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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 Zuid-Holland heeft de ontwikkeling van de 

‘Hygiënerichtlijnen voor Instellingen ressorterend 

onder de Wet op de Jeugdzorg’ afgerond. De 

richtlijnen zijn in het landelijk overleg van 7 sep-

tember als concept vastgesteld. De conceptversie 

zal binnenkort gepubliceerd worden. 

Regio Zeeland/Brabant heeft als nieuwe taak de 

herziening van de hygiënerichtlijnen voor ver-

pleeghuizen en woonzorgcentra. Op korte termijn 

komt de werkgroep voor het eerst bijeen. In de 

richtlijn zal voor het eerst een wetenschappelijke 

onderbouwing op een aantal aspecten worden 

toegevoegd. De hygiënerichtlijnen voor publieks-

evenementen zijn op het laatste landelijke over-

leg als concept vastgesteld. 

Regio Limburg heeft de ‘Hygiënerichtlijnen voor 

kampeergelegenheden, groepsaccommodaties en 

jachthavens’ herzien. De richtlijnen zijn op het 

laatste landelijke overleg als concept vastgesteld. 

Regio Noord-Holland/Flevoland gaat de ‘Hygiëne-

richtlijnen voor de GGD’en’ herzien. Er is inmid-

dels een werkgroep samengesteld, maar nieuwe 

leden zijn nog welkom. Voor meer informatie 

kunt u terecht bij de werkgroepsecretaris, Janne-

ke Verheijen, GGD Amsterdam. 

Algemeen. De ‘Hygiënerichtlijnen voor de Asiel-

zoekerscentra’ zijn enige tijd geleden als concept 

vastgesteld maar nog niet gepubliceerd. Het Plan 

van Eisen van de COA wordt herzien en is nog 

niet vastgesteld. De bedoeling is dat het Plan 

van Eisen als bijlage bij de richtlijn wordt ge-

voegd. 

 

Niet uit het oog, en zeker niet uit het hart! 

Met nu al een stevig gevoel van weemoed heb 

ik besloten om per 1 januari 2012 te stoppen 

als hoofd van het LCHV. In het 8-jarig bestaan 

van het LCHV zijn inmiddels voor vele THZ-

onderwerpen richtlijnen, checklisten en rappor-

ten ontwikkeld. Maar we hebben ook ingezet op 

deskundigheidsbevordering, uniformiteit, digita-

le applicaties die de THZ’er ondersteunen bij het 

uitvoeren van de werkzaamheden en –niet on-

belangrijk- een post-HBO-opleiding voor ons 

vak! Het LCHV is bijna het kenniscentrum waar 

ik van droomde….. En soms ook wakker van lig, 

want er is nog zoveel te doen en de ideeën en 

plannen zijn nog lang niet uitgeput. Maar mijn 

energie als Hoofd van het LCHV, maar ook van 

een grote afdeling Hygiëne en Inspectie van de 

GGD Amsterdam raakt zo langzamerhand wel 

uitgeput. Het LCHV verdient een voortrekker die 

zich ten volle kan storten op zijn/haar taak. Mijn 

opvolger is jong en niet onervaren én staat te 

trappelen om niet alleen mijn werkzaamheden 

voort te zetten, maar ook om nieuwe ideeën te 

implementeren en het LCHV weer een nieuwe 

boost te geven. Thijs Veenstra, bij de meeste 

van jullie inmiddels bekend, gaat de komende 

jaren het LCHV leiden. Thijs zal dat vast anders 

doen dan ik, maar wel met evenveel enthousi-

asme en inzet. Het LCHV blijft daarnaast ge-
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woon gehuisvest bij de afdeling Hygiëne en In-

spectie van de GGD Amsterdam en ook de overi-

ge medewerkers van het LCHV blijven gewoon op 

hun post. Last but not least, als hoofd van de 

GGD afdeling Hygiëne en Inspectie blijf ik natuur-

lijk wel op de hoogte van het reilen en zeilen van 

het LCHV en zal het LCHV niet uit mijn oog, maar 

zeker niet uit mijn hart verdwijnen. Ik wil vanaf 

deze plaats iedereen heel hartelijk bedanken voor 

de fijne samenwerking, de initiatieven, het ver-

trouwen en de resultaten die we met elkaar be-

haald hebben in de afgelopen jaren.  

Thijs, zet ‘m op!!! 

Joan Worp, Hoofd LCHV 
 

LCHV nu op Twitter! 

Nieuwe media brengt nieuwe mogelijkheden. 

Social media geeft de mogelijkheid 

om met kleine berichten een groot 

publiek te bereiken. Ook vele in-

stellingen en organisaties zijn op 

Twitter te vinden.  Sinds kort heeft 

ook het LCHV een account op Twit-

ter onder de naam @LCHV_.  

 

Voor wie? 

Het LCHV gebruikt Twitter op twee manieren: om 

de aandacht te richten op hygiëne in de openbare 

gezondheidszorg én om onze contacten, veelal 

GGD-en, op de hoogte te houden van nieuws en 

ontwikkelingen. En dat werkt. Inmiddels volgen 

50 mensen het LCHV en worden de berichtjes 

“ge-retweet” (doorgestuurd) wanneer men ze 

interessant vindt.  

Twitter kan ook gebruikt worden om vragen te 

stellen, zeker als je denkt dat je vraag voor meer 

mensen interessant is.  

 

 
 

Volg ons! 

Heb je een account op Twitter? Volg @LCHV_ 

(denk aan de underscore) en laat ons weten wat 

je van onze berichten vindt.  

 

 

Richtlijnbijeenkomsten 

Graag wil het LCHV de GGD’en die momenteel 

adviseren bij publieksevenementen, asielzoe-

kerscentra, ambulancediensten of kampeergele-

genheden - of dit in de toekomst willen gaan 

doen - uitnodigen voor een bijeenkomst waarin 

de implementatie van deze richtlijnen centraal 

staat.  Op maandag 14 november worden alle 

vier de richtlijnen besproken, in deze volgorde: 

1. publieksevenementen, 

2. asielzoekerscentra, 

3. ambulancediensten, 

4. kampeergelegenheden, jachthavens en 

groepsaccommodaties.  

 

Aanmelden 

Indien u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt 

zijn, kunt u zich per e-mail aanmelden via 

info@lchv.nl. U kunt zich aanmelden voor een 

hele dag, maar uiteraard ook voor een dagdeel. 

Uiterste inschrijfdatum: dinsdag 8 november. 

De kosten voor een dagdeel zonder lunch be-

dragen €10,- en voor het bijwonen van de och-

tend en de middag, inclusief lunch €25,-. De 

bijeenkomst wordt gehouden bij de GGD Am-

sterdam. Een definitief programma met tijds-

planning volgt na inschrijving. 

 

Informatie 

Voor vragen kunt u terecht bij: 

Femke Aanhane 

E-mail: faanhane@lchv.nl 

Tel: 020 - 555 5415 

 

Voortgang Inspectie Tatoeëren en Piercen 

Onderhoud aan de autoclaaf 

In de nieuwsbrief van december 2010 is uiteen-

gezet dat periodiek onderhoud en controle van 

de autoclaaf noodzakelijk zijn. Desondanks be-

reiken ons hierover nog regelmatig vragen. Ook 

komt ons ter ore dat de inspecties op dit punt 

landelijk niet op uniforme wijze worden uitge-

voerd. 

Daarom nog even de belangrijkste punten: 
� Jaarlijks onderhoud of indien heel expliciet 

anders is aangegeven door de fabrikant, is 
noodzakelijk. Juist bij heel weinig gebruik 
van een autoclaaf, is jaarlijks onderhoud be-
langrijk. Dit is vergelijkbaar met een auto. 
Hierbij wordt een onderhoudsbeurt om de 
20.000 km of minimaal eens per jaar vaak 
aangeraden. Indien een auto weinig ge-
bruikt wordt, zijn bepaalde onderdelen toch 
aan slijtage onderhevig. Bij een autoclaaf 
kunnen er bij weinig gebruik ook onderdelen 
verslijten. Verkalking van de ventielen is 
een bekend probleem dat juist optreedt bij 
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weinig gebruik. Leg het belang van de onder-
houdsfrequentie daarom goed uit aan de 
houder. Omdat de vergunningsperiode drie 
jaar is, moet voorkomen worden dat er alleen 
kort voor de inspectie onderhoud plaatsvindt. 

� Er moet een logboek conform de checklijst 

bijgehouden worden. In dit logboek wordt de 

datum en de geautoclaveerde partij geno-

teerd. Op de laminaatverpakking komt de da-

tum en het partijnummer overeenkomstig het 

logboek te staan. Ook dient men de teststrip 

van de Helix of de PCD-test op te slaan in het 

logboek. 

� Het uitvoeren van de test met de Helix of de 

PCD is afhankelijk van de frequentie van het 

gebruik. Bij dagelijks gebruik is het wenselijk 

dat men wekelijks de test doet. Bij een lage-

re frequentie kan men eenmaal per maand 

aanhouden. Een automatische elektronische 

test die door de autoclaaf zelf gedaan wordt, 

vervangt niet de genoemde ‘handmatige’ tes-

ten. Handmatig testen is ook het advies van 

verschillende leveranciers, omdat blind varen 

op de gegevens van de apparatuur niet ver-

standig is: deze techniek kan ook falen. Ook 

hier weer de vergelijking met een auto. Mid-

dels een lampje of een meter kan men het 

oliepeil aflezen. Toch wordt geadviseerd zelf 

het oliepeil regelmatig te controleren; bij een 

onderhoudsbeurt zal de garage het oliepeil 

eveneens handmatig controleren. 

Met bovenstaande toelichting hoop ik dat de vra-

gen zijn opgelost. Mochten er toch nog onduide-

lijkheden zijn met betrekking tot het onderhoud 

van de autoclaven, neem dan contact op met het 

LCHV, info@lchv.nl. 

Marty Jacobs 

Inspecteur en adviseur GGD Amsterdam 

 

 
 

Inspecties nVWA 

De nVWA voert reguliere inspecties uit bij stu-

dio’s op het gebied van tatoeagekleurstoffen en 

het nikkelbesluit. De nVWA heeft aangegeven in 

de toekomst ook enkele hygiënepunten te be-

trekken bij haar reguliere inspecties. De nVWA 

voert momenteel bij juweliers (die niet vergun-

ningplichtig zijn en alleen in oorlellen prikken) 

ook een check uit. Belangrijkste punten bij deze 

check zijn: hebben ze terecht geen vergunning 

aangevraagd, zijn ze bekend met de hygiëne-

richtlijnen (want die zijn ook voor deze juweliers 

van toepassing) en houden ze zich aan de be-

langrijkste hygiëneregels? 

 

 
 

Stoffen inkttatoeages kankerverwekkend 

Nog iets dat we kunnen toevoegen aan het lan-

ge lijstje van oorzaken van kanker: tatoeages. 

Amerikaanse onderzoekers waarschuwen dat 

sommige stoffen in de inkt het risico op huid-

kanker kunnen verhogen.  

Het Amerikaanse overheidsorgaan van voeding 

en drugs lanceert na verontrustende resultaten 

een nieuw onderzoek naar giftige chemische 

stoffen in inkt voor tatoeages. Daaruit bleek 

namelijk dat de inkt verdachte bestanddelen 

bevat als ftalaten, metalen en hydrocarbonaten. 

Deze stoffen zijn kankerverwekkend en versto-

ren de hormoonhuishouding. 

De chemische stof benzo(a)pyreen komt vaak 

voor in zwarte inkt. Uit tests bij dieren blijkt dat 

deze stof kanker kan veroorzaken. Gekleurde 

varianten bevatten vaak lood, cadmium, 

chroom, nikkel, titanium en andere zware meta-

len die allergieën of ziekten teweeg kunnen 

brengen. 

 

 foto: Gezondheidsnet 

 

Meer onderzoek 

"We weten nog niet of de stoffen in de inkt een 

gezondheidsrisico vormen. Het is namelijk 

moeilijk te zeggen of getatoeëerden meer kans 

hebben op kanker door hun lichaamsversierin-

gen of door ander risicovol gedrag als bijvoor-



 

 Pagina 4 van 10 
 

beeld roken. Er is dus nader onderzoek nodig", 

aldus onderzoeker Joseph Braun. 

In de Verenigde Staten zouden minstens 45 mil-

joen mensen een tatoeage hebben. 

Bron: Nu.nl 

 

Reactie van de nVWA op dit artikel 

Het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen biedt 

voldoende mogelijkheden om hiertegen op te 

treden. De stoffen die in het artikel worden ge-

noemd - zware metalen, ftalaten en dergelijke 

die schadelijk kunnen zijn - zijn in Nederland 

verboden. Daar wordt ook op gecontroleerd. In 

de wetgeving is een link gelegd met de cosmeti-

cawetgeving. Alle stoffen die in cosmetica zijn 

verboden, zijn ook verboden in tatoeagekleur-

stoffen. Zware metalen zijn de laatste jaren al 

niet meer aangetroffen. Enige tijd geleden heeft 

de nVWA wel weekmakers aangetroffen. Dit is 

een verboden stof in cosmetica en dus ook ver-

boden in tatoeagekleurstoffen. Bij het onderzoek 

door het laboratorium wordt rekening gehouden 

met hetgeen in andere landen is gevonden (lite-

ratuur), zodat ook gericht gezocht kan worden 

naar verboden stoffen. 

Lucas Nijboer, nVWA 

 

Onderzoek hygiëne verpleeghuizen moet 

openbaar 

De Tweede Kamer en de Staatssecretaris van 

Volksgezondheid hebben in een Kamerdebat af-

gesproken dat de Inspectie 

Gezondheidszorg (IGZ) nog 

dit jaar extra onderzoek 

gaat doen naar de hygiëne 

in verpleeghuizen. Bart 

Combée, directeur Consu-

mentenbond: ‘Goed 

nieuws, want de IGZ gaat 

nu onaangekondigd steek-

proefsgewijs de hygiëne 

controleren. Onduidelijk is 

alleen hoe omvangrijk dit 

onderzoek wordt opgezet en wat er met de resul-

taten gebeurt.’ 

Aanleiding van het debat is een onderzoek van de 

Consumentenbond waaruit bleek dat het beroerd 

gesteld is met de hygiëne in verpleeghuizen. De 

Consumentenbond betreurt het dat een verplich-

te jaarlijkse toets door de verpleeghuizen zelf 

met openbaarmaking van de resultaten achter-

wege blijft. In zijn campagne ‘kiezen moet kun-

nen’ pleit de Consumentenbond juist voor het 

vaker openbaar maken van onderzoeken waar-

door beter kiezen in de zorg mogelijk is. 

 

Wensen en behoeften 

De staatssecretaris wil wensen en ervaringen 

van bewoners van verpleeghuizen beter laten 

aansluiten bij hun behoeften. Volgens de Con-

sumentenbond lost een dergelijk onderzoek de 

problemen zoals geconstateerd in het onderzoek 

van de Consumentenbond niet op. De vereni-

ging van verpleeghuizen, Actiz, biedt haar leden 

een instrument om de hygiëne zelf te onderzoe-

ken. Een verplichting hiertoe en openbaarma-

king van de onderzoeksgegevens biedt de con-

sumenten inzicht in de staat van de verpleeg-

huizen en helpt bij het maken van een keuze.  

Bron: Consumentenbond 

 

 
 

Hygiënemanie!? 

Hygiëne is een begrip dat veel in de belangstel-

ling staat. Voor de media is hygiëne een dank-

baar onderwerp met informatie over onhygiëni-

sche toestanden en (voedsel)infecties, en voor 

de industrie biedt het de mogelijkheid van 

nieuwe producten die ons leven bacterievrij 

maken. Mensen zijn gevoelig voor deze hygië-

neberichten en reageren daarop door de basis-

hygiëne te vervangen door schijnveiligheid! Ook 

professionals in de gezondheidszorg lijken soms 

in slaap gesust te worden door ‘schijnveiligheid’. 

 

Wat is hygiëne eigenlijk? 

Hygiëne is de zorg voor het in stand houden van 

de gezondheid. Niet meer, maar ook niet min-

der. We kennen persoonlijke hygiëne waarbij de 

aandacht vooral uitgaat naar het individu en 

instellingshygiëne waarbij het voorkomen van 

de overdracht van micro-organismen centraal 

staat. Verder kennen we de technische hygiëne-

zorg die vooral gericht is op een ‘schone’ en 

veilige omgeving rondom individuen.  

Hoe de hygiënische attitude van een persoon is, 

is mede afhankelijk van de opvoeding (handen-

wassen en hoestdiscipline) maar wordt ook be-

paald door scholing. Je moet er natuurlijk ook 

feeling voor hebben; vooral als professional 

dient de zorg voor het in stand houden van de 

gezondheid een van je belangrijkste aandachts-

punten te zijn en dien je deze uit te dragen: een 

voorbeeldfunctie dus! 
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Schijnveiligheid 

Natuurlijk hebben wij (professionals) allerlei trucs 

geleerd om de enge ‘beestjes’ buiten de deur te 

houden: we wassen onze handen, we hanteren 

beschermende maatregelen, we poetsen met 

allerlei producten, we houden voedsel koel en 

maken het, voor consumptie, goed heet, etc. 

Maar er ontstaan nog steeds infecties die ‘soms 

de krant halen’ en grote gevolgen kunnen hebben 

voor individuen, maar ook voor medewerkers en 

klanten van instellingen. Fabrikanten spelen hier 

handig op in en komen met allerlei kostbare pro-

ducten voor de consument. Veel van deze pro-

ducten bevatten desinfecterende bestanddelen 

die wel 99% van alle bacteriën doden, dus ook de 

bacteriën die ons beschermen! En waarschijnlijk 

is die 1% binnen de kortste keren weer 100%, 

schijnveiligheid dus!  

 

On(wil)wetendheid 

Als je naar de realiteit kijkt, zie je dat de basis-

handelingen van hygiëne steeds vaker verlaten 

worden. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend: 

geen tijd, te weinig formatie en ook wel de stel-

ling: we zijn te hygiënisch bezig! Dat gevoel 

wordt bevestigd als men zich laat meeslepen 

door de trend dat dan maar alles gedesinfecteerd 

moet worden.  

En dat gebeurt dan weer inconsequent: wél op-

pervlakken zoals aanrechtbladen en vloeren des-

infecteren, maar niet de handen wassen na het 

verzorgen of na toiletbezoek! Werkinstructies 

paraat hebben over hygiënisch omgaan met voe-

ding, maar niet de koelkast reinigen en wel de 

thermostaat op 10ºC laten staan. Klagen over 

hoofdpijn omdat het binnenmilieu te wensen 

overlaat, maar niet ventileren.  

Voorwaardenscheppende middelen en materialen 

moeten er natuurlijk wel zijn, maar vaak is het 

een kwestie van gedrag gecombineerd met 

on(wil)wetendheid.  

 

Het in stand houden van de gezondheid is eigen-

lijk heel simpel. Door het 

begrip basishygiëne als 

tweede natuur te hanteren, 

hoef je er niet bij na te den-

ken en kost het eigenlijk 

ook weinig tijd. Tevens 

wordt dan het gevoel van 

schijnveiligheid vervangen 

door een gevoel van veilig-

heid. 

Willemien de Blauwe  

Hygiënist GGD Brabant-Zuidoost 

 

Beter handenwassen met ‘gloeigel’ in de 

wachtkamer 

Kinderen die in de wachtkamer hun handen 

leren wassen met een ‘glow in the dark’-gel (die 

onder uv-licht laat zien waar nog bacteriën zit-

ten), wassen een paar weken later hun handen 

beter. Dat schrijven Amerikaanse wetenschap-

pers in Infection Control and Hospital Epidemio-

logy. 

 

 
 

Het onderzoek 

Anna Fishbein en collega’s van Northwestern 

University in Chicago (VS) lieten 60 kinderen 

(8-18 jaar, 50% man, 58% latino, 25% afro-

amerikaans, 8% Kaukasisch) die met hun ou-

ders in de wachtkamer van een afdeling Spoed-

eisende Hulp zaten, meedoen aan hun pilotstu-

die. Alle kinderen kregen eerst de fluoresceren-

de gel op hun handen. Hierna wasten de kinde-

ren hun handen met zeep en water en daarna 

gingen hun handen onder de blacklight-lamp. 

De helft van de kinderen kreeg na de gloeigel-

test nog een korte les in handen wassen. Twee 

tot vier weken later kwamen zij terug voor een 

nieuwe ‘glow in the dark’-test. 

Alle kinderen wasten hun handen bij de follow-

up beter dan bij hun eerste bezoek, ongeacht of 

zij extra handenwasles hadden gekregen. 57 

ouders deden ook mee, maar die wasten hun 

handen niet beter. 

 
Leuk, interactief en duidelijk 

Speciale lessen over hoe je het beste je handen 

kunt wassen, zijn volgens de auteurs niet nodig, 

omdat ‘glow in the dark’-wassen al interactief, 

leuk en duidelijk genoeg is voor kinderen. Zij 

denken dat de gloeigelmethode in zorginstellin-

gen een effectieve, snelle en goedkope manier 

is om de verspreiding van ziekten tegen te 

gaan. 

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
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Legionella-update: herziening draaiboek 

Op het Landelijk Overleg van 7 september jl. is 

de herziening van het draaiboek ‘Melding van 

legionellabacteriën in water’ goedgekeurd. De 

herziene versie zal uiterlijk begin oktober voor 

GGD’en te downloaden zijn via Kennisnet. 

 

 
 

Reden herziening 

In het voorjaar van 2010 was een eerdere gron-

dige herziening van het draaiboek goedgekeurd 

door het LOHV. Tijdens de presentatie van het 

draaiboek op het legionellasymposium van het 

LCHV van 21 september 2010 bleek echter dat 

sommige aanwezige GGD’en de te nemen stap-

pen niet altijd duidelijk vonden. Verder bleek 

tijdens datzelfde symposium dat GGD’en de mel-

dingen van legionellabacteriën in water, genomen 

in het kader van monitoring van de beheersmaat-

regelen, verschillend afhandelen en dat de rol-

verdeling met de handhavers (VROM-Inspectie en 

provincie) verbeterd moet worden. Tot slot ver-

anderde in het najaar van 2010 de VROM-

Inspectie haar werkwijze (o.a. automatisering 

meldingen en nieuwe criteria voor afhandelen 

van de meldingen) waardoor ook de werkwijze 

voor de GGD’en aangepast moest worden.  

Het LCHV heeft meerdere gesprekken gevoerd 

met de VROM-Inspectie om de nieuwe werkwijze 

te bespreken en overeenstemming te bereiken 

over de rolverdeling tussen VROM-Inspectie en 

GGD. Maandag 24 januari 2011 is de rolverdeling 

en werkwijze besproken met nagenoeg alle 

GGD’en. In dit overleg is overeenstemming be-

reikt over een nieuwe werkwijze voor GGD’en bij 

een melding van legionella in drinkwater. Hier-

mee wordt ook getracht meer uniformiteit in de 

behandeling van de meldingen tussen de GGD’en 

te verkrijgen. 

Tijdens het symposium van september 2010 

bleek ook dat maar weinig GGD’en contact heb-

ben met de provincie indien legionella wordt aan-

getroffen in zwemwater en dat ook hier de rol-

verdeling niet altijd duidelijk is. Na overleg met 

een vertegenwoordiger van de provincie is be-

sloten de werkwijze te laten aansluiten bij de 

werkwijze van de VROM-Inspectie. De verte-

genwoordiger wijst alle provincies op deze 

werkwijze en spoort de provincies aan 

legionellameldingen door te geven aan de GGD. 

 

Belangrijke aanpassingen 

Vanwege de nieuwe werkwijze en rolverdeling 

zijn hoofdstuk 5 (meldingen legionella in drink-

water) en hoofdstuk 6 (meldingen legionella in 

zwemwater) grondig aangepast. De rol van de 

GGD is veelal terughoudender geworden en er is 

vaak minder actie van de GGD nodig. In plaats 

van een uitgebreide vragenlijst is voor deze 

meldingen nu een checklist opgenomen (bijlage 

11.1) om te bepalen of de GGD in actie moet 

komen (bijvoorbeeld: GGD is betrokken bij op-

stellen brief met informatie over legionella om-

dat de VROM-Inspectie heeft besloten dat der-

den moeten worden geïnformeerd). 

Er zijn echter nog steeds situaties waarbij wel 

meer actie van de GGD nodig is. Bijvoorbeeld: 

de VROM-Inspectie behandelt in principe alleen 

meldingen van 1.000 kve/l Legionella spp. in 

drinkwater of meer. Het kan echter voorkomen 

dat er behoefte aan informatie is als bijvoor-

beeld 500 kve/l is aangetroffen in het drinkwa-

ter. In deze situatie neemt de GGD wel direct 

contact op met de melder en kan gebruik ge-

maakt worden van de uitgebreide vragenlijst in 

bijlage 11.2.  

Naast het uitgebreide draaiboek is ook een ‘uit-

treksel’ gemaakt met de essentiële informatie 

om een melding af te handelen (samenvatting 

regelgeving, checklist, uitgebreide vragenlijst en 

informatie voor derden). Hiermee hoopt het 

LCHV gehoor te geven aan de opmerkingen dat 

bij frequent gebruik het draaiboek te omvang-

rijk en daardoor moeilijk te gebruiken is. Als 

alleen het uittreksel gebruikt wordt, is het wel 

noodzakelijk voldoende kennis te hebben van de 

werkwijze bij ontvangst van een melding 

(draaiboek hoofdstuk 5 t/m 8). Bij gebruik van 

het uittreksel dient het draaiboek als naslag-

werk om legionella-vraagstukken te kunnen 

beantwoorden. Het draaiboek is ook een be-

leidsdocument waarbij de visie van het 

CIb/LCHV op legionellapreventie wordt weerge-

geven (risicocategorie-tabel, rol monstername, 

verantwoording werkwijze).  

Alvin Bartels 

Legionelladeskundige namens LCHV en LCI 
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Column opleiding Hygiënist OGZ 

De vakantieperiode zit er weer op; dat betekent 

terug naar de schoolbanken. Ik moet toegeven 

dat het wel weer even wennen is om de studie-

boeken erbij te pakken. Gelukkig is het geen 

mooie zomer, dat maakt het een stuk gemakke-

lijker om niet in de verleiding te komen om ‘lek-

ker’ naar buiten te gaan… 

Wanneer ik weer begin met de voorbereiding van 

de lessen realiseer ik me dat tweederde van de 

opleiding er alweer opzit, want ik ben nu een jaar 

bezig! Met nog een half jaar voor de boeg, be-

staande uit nog enkele lessen, maar vooral het 

afstudeerproject.  

Het afstudeerproject kan bestaan uit een onder-

zoek, een risicoanalyse of een beleidsplan. Het 

grappige is dat wij alle drie een verschillend doel 

hebben gekozen. De een doet dus onderzoek, de 

ander een risicoanalyse en ikzelf ga een beleids-

plan opstellen. Waarover? Dat ga ik nu nog niet 

prijsgeven, maar wel presenteren op het afstu-

deersymposium op 20 april 2012! 

Het zou zo leuk zijn als de tweede jaargang van 

de opleiding dan is gestart en er al ervaringen 

uitgewisseld kunnen worden. We hebben ons 

allemaal jaren hard gemaakt voor het belang van 

deze opleiding, en die mening heb ik nog steeds! 

Dus: MELD JE NU NOG AAN! 

 

Christa (columnist) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijf je nu in voor dé opleiding voor THZ-

ers! 

Over enkele maanden gaat het tweede oplei-

dingsjaar van de opleiding Hygiënist Openbare 

Gezondheidszorg/Adviseur Infectiepreventie van 

start. In tegenstelling tot het eerste opleidings-

jaar gaat het nu niet meer om een ‘pilot’. Dat 

betekent dat er voldoende aanmeldingen moeten 

zijn om de cursus te laten doorgaan. 

Het is goed nieuws dat de eerste inschrijvingen 

inmiddels bij het Wenckebach Instituut zijn bin-

nengekomen, maar helaas zijn het er nog niet 

genoeg. Zonder nog enkele aanmeldingen dreigt 

de opleiding niet van start te gaan. Infectiepre-

ventie heeft de toekomst. Is de opleiding tot 

hygiënist iets voor jou? Dan is dit hét moment 

om de stap te zetten en je aan te melden!!!  

 

 
 

Informatie 

Uitgebreide informatie over de inhoud van de 

cursus en praktische aspecten is verkrijgbaar bij 

het Wenkebach Instituut, 

www.wenckebachinstituut.nl of via Thijs Veen-

stra, beleidsmedewerker LCHV, 020 – 555 

5415. 

 

Voedselinfecties 2010 vergelijkbaar met 

2009 

Het totale aantal meldingen van voedselinfecties 

was in 2010 vergelijkbaar met 2009. Wel zijn er 

vorig jaar meer mensen ziek geworden van een 

voedselinfectie. Hieronder staan de belangrijk-

ste conclusies uit een RIVM-analyse beschreven 

van de registratiecijfers over 2010 van de nVWA 

en de IGZ. 

 

Totaal aantal meldingen 

Er kwamen vorig jaar 432 meldingen over voed-

selinfecties binnen bij de nVWA, in tegenstelling 

tot 458 meldingen in 2009. Een lichte daling 

van het aantal meldingen, maar het aantal zie-

ken steeg daarentegen wel iets: van 1143 zie-

ken in 2009 naar 1178 in 2010. 

Naast de meldingen bij de nVWA kwamen er bij 

de IGZ 45 meldingen binnen, tegenover 35 mel-

dingen in 2009. Een stijging ten opzichte van 

2009, maar gelijkblijvend met het gemiddelde 

aantal meldingen dat in de periode 2004-2008 

is gedaan, namelijk 45. Het aantal zieken dat bij 

deze meldingen was betrokken, bleef in 2010 

met 355 op ongeveer hetzelfde aantal als in 

2009, namelijk 342 zieken. Het aantal zieken-

huisopnames was wel aanzienlijk gestegen, in 

2010 was dit 21% en in 2009 was dit nog 9%.  

 

Schattingen 

Het RIVM schat de werkelijke omvang van 

voedselinfecties en -vergiftigingen op 300.000 

tot 1.230.000 ziektegevallen per jaar. Het aan-

tal meldingen is veel lager, omdat niet iedere 

zieke naar de huisarts gaat of de nVWA infor-

meert. 

 
 
Meld je nu aan! 
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Salmonella grote boosdoener 

Belangrijke verwekkers van voedselinfecties wa-

ren, evenals in voorgaande jaren, de bacteriën 

Salmonella en Campylobacter en het norovirus. 

Salmonella veroorzaakte de meeste zieken en 

ook het merendeel van de ziekenhuisopnames. 

De drie gemelde sterfgevallen in 2010 waren een 

gevolg van salmonella.  

Bron: RIVM 

 

Symposium: ‘Voedselveiligheid en bederf’ 

Nieuwsbrief VoedselVeiligheid en VMT organise-

ren de bijeenkomst Voedselvergiftiging en bederf. 

 

 
 

Bacilli en Clostridia 

Wist u dat er jaarlijks 160.000 ziektegevallen zijn 

door Clostridium perfringens? Vijfentwintig jaar 

geleden kenden microbiologen alleen Bacilli en 

Clostridia en was de wereld van de sporenvor-

mers zeer overzichtelijk. Sindsdien is er een uni-

versum aan bacteriële sporenvormers ontdekt 

met nieuwe geslachten als Geobacillus, Paenibac-

illus, Virgibacillus en Alicyclobacillus. Deze spo-

renvormers hebben unieke eigenschappen die tot 

volslagen onverwacht bederf van levensmiddelen 

kunnen leiden. Prof. dr. Marc Heyndrickx van het 

ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonder-

zoek in België) is één van de ontdekkers en 

brengt op de workshop structuur in deze wereld. 

 

 
Clostridium Perfringens 

 

Wanneer en waar? 

Dit en meer over sporenvormers hoort u op de 

bijeenkomst ‘Voedselvergiftiging en bederf door 

sporenvormers’ op donderdag 17 november 2011 

in het Meeting Plaza te Maarssen. 

Voor meer informatie neemt u contact op met de 

organisatie via het nummer: 010-2894047. 

Symposium: ‘Alle hens aan dek’ 

De GGD Rotterdam-Rijnmond organiseert het 

symposium ‘Alle hens aan dek!’. 

 

 
 

IHR in de haven van Rotterdam 

Verschillende partijen met ieder hun eigen rol 

en expertise, waaronder het Havenbedrijf Rot-

terdam N.V., laten tijdens het symposium zien 

hoe de infectieziektebestrijding in de Rotter-

damse haven is georganiseerd. Deze organisatie 

is gebaseerd op de Internationale Gezondheids-

regels (IHR) van de WHO. Daarnaast vertellen 

de verschillende partijen wat de Port Health 

Authority Rotterdam voor hen betekent. 

 

 
Haven van Rotterdam 

 

Ondertekening convenant 

In 2009 tekenden de betrokken organisaties het 

convenant Port Health Authority Rotterdam met 

als doel zich gezamenlijk in te zetten voor de 

infectieziektebestrijding in de haven van Rotter-

dam. Dit convenant is in 2011 herzien en wordt 

tijdens het symposium opnieuw bekrachtigd.  

 

Voor wie? 

Voor iedereen die in de haven te maken kan 

krijgen met publieke gezondheid in het alge-

meen en infectieziektebestrijding in het bijzon-

der, zoals: 

� convenantpartners binnen de Port Health 

Authority Rotterdam; 

� betrokkenen die verantwoordelijk zijn voor 

wet- en regelgeving; 

� beleids- en veiligheidsambtenaren van ge-

meenten, havens en de Veiligheidsregio. 
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Wanneer en waar? 

Datum: vrijdag 18 november 2011 

Tijd: 11.45 – 17.30 uur 

Locatie: Filmhuis Lantaren Venster, Otto Reuch-

linweg 996, Rotterdam 

Neem voor meer informatie contact op met de 

organisatie; Jessica Kasanmoeseni via 06-

51496475 of allehensaandek@sdr.rotterdam.nl.  
 

 
 

Verslag door Bonaire: beter toezicht op 

schepen door cursus Ship Sanitation 

Dagelijks komen er schepen naar Bonaire: 

vrachtschepen en cruiseschepen uit het Caribisch 

gebied, maar ook schepen uit andere delen van 

de wereld. Met deze schepen kunnen ook ziektes 

en ongedierte op Bonaire komen. Door het Rijks-

instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

is eind juni een training gegeven waarbij mede-

werkers van het Openbaar Lichaam Bonaire zijn 

geschoold in het herkennen van deze risico’s en 

het afgeven van Ship Sanitation Certificates. De 

training werd niet alleen aan medewerkers van 

het Openbaar Lichaam Bonaire gegeven. Bij de 

training waren ook collega’s uit Suriname, Cura-

çao, Aruba, Sint-Maarten en Sint-Eustatius aan-

wezig. Dit maakte de training niet alleen bijzon-

der, maar ook extra nuttig. Ship Sanitation is een 

internationale aangelegenheid. Met elkaar zijn we 

slagvaardiger in het toezicht. 

 

 
 

Ship Sanitation Certificate 

Door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO 

zijn internationale gezondheidsregels opgesteld 

om de verspreiding van infectieziekten te be-

heersen. Als bewijs dat een schip voldoet aan 

deze voorschriften kan een schip een Ship Sa-

nitation Certificate aanvragen. Op dit certificaat 

staat of een schip voldoet aan de normen. De 

normen hebben niet alleen betrekking op infec-

tieziekten. Er wordt tegenwoordig ook gekeken 

naar hygiënische en milieuaspecten. 

Op Bonaire is de verplichting om een geldig 

certificaat te hebben vastgelegd in de Wet Pu-

blieke Gezondheid BES. 

 

 
 

Trots 

Gedeputeerde Cicilia die in haar portefeuille 

Zorg en Samenleving heeft: ‘De gezondheid van 

de bezoekers en inwoners van Bonaire gaat me 

aan het hart. We moeten voorkomen dat er 

onbedoeld een infectie op het eiland komt of dat 

de natuur wordt aangetast. Toezicht hierop is 

nodig. Door de training van het RIVM zijn we 

beter toegerust om dit toezicht uit te voeren. In 

bijna elke grote haven kan een schip een Ship 

Sanitation Certificate aanvragen en binnenkort 

ook op Bonaire. Hier ben ik trots op.’ 

 

En dan de praktijk 

Begin juli kon de geleerde kennis direct in prak-

tijk worden gebracht. De heren Ceril Janga en 

Lucio Molina van de Hygiënische Dienst hebben 

een grote olietanker bij BOPEC geïnspecteerd. 

Tijdens de inspectie bleek alles in orde, waar-

door het eerste Bonairiaanse Ship Sanitation 

Certificate kon worden afgegeven. 

Bron: Nieuwsbrief Openbaar Lichaam Bonaire 
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Reactie LCHV 

Het LCHV heeft deze training ook als heel positief 

ervaren. Alle deelnemers waren enthousiast en 

we begrijpen dat de kennis direct in de praktijk is 

toegepast. We hebben nog steeds contact met 

enkele deelnemers en hopen dat in de toekomst 

iedereen gebruik maakt van Piraeus. Samen met 

de BES wordt ook gekeken of we na bijvoorbeeld 

een half jaar nog een training kunnen organise-

ren om de kennis op te frissen, de stand van 

zaken door te nemen en eventuele problemen te 

bespreken. We bedanken iedereen voor zijn of 

haar bijdrage aan deze training! 

 

 

 

Vraag en antwoord 

Zowel via e-mail als via de helpdesktelefoon 

(020-555 5415) komen diverse vragen binnen 

over THZ-onderwerpen. Enkele vragen worden in 

de Nieuwsbrief behandeld. 

 

 

In een piercingstudio wordt 1% chloorhexidine 

geadviseerd bij de verzorging van piercings. De 

piercingstudio heeft hier goede ervaringen mee 

en vermoedt dat het aantal ontstekingen afneemt 

door het gebruik van chloorhexidine. Is dit toege-

staan? 

Chloorhexidine is een huiddesinfectiemiddel en 

geen wonddesinfectiemiddel. Een huiddesinfec-

tiemiddel wordt preoperatief gebruikt, dus voor 

het aanbrengen van de piercing. Een wonddesin-

fectiemiddel, zoals Betadine en Sterilon, zijn be-

doeld voor gebruik bij een geïnfecteerde wond. 

We gaan ervan uit dat een piercingwond niet 

geïnfecteerd is. Er is dus geen noodzaak om een 

wonddesinfectiemiddel te gebruiken. De werking 

van een wonddesinfectiemiddel is dat het de 

wond openhoudt zodat vuil en pus naar buiten 

kunnen. Als er geen ontsteking is, vertraagt een 

wonddesinfectiemiddel dus de heling van de 

wond. Het advies is en blijft het goed schoonhou-

den van de wond met water en zeep. 

 

 

Is het een goed advies om na toiletbezoek de 

handen met handalcohol te desinfecteren in 

plaats van te wassen? 

Nee, dat is geen goed advies. Juist na toiletbe-

zoek kunnen de handen zichtbaar en voelbaar 

verontreinigd zijn. Na toiletbezoek is handen 

wassen met zeep en afdrogen met papieren 

handdoekjes dus noodzakelijk. 
 

Een tatoeëerder vraagt informatie over het star-

ten van een 'mobiele eenheid', zoals een busje 

met een vergunning. Hij wil stoppen met zijn 

studio, maar wil graag verder tatoeëren op 

beurzen, braderieën en motordagen met een 

ingerichte bus. Bestaat er zoiets als een ‘mobie-

le’ vergunning?  

Ja, een mobiele eenheid kan een vergunning 

krijgen voor tatoeëren en/of piercen. Ze moeten 

dan wel alle voorzieningen hebben zoals water, 

afvoer, elektriciteit e.d. In Tatoeus moet dan 

aangegeven worden dat het gaat om een mo-

biele unit. Verder moeten ze natuurlijk aan alle 

eisen voldoen. Enkele belangrijke aandachts-

punten tijdens de inspectie: 

� hoe is de temperatuurbeheersing geregeld; 

er mag namelijk niet buiten de camper of 

caravan gewerkt worden (ook niet als het 

buiten 30 °C is); 

� hoe gaat men om met de snelbeslissers en 

cliënten die mogelijk onder invloed van al-

cohol en drugs zijn;  

� indien er gesteriliseerd wordt, moet er na-

tuurlijk ook aandacht zijn voor het vervoer 

van mogelijk besmet materiaal.  

 

 

Een tatoeëerder heeft van een leverancier ge-

hoord dat naaldencontainers die aan de Eco-

Plus norm voldoen, ook in orde zijn. Dit zou een 

Europese norm zijn. Klopt dat?  

Volgens de website van het ministerie van Ver-

keer en Waterstaat betreft het uitsluitend het 

UN-keurmerk. De Eco-Plus norm staat dus niet 

gelijk aan het UN-keurmerk.  

 

 

 

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 

nieuwsbrief kan voor 1 december 2011 digitaal 

verstuurd worden naar info@lchv.nl of per post: 

LCHV 

Postbus 2200 

1000 CE Amsterdam 

www.lchv.nl 


