Infectieziekten, die advies geven 
over legionellapreventie, worden uitgeno-
digd voor deze studiedag. Meer informatie 
over deze dag ontvangt u binnenkort per 
post. 
 
Voor vragen kunt u terecht bij: 
Femke Aanhane  
E-mail: faanhane@ggd.amsterdam.nl 
Tel:  020 - 555 5415 
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Water Inspectiedienst in Opgelicht  
Op dinsdag 27 april jl. was het bedrijf Wa-
ter Inspectiedienst in het programma ‘Op-
gelicht’, op Nederland 1. Water Inspectie-
dienst is een particulier bedrijf dat onder 
meer adviezen verstrekt over het voorkó-
men van legionella. Hoewel de naam het 
tegendeel kan suggereren, heeft dit bedrijf 
geen relatie met de overheid. In het pro-
gramma ‘Opgelicht’ is te zien hoe dit be-
drijf instellingen en voorzieningen bena-
dert om aan legionellapreventie te doen. 
Zij benaderen niet alleen instellingen die 
verplicht zijn aan legionellapreventie te 
doen, maar ook instellingen die niet onder 
het Waterleidingbesluit vallen. Ook scho-
len, sportcomplexen en kinderdagverblij-
ven kunnen door hen benaderd worden 
om een contract met hen af te sluiten. De 
VROM-Inspectie krijgt veel vragen en 
klachten over de wijze van klanten werven 
door het bedrijf Water Inspectiedienst uit 
Oosterhout. Het programma kan bekeken 
worden op www.uitzendinggemist.nl.  
 
 
Voortgang Inspectie Tatoeëren en 
Piercen  
Pompflesje  
De firma PNC Cosmetics levert inkten in 
knijpflacons én pompflesjes. Tot nu toe 

hebben we alleen 
de knijpfles goed-
gekeurd en alle 
andere soorten 
flesjes (met pipet-
dop, met rubber 
voor een opzuig-
naald) afgekeurd 
omdat er in de 
richtlijnen nu 
eenmaal staat dat 
men een knijpfles 

moet gebruiken. Leo van der Laan van de 
GGD Gelre-IJssel heeft onderzocht of een 
pompflesje als alternatief (qua hygiëneas-
pecten) kan worden beschouwd. Dit zijn 
de bevindingen: 
- de pompfles beschikt over een afsluit-

dop (hygiënisch); 
- de spuitmond van de pompfles is goed 

te reinigen (hygiënisch); 
- de pompfles duwt de inhoud naar bo-

ven zodat in het flesje minder kans is 

op indrogen van de inkt (geen hygiëne-
aspect). 

Conclusie: Een goed gebruik van de 
pompfles lijkt geen besmetting in de hand 
te werken en dus kan de pompfles als een 
alternatief voor de knijpflacon dienen. 
 
Blue Ice 
In december 2007 berichtten wij al eens 
over het middel Blue Ice (een verdovende 
crème lidocaine hydro 40, tetracaine 20 en 
epinephrine 02 mg, voor PMU en pier-
cing). De IGZ heeft de toen bekende leve-
rancier van dit middel aangesproken op 
het feit dat het hier een middel betreft dat 
op basis van de bestanddelen en de claim 
van de fabrikant te beschouwen is als een 
geneesmiddel waarvoor geen handelsver-
gunning is verleend. Het op de markt 
brengen van een niet-geregistreerd ge-
neesmiddel is een overtreding van artikel 
40, lid 2 van de Geneesmiddelenwet. Nog 
steeds duikt dit middel hier en daar op, 
terwijl niet duidelijk wordt wie het nu op dit 
moment precies levert. Mocht u het middel 
tegenkomen, vraag dan zo mogelijk naar 
een kopie van de factuur of de aankoop-
bon. Geef daarnaast ook aan dat het mid-
del niet gebruikt mag worden. 
 
Zwart, grijs of rood 
Bij de meldkamer van de VWA komen veel 
klachten binnen over illegale tatoeëerders, 
PMU’ers en piercers. Deze klachten gaan 
veelal via de GGD. De GGD’en zetten de-
ze illegale ondernemers echter niet altijd in 
Tatoeus, maar laten eerst de VWA uitzoe-
ken of het een ‘echte illegaal’ betreft.  
 

Wat is nu wijsheid? 
GGD’en willen niet 
ieder signaal van een 
illegale ondernemer 
in Tatoeus zetten 
omdat de VWA dan 
wellicht ook wel eens 

voor niets gaat. Aan de andere kant blijft 
een mogelijke illegale ondernemer niet in 
beeld als hij/zij niet in Tatoeus staat. 
 
Het voorstel is nu als volgt: 
1. GGD’en zetten bij een redelijk ver-

moeden van een illegale ondernemer, 
de ondernemer in Tatoeus. De onder-
nemer krijgt dan de kleur grijs. De ille-
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gale ondernemer wordt tevens gemeld 
bij de klachtenlijn van de VWA. 

2. De VWA onderzoekt of het hier echt 
om een illegale ondernemer gaat. Zo 
ja, dan volgt handhaving (waarschu-
wing en/of boeterapport) of de onder-
nemer blijft op grijs staan tot de VWA  
het volledige mandaat heeft om te 
handhaven tegen ondernemers in pri-
véwoningen. Gaat het niet om een ille-
gale ondernemer, dan stuurt de VWA 
een e-mail naar de betreffende GGD 
met het verzoek de ondernemer uit Ta-
toeus te halen of de ondernemer op 
‘gesloten’ (zwart) te zetten. 

De gevolgen van deze afspraak zijn: 
- Illegale ondernemers die nog nooit een 

vergunning hebben gehad, hebben al-
tijd de kleur grijs. 

- Ondernemers die geen vergunning-
plichtige activiteiten uitvoeren staan niet 
in Tatoeus (als u het vermoeden heeft 
dat ze dat ook nooit gaan doen) of 
staan op ‘gesloten’ (zwart), als u denkt 
dat het zinvol is dat we deze onderne-
mer niet uit het oog verliezen. 

- Ondernemers die hun vergunning heb-
ben laten verlopen en weigeren een 
nieuwe vergunning aan te vragen of 
aan wie de vergunning door de GGD is 
geweigerd, hebben de kleur rood. 

Het sanctiebeleid van de VWA zal zich 
met name richten op grijze ondernemers 
(de illegalen) en rode ondernemers (de 
weigeraars). 
Uiteraard zijn er ook nog ondernemers 
rood/oranje, deze hebben geen vergun-
ning meer, maar hebben inmiddels wel 
weer nieuwe vergunning aangevraagd. En 
er zijn ondernemers rood/geel, deze heb-
ben geen vergunning meer, maar hebben 
inmiddels wel weer een inspectie gehad 
en bevinden zich in een verbetertraject. 
Deze ondernemers vallen niet buiten de 
scope van de VWA, maar hebben niet de 
eerste prioriteit.  
 
Tattoo Conventie RAI Amsterdam  
Op vrijdag 4 juni is de Tattoo Conventie in 
de RAI Amsterdam kort na de opening en 
in de loop van de avond door de GGD 
Amsterdam bezocht. Vervolgens is op za-
terdag een derde bezoek afgelegd. De 
sfeer was goed en zeker de helft van de 
tatoeëerders was in actie.  

Ondanks het schitterende weer waren er 
naar schatting zeker achtduizend bezoe-
kers op de conventie afgekomen. De ware 
tatoeageliefhebber laat haar of zijn tatoea-
ges blijkbaar liever zien op een conventie 
dan op het strand.  
 

 
 
In algemene zin kan worden gesteld dat 
de conventie goed was georganiseerd. Zo 
was de ontheffing voor de vergunning tij-
dig aangevraagd en heb ik ruim voor aan-
vang van de conventie de organisatie op 
de GGD uitgenodigd. Tijdens deze be-
spreking heb ik samen met de organisatie 
het verslag van de vorige conventie en de 
belangrijkste punten voor de conventie 
van dit jaar doorgenomen.  
 
Op de conventie zelf was er een aparte 
ruimte waar twee autoclaven/sterilisatoren 
stonden en twee ultrasoonreinigers. Con-
tinu waren twee vaste medewerkers belast 
met het reinigen en steriliseren van de ge-
bruikte materialen. Er werd overigens niet 
veel geautoclaveerd, omdat er veel met 
disposables werd gewerkt. De tempera-
tuur van de ultrasoon was 35°C, en vol-
deed daarmee aan de normen. Alle tatoe-
eerders hadden een in het Engels opge-
stelde brief gekregen waarin de belang-
rijkste punten waren opgenomen ten aan-
zien van de Nederlandse wetgeving. 
 
Wat is er zoal geconstateerd bij de tatoe-
ëerders? 
- Er werd op grote schaal gewerkt met 

grootverpakkingen uierzalf. Zelfs bij een 
Nederlandse tatoeëerder was dit het 
geval. Bij veel buitenlanders was dit 
punt niet bekend. Wel had de organisa-
tie, in samenwerking met leveranciers, 
iedere tatoeëerder een welkomstset 
gegeven die onder andere een aantal 
eenpersoonsverpakkingen vaseline be-
vatte. De artiesten heb ik hierop aange-
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sproken en zij zijn alsnog overgescha-
keld op de eenpersoonsverpakkingen. 

- Het internationale karakter van de con-
ventie zorgde soms voor de nodige ob-
stakels. Zo sprak een aantal van de 
aanwezige tatoeëerders geen Neder-
lands, Engels of Duits, wat het lastig 
maakte om te bespreken met welke 
producten er werd gewerkt. Ook de 
productinformatie was voor mij als in-
specteur niet altijd leesbaar en daar-
door niet te controleren. 

- Een Schotse artiest werkte met fluores-
cerende inkt. In Nederland wordt er 
vaak vanuit gegaan dat hier niet mee 
gewerkt mag worden, omdat hier een 
kankerverwekkende stof in kan zitten. 
Dit heb ik kortgesloten met de VWA. Zij 
zou dit verder onderzoeken. Uit het eti-
ket was wel op te maken dat de betref-
fende inktsoort in eigen land was toe-
gestaan. 

- De handschoenen waren lang niet altijd 
van nitril en vaak ook niet voorzien van 
de in Nederland geldende NEN-
normen. Er werd ook gewerkt met vinyl 
en met latex handschoenen.  

- In enkele gevallen werd er op de werk-
plek gedronken of gegeten.  

 
Al deze zaken werden ook door de organi-
satie van de conventie nadrukkelijk in de 
gaten gehouden. De organisatie onder-
nam, waar nodig, gepaste actie. 

De VWA heeft mij voor aanvang van de 
conventie laten weten dat zij de conventie 
ook zou bezoeken. Tijdens het bezoek zou 
zij zich met name richten op de leveran-
ciers. Zo werden diverse inktsoorten be-
monsterd en meegenomen voor verder 
onderzoek. Van de uitslagen zullen wij als 
GGD op de hoogte worden gebracht. Dit 
geldt tevens voor eerdergenoemd punt 
met betrekking tot de fluorescerende inkt.  
 
Concluderend denk ik dat er met ruim 80 
tatoeëerders, komend vanuit de hele we-
reld, gesproken mag worden van een 
goed verlopen conventie. Natuurlijk zijn 
bovenstaande zaken belangrijke aan-
dachtspunten bij het organiseren van vol-
gende conventies, maar op dit soort eve-
nementen zal men altijd met grensgebie-
den geconfronteerd worden gezien de in-
ternationale verschillen in wetgeving. Als 
GGD probeer je zo pragmatisch mogelijk 
met deze grensgebieden om te gaan. 
 

Marty Jacobs  
Inspecteur tatoeëren en piercen 

GGD Amsterdam 
 
 
Onderzoek vergunningverlening  
In het kader van een opleiding aan de Ho-
geschool Management Documentaire In-
formatievoorziening heeft het hoofd van 
het archief van de GG&GD Utrecht een 
onderzoek verricht: proces 'Vergunning-
verlening tatoeage en piercing' bij de 
GG&GD Utrecht. 
Hierin wordt het hele proces van het aan-
vragen van een vergunning, het gebruik 
van Tatoeus, de richtlijnen van het LCHV, 
de inspectie tot en met het verlenen van 
de vergunning, onder de loep genomen. 
Zijn terechte conclusie is dat het proces 
goed in elkaar zit. Geïnteresseerden kun-
nen een exemplaar opvragen bij de hygië-
nist THZ van de GG&GD Utrecht: 
s.van.hassel@utrecht.nl. 
 
 
Nieuwe basiscursussen inspecteurs  
Het LCHV wil graag inventariseren hoe-
veel belangstelling er is voor een nieuwe 
basiscursus ‘Inspecteur tatoeëren en pier-
cen’ en voor een nieuwe basiscursus ‘In-
specteur ship sanitation certificate’. 
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De kosten voor de basiscursus voor in-
specteurs tatoeëren en piercen zal onge-
veer € 350,- bedragen en zal twee dagen 
duren. De basisopleiding voor inspecteurs 
ship sanitation certificate zal 3,5 dag duren 
en kost per deelnemer € 450,-.  
Geef via info@lchv.nl, onder vermelding 
van ‘basiscursus tatoeëren en piercen’ of 
‘basiscursus SSC’ aan of u belangstelling 
heeft voor de cursus. Indien er voldoende 
animo is voor de basiscursussen zal er 
een datum gepland worden en zal dit ui-
teraard in de nieuwsbrief worden vermeld. 
 
 
Cursus “Potable Water”  
Op 20 en 21 april jl. werd in Rotterdam 
een cursus “Potable Water” verzorgd. Doel 
van deze cursus was om als SSC-
inspecteurs onze kennis te verdiepen van 
de techniek rondom het maken en op-
slaan/bewaren van schoon drinkwater.  
 

 
 
Collega’s uit het hele land werden gastvrij 
onthaald door de Roteb1 en de verschil-
lende presentaties werden in vlot tempo, 
met deskundigheid en groot enthousias-
me, gegeven door Tjarda den Dunnen en 
Carel Aeijelts Averink van Hatenboer Wa-
ter, een Nederlands bedrijf dat gespeciali-
seerd is in drinkwatervoorziening aan 
boord van (vracht)schepen. 
 
 
                                                 
1Roteb, onderdeel van de Gemeente Rotterdam, 
houdt zich naast vele andere diensten bezig met 
ongediertebestrijding. Deze afdeling verzorgt in sa-
menwerking met de GGD de Ship Sanitation inspec-
ties in de haven van Rotterdam en omstreken. 
  

Op de schepen zijn meer soorten water 
aanwezig dan u zich kunt voorstellen: zo is 
er natuurlijk drinkwater, maar ook boiler-
water, cooling-water, afvalwater, gedemi-
neraliseerd water, gedistilleerd water, ri-
oolwater (‘zwart’ en ‘grijs’), enzovoorts. De 
opslag wordt gedaan in verschillende 
tanks in en om de machinekamer. Of het 
drinkwater zelf wordt gemaakt of gebun-
kerd (d.w.z. ingenomen kraanwater vanaf 
de wal), de kwaliteit dient te voldoen aan 
de norm voor menselijke consumptie. Aan 
ons de taak om dit te controleren. Iedere 
SSC-inspecteur kent wel het gevoel van 
lichte verwarring bij het zien van de wirwar 
van buizen die door de machinekamer lo-
pen en soms lijkt het alsof geen twee 
freshwater-generators (machines waar-
mee men - al meer dan dertig jaar - op ta-
melijk eenvoudige wijze van zeewater, 
zoet drinkwater kan maken) hetzelfde zijn. 
Daar sta je dan, met je oorbeschermers 
op, in een bulderende herrie. Je probeert 
te communiceren met een technicus die 
veelal gebrekkig Engels spreekt en/of het 
drinkwaterbeheer niet op orde heeft. Dit 
hangt samen met de vlag waaronder het 
schip vaart: niet alle landen nemen het 
even nauw met de drinkwaternormen die 
voor ons Nederlanders vanzelfsprekend 
zijn. Er mankeert vaak iets aan de tech-
niek. UV-lampen, die het ontzilte en ge-
demineraliseerde water dienen te sterilise-
ren, worden met name op vrachtschepen 
vaak een beetje ‘vergeten’ in het onder-
houdsprogramma. Men denkt dat zolang 
de lamp brandt, deze ook werkzaam is, 
maar dat is niet het geval.  
 

De capaciteit van de 
UV-stralen loopt 
gaandeweg terug en 
na 4.000 tot 8.000 
branduren (afhanke-
lijk van het type lamp) 
zijn de bacteriedo-
dende UV-stralen 
simpelweg ‘uitge-
werkt’. De UV-lamp 
zelf brandt vrolijk 
door, men denkt dan: 

‘dat zit wel goed.’ Het gebruik van kool-
stoffilters is ook een effectieve manier om 
water te zuiveren maar deze worden niet 
tijdig vervangen, waardoor micro-
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organismen kunnen uitgroeien in het lei-
dingsysteem. Veel vrachtschepen worden 
tijdens de bouw uitgerust met leidingen die 
al binnen enkele jaren onderhevig zijn aan 
corrosie, met als gevolg roest in het drink-
water. Algemeen redmiddel is vaak het in-
kopen van grote hoeveelheden plastic 
flessen water, op rantsoen uitgedeeld en 
wat niet voldoet aan de norm dat schoon 
drinkwater uit de kraan moet komen. Op 
dit terrein is in de internationale scheep-
vaart, met name op tankers en vracht-
schepen, nog veel te winnen. Onze ‘lera-
ren’ hadden voor ieder onderwerp wel een 
paar voorbeelden meegebracht; van een 
ouderwetse scheikundige tabel, tot stuk-
ken totaal verroeste leidingen en doorsne-
des van de diverse filters die worden ge-
bruikt om water te zuiveren. Ook kregen 
we een gedegen uitleg van de verschillen-
de drinkwatersystemen en voorlichting hoe 
men het beste om kan gaan met UV-lamp, 
chloor, filters, etc. Al met al een pittige en 
heel leerzame cursus die ons zeker meer 
achtergrondkennis en overtuigingskracht 
heeft opgeleverd waarmee we onze ad-
viezen kunnen onderbouwen. 
 

Divya Boon  
Inspecteur SSC 

GGD Amsterdam 
 
 
Minder kosten inflightcateraars door 
nieuwe Hygiënecode  
De nieuwe Hygiënecode voor de contract- 
en inflightcatering is goedgekeurd door het 
ministerie van VWS. De code geldt nu ook 
voor inflightcateraars.  
De nieuwe code is tot stand gekomen na 
een evaluatie van de code uit 2007 onder 
alle leden van de vakorganisatie voor con-
tractcateraars (Veneca) en na het bestu-
deren van codes uit andere branches. Er 
zijn gesprekken gevoerd met de VWA, zo-
dat de voedselveiligheid is gegarandeerd.  
 
De nieuwe code is in vergelijking met de 
Hygiënecode voor de contractcatering 
2007 breder toepasbaar. De nieuwe code 
is, door de vertaling van letterlijke wettek-
sten met betrekking tot de basisvoorwaar-
den naar de praktijksituatie, transparanter 
geworden, aldus Veneca.  

Inflight  
Naast de toevoeging van inflightcatering 
en de vertaling van wetteksten zijn de 
meest in het oog springende wijzigingen: 
- regels voor ongekoeld presenteren zijn 

verruimd; 
- inflightcatering kan conform Internatio-

nal Air Transport Association (IATA)- 
richtlijnen leveren; 

- de registratieverplichting beperkt zich 
tot afwijkingen, waardoor de registratie-
druk afneemt. 

 
Voor de inflightcatering is een spectaculair 
resultaat bereikt. Voorheen moesten in-
flightcateraars de maaltijden en overige 
producten aan boord beladen bij maximaal 
7°C. Vanaf 1 februari 2010 mogen produc-
ten, conform de richtlijn van de IATA, op 
maximaal 12°C worden beladen.  
 

 
 
Voedselveiligheid  
Vanwege de korte termijnen tot verhitting 
die er in de inflightcatering bestaan is ook 
hier de voedselveiligheid gegarandeerd. In 
de internationale luchtvaart wordt al jaren 
met deze norm gewerkt zonder dat dit tot 
problemen leidt.  
Dit verschil van 5°C betekent een grote 
verbetering qua kosten, toepasbaarheid 
en concurrentie. Internationale vliegtuig-
maatschappijen hanteerden ook al jaren 
de grens van 12°C. 
In de Hygiënecode voor de contract- en in-
flightcatering staan de algemene en speci-
fieke normen voor de catering op het ge-
bied van de hygiëne en de noodzakelijke 
controle, om zo de voedselveiligheid te 
waarborgen.    
 

Bron: Misset Horeca 
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Verlengen van de houdbaarheid  
Uitgangspunt bij het vermelden van een 
minimale houdbaarheid is de kwaliteit van 
het levensmiddel. De vermelding is dan 
‘ten minste houdbaar tot ...’: THT. Aange-
vuld met eventueel een bewaar- of berei-
dingsvoorschrift, zien we dit op nagenoeg 
alle levensmiddelen die bij kamertempera-
tuur kunnen worden bewaard. Op de ge-
noemde datum mag het product niet be-
dorven zijn of op een andere wijze on-
deugdelijk zijn geworden. De uiterste con-
sumptiedatum moet worden vermeld bij le-
vensmiddelen die uit microbiologisch oog-
punt zeer bederfelijk zijn en daarom na 
korte tijd een onmiddellijk gevaar voor de 
volksgezondheid kunnen opleveren. Deze 
vermelding is verplicht als de producent in 
het bewaarvoorschrift op de verpakking 
vermeldt dat de consument het levens-
middel tussen de 0°C en de 6°C moet be-
waren, en als de houdbaarheid niet langer 
is dan vijf dagen. Op het levensmiddel 
moet dan worden vermeld ‘te gebruiken 
tot…’: TGT, samen met aanwijzingen voor 
bewaren en gebruik.  
 
Verstreken THT   
Als de houdbaarheidsdatum is verstreken, 
garandeert de producent de kwaliteit niet 
meer. Het product mag nog steeds worden 
verkocht als het zijn normale eigenschap-
pen als kleur, geur, consistentie en smaak 
bezit, niet is bedorven en de gezondheid 
niet in gevaar brengt. Verkoop na de 
houdbaarheidsdatum betekent dat de ver-
antwoordelijkheid overgaat naar de verko-
per. Ook moet de traceerbaarheid van de 
verkoper zijn geregeld. 
 
Verlengen THT  
Voldoet het levensmiddel nog aan de ei-
sen dan mag de importeur, verkoper of 
verhandelaar zelf de houdbaarheidsdatum 
verlengen. Dat geeft hem de rol van pro-
ducent en hij is daarmee verantwoordelijk 
voor de kwaliteit. Op grond van de (hygië-
ne) Verordening (EG) nr. 852/2004 moet 
hij een risicobeoordeling uitvoeren en tra-
ceerbaar zijn voor de koper of consument.  
Niet altijd moet een risicobeoordeling wor-
den uitgevoerd. Daar de THT-datum voor 
ongekoelde levensmiddelen voornamelijk 
is gebaseerd op kwaliteitseisen, mogen zij 
organoleptisch op uiterlijk, geuren en 

smaak worden beoordeeld en is een risi-
coanalyse niet noodzakelijk. Bij gekoelde 
levensmiddelen is de THT-datum de uiter-
ste verkoopdatum, aangezien het hier 
doorgaans gaat om bederfelijke levens-
middelen, waarin ziekmakende bacteriën 
kunnen uitgroeien. Die datum is geba-
seerd op eisen ten aanzien van kwaliteit 
en voedselveiligheid.  

 
Verstreken TGT   
Verkoop, verstrekking en verwerking van 
levensmiddelen met een verstreken uiter-
ste consumptiedatum is verboden.  
 
Verlengen TGT   
Het verlengen van de houdbaarheidsda-
tum van TGT-producten is alleen mogelijk 
na het uitvoeren van een risicoanalyse van 
het levensmiddel. In de praktijk is dit na-
genoeg onmogelijk voor de importeur, 
verhandelaar of winkelier. Een producent 
heeft wel de mogelijkheid om die analyse 
te doen. In de praktijk betekent een derge-
lijke verlenging het op de markt brengen 
van een nieuw geproduceerd levensmid-
del. 

Bron: VMT 
 
 
Handhygiëne in kinderdagverblijven  
Kinderen in kinderdagverblijven hebben 
een verhoogd risico op maagdarm- en 
luchtweginfecties. Deze infecties kunnen 
worden voorkomen door het goed opvol-
gen van de handhygiënerichtlijnen door 
leidsters. Voor de ontwikkeling van een 
beleid ter verbetering van de handhygiëne, 
is meer informatie nodig omtrent omstan-
digheden die het handenwassen bemoei-
lijken. Om die reden is er een studie ge-
daan naar deze omstandigheden; hieron-
der een kort verslag. 
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Voor deze studie zijn tien groepsdiscus-
sies gevoerd, zeven met leidsters, twee 
met locatiemanagers en één met ouders. 
Tijdens deze groepsdiscussies zijn vragen 
gesteld en de voor- en nadelen en rede-
nen voor het wel of niet toepassen van 
handhygiëne besproken. Ook was er een 
opdracht waarbij de deelnemers werd ge-
vraagd de belangrijkste, minst belangrijke, 
makkelijkste en moeilijkste momenten voor 
het toepassen van handhygiëne aan te 
geven.  

 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat 
het belangrijkste moment voor het toepas-
sen van handhygiëne direct na het ver-
schonen is. Het moeilijkste moment is na 
het hoesten of niezen. De leidsters gaven 
verder aan zich goed bewust te zijn van 
het belang van het toepassen van hand-
hygiëne, en dit ook zo vaak mogelijk toe te 
passen. Het opvolgen van de handhygië-
nerichtlijnen is echter niet altijd mogelijk. 
Meer urgente gebeurtenissen kunnen de 
aandacht vragen en de faciliteiten zijn niet 
altijd in de directe nabijheid aanwezig. 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd door het 
Huisman Onderzoekscentrum, een sa-
menwerkingsverband tussen de GGD Rot-
terdam-Rijnmond en het Erasmus MC. 
 
 
Ademanalyseapparatuur van de po-
litie  
Levert de ademanalyseapparatuur die de 
politie gebruikt infectiegevaar op bij per 
ongeluk inhaleren? Hoe wordt hierop toe-
gezien? Deze vragen kwamen binnen bij 
het LCHV van een verontruste burger, een 
voorbeeld van vragen waarmee we bij de 
Technische Hygiënezorg geconfronteerd 
worden.  

Om deze vraag juist te beantwoorden 
hebben wij met verscheidene instanties 
contact gezocht. Het bleek dat er in op-
dracht van fabrikanten onderzoek is ge-
daan naar de wegwerpmondstukken. 
Hieruit kwam naar voren dat op deze weg-
werpmondstukken inderdaad allerlei 
schimmels en bacteriën werden aangetrof-
fen. De vraag of dit infectiegevaar oplevert 
is hiermee echter nog niet beantwoord. 
 
Het politiekorps Amsterdam-Amstelland 
was verbaasd over de vraag en nam aan 
dat het risico meeviel. Via het ministerie 
van Binnenlandse Zaken kwamen we te-
recht bij het Nederland Forensisch Insti-
tuut, waar richtlijnen voor materialen wor-
den bepaald. We kwamen erachter dat 
veel korpsen mondstukken gebruiken met 
een terugslagklep, waardoor inhaleren 
vrijwel onmogelijk is. Dit is een goede 
zaak, maar gebruikt élk korps de variant 
met de terugslagklep, en is dit verplicht? 
Men verwees ons naar de afdeling Inkoop 
in Apeldoorn en voor zover zij wisten ge-
bruikt elk korps mondstukken met een te-
rugslagklep, maar was dit niet verplicht, in 
Duitsland overigens wel.  
 

Waarom heeft 
men in Duits-
land tot deze 
wetgeving be-
sloten en zou-
den we dat in 
Nederland ook 
moeten doen? 
Het onderzoek 
loopt voorlopig 

tot aan het Polizeitechnisch Institut der 
Deutschen Hochschule der Polizei waar 
wij naar verwezen werden door het hoofd-
kantoor van de Bundespolizei. Men rea-
geert bereidwillig op onze e-mail, toch ligt 
de vraag nu al enkele weken en heeft men 
nog geen antwoord gegeven. Daarmee lij-
ken de oosterburen de vraag al even lastig 
te vinden als wij.  
 

Thijs Veenstra 
Beleidsmedewerker 

LCHV 
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Vraag en antwoord  
Zowel via e-mail als de helpdesktelefoon 
(020-555 5415) komen diverse vragen bin-
nen over THZ-onderwerpen. Enkele vra-
gen worden in de nieuwsbrief behandeld. 
 
Tijdens controles van seksinrichtingen valt 
het op dat ze vaak kamers hebben waar 
de sekswerkers overnachten. Deze ka-
mers staan los van de werkkamers. Valt 
de seksinrichting nu onder de categorie 
‘logiesverblijven’ en dient deze om die re-
den aan legionellapreventie te doen? 
En, indien de seksinrichting een bad heeft 
dat onder de Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden 
valt en men dus al aan legionellapreventie 
moet doen, valt daar dan ook automatisch 
het logiesverblijf van de sekswerkers on-
der?  
Ja en nee, indien in een seksinrichting 
structureel overnachtingen plaatsvinden, 
zowel van de sekswerkers als van cliën-
ten, dan moet de locatie worden aange-
merkt als logiesverblijf en dient men voor 
het leidingwater aan legionellapreventie te 
doen. Dit houdt in: het uit (laten) voeren 
van een risicoanalyse, het opstellen van 
een beheersplan en het nemen van wa-
termonsters. De VROM-inspectie is in dit 
geval de toezichthouder. Slapen alleen de 
sekswerkers regelmatig in de seksinrich-
ting (zoals bijv. de brandweermannen die 
ook regelmatig in de kazerne blijven sla-
pen) dan wordt de seksinrichting niet als 
logiesverblijf gezien. Heeft de seksinrich-
ting alleen een bad en geen overnachtin-
gen, dan dient alleen voor de installatie (in 
dit geval het bad) een risicoanalyse te 
worden gemaakt en niet voor de hele lei-
dinginstallatie (bijvoorbeeld de douches). 
De Provincie controleert dan alleen de le-
gionellapreventie die bij het bad wordt uit-
gevoerd en niet de leidinginstallatie.  
Seksinrichtingen met zowel overnachtin-
gen (van sekswerkers én cliënten) als een 
bad hebben dus twee toezichthouders, 
voor de douches (VROM) en voor baden 
(Provincie).  
 
In juni wordt in Leeuwarden een marathon 
gehouden. Is er een verhoogd risico op 
besmetting als er tijdens de marathon, 
vanuit particuliere woningen die aan de 
route liggen, tuinslangen neergelegd wor-

den om de drinkbekers met water bij te 
vullen? 
Er wordt vooral risico gelopen bij vuile 
tuinslangen met e-colibacteriën. Legionel-
larisico is er niet, zolang het alleen om 
drinkwater gaat. Het is wel noodzakelijk de 
tuinslangen flink door te spoelen voor ge-
bruik, al wordt biofilm hier niet mee verwij-
derd. Een relatief goedkope manier om het 
risico op besmetting zo laag mogelijk te 
houden is nieuwe tuinslangen aan te bie-
den aan particulieren die aan deze activi-
teit willen deelnemen. 
 
Tijdens inspecties van tatoeagestudio’s 
zien wij dat er bij het reinigen van bijvoor-
beeld een behandelstoel, steeds meer 
(kant-en-klare) reinigingsdoekjes worden 
gebruikt. Zijn reinigingsdoekjes een vol-
waardig alternatief ten opzichte van een 
sopje? 
Als het puur gaat om reinigen, dan mag 
dit. Belangrijk is dat men geen reinigings-
doekjes gebruikt die bedoeld zijn voor de 
huid. In deze reinigingsdoekjes zit namelijk 
vrijwel altijd een terugvettend vermogen 
waarvan het niet wenselijk is dit op een 
oppervlak te hebben. Denk bijvoorbeeld 
aan de billendoekjes die soms (ten on-
rechte) worden gebruikt om een ver-
schoonkussen te reinigen. Het moet dus 
echt gaan om reinigingsdoekjes die be-
doeld zijn voor de reiniging van oppervlak-
ken. 
 
Kopij  
Kopij voor het volgende nummer graag voor 1 
september 2010 inleveren bij  
Christa van Dijk, via info@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). Ontwerp: Luca Caris. Kopij 
voor een volgende nieuwsbrief kan digitaal ver-
stuurd worden naar info@lchv.nl of per post: 
LCHV 
Postbus 2200 
1000 CE Amsterdam 
www.lchv.nl  
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