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Voortgang richtlijnen 
Verschillende regio’s houden zich bezig met de 
herziening van een hygiënerichtlijn. Hoe staat het 
daarmee? 
Regio Zeeland/Brabant is bezig met de herziening 
van de Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en 
woonzorgcentra. Deze richtlijn zal op een aantal 
aspecten een wetenschappelijke onderbouwing 
krijgen, wat Thijs Veenstra op zich neemt.  
Regio Noord-Holland/Flevoland heeft de herzie-
ning van de Hygiënerichtlijnen voor de GGD’en 
op zich genomen. De werkgroep is inmiddels voor 
de eerste keer bijeengekomen.  
Algemeen. De ‘Hygiënerichtlijnen voor de Asiel-
zoekerscentra’ zijn nog niet definitief vastgesteld. 
Gewacht wordt op het definitieve Plan van Eisen 
van de COA zodat dit als bijlage bij de richtlijn 
wordt gevoegd.  
 
Het stokje overnemen 
In de vorige nieuwsbrief verraste Joan ons alle-
maal door aan te geven dat ze haar functie van 
hoofd LCHV wilde neerleggen. Niet lang daarvoor 
werd ik minstens zo verrast door de mogelijkheid 
om haar opvolger te worden. En nu nadert de 
datum waarop dat echt gaat gebeuren. 
 
Uitdaging! 
Voor mij een geweldige uitdaging. Ik ben blij dat 
ik al anderhalf jaar meedoe, velen van jullie in-
middels van gezicht ken en me met veel taken 
van het LCHV heb beziggehouden. Ik zal dat 
goed kunnen gebruiken, want het LCHV is uitge-
groeid tot een centrum dat vele rollen vervult en 
veel meer is dan waar mijn taken als beleidsme-
dewerker lagen. Hoe meer ik me erin verdiep, 

hoe meer inzicht ik krijg in wat zich nog meer 
aandient en waarvan ik ooit dacht dat het van-
zelf ging.  
 
Genoeg te doen 
Dat is niet erg. Belangrijk is dat er op het ge-
bied van THZ in Nederland veel te doen is, en 
dat veel daarvan heel goed gaat. Ook belangrijk 
is dat er kundige mensen in het veld zijn die 
ook míj advies kunnen geven. Last but not 
least: Joan verdwijnt niet helemaal achter de 
horizon. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat 
alles hetzelfde blijft. Mijn taak is ook met nieu-
we ideeën te komen en het LCHV verder te ont-
wikkelen waar we dat nog niet gedaan hebben. 
Ik hoop dat we dat de komende jaren zullen 
merken.  
Dan gaat alvast een bedankje uit naar de men-
sen die mij de afgelopen weken succes hebben 
gewenst. Ik ben blij met de reacties en het ver-
trouwen. Ik ga mijn best doen en ik heb er zin 
in! 

Thijs Veenstra, beleidsmedewerker LCHV 
 
Nieuwe website! 
De nieuwe website van het LCHV gaat stapje 
voor stapje vooruit. De nieuwe website is nu 
nog te vinden via 
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen
/L/Landelijk_Centrum_Hygiëne_en_Veiligheid_L
CHV. Voor het einde van dit jaar zullen alle 
openbare documenten op deze site staan en zal 
de oude site verdwijnen. De URL www.lchv.nl 
zal dan ook gelinkt worden aan de nieuwe site, 
zodat we makkelijk te vinden zijn.  
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RSS-feed 
Iedereen kan zich straks abonneren op de nieuwe 
site middels een RSS-feed. Via RSS-feed krijg je 
dan meldingen over nieuw geplaatste items.  
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Met behulp van een (gratis) fee-
dreader (via Google of een apart 
programma) komen deze meldin-
gen bij je binnen. Uitleg over hoe je
te abonneren, volgt no

Besloten gedeelte, waar? 
We merken dat het besloten gedeelte op Kennis-
net niet voor iedereen makkelijk te vinden is. 
Daarom volgt hier een link die uitkomt bij het 
dossier LCHV: 
http://www.ggdkennisnet.nl/thema/thz/dossiers/
113, vervolgens inloggen om het dossier te kun-
nen openen. Uiteraard kun je ook de link gebrui-
ken die op de website www.lchv.nl staat. 
Het is helaas nog onduidelijk wanneer het beslo-
ten gedeelte bij het RIVM klaar is. 
 

 
 
Gebruik info@lchv.nl! 
Het LCHV verzoekt iedereen om vragen altijd 
naar het algemene e-mailadres (info@lchv.nl) te 
sturen. Binnen het LCHV kan dan bekeken wor-
den wie er beschikbaar is om de vraag te beant-
woorden. Dit voorkomt dat de een meer belast 
wordt dan de ander en dat vragen blijven liggen 
bij afwezigheid van die persoon. 
 
Vaste werkgroepsecretaris 
Sinds de oprichting van het LCHV wordt de vaste 
werkgroepsecretaris geleverd door deelnemende 
GGD’en. Op dit moment is het LCHV in een fase 
beland waarin de nadruk ligt op het herzien van 
richtlijnen. In deze fase ligt er ook meer nadruk 
op literatuuronderzoek, implementatie en verdere 
verbetering van de opzet van de richtlijnen. Dit 
betekent dat de taak van de werkgroepsecretaris 
zwaarder wordt. Tegelijkertijd blijkt het voor 
GGD’en lastiger om een secretaris te leveren, 
terwijl de betrokkenheid van GGD-medewerkers 
van onverminderd belang is.  
Na een voorstel is op het LOHV afgesproken dat 
er naar een vaste werkgroepsecretaris gezocht 
wordt. Hoewel het jammer is dat niet iedereen 
deze taak meer kan vervullen, ziet men veel 
voordelen in een vaste secretaris die bij alle her-
zieningen aanwezig is.  

Vacature 
Een dezer dagen wordt de vacature voor richt-
lijnredacteur(!) gepubliceerd. Geïnteresseerd? 
Houd GGD-Kennisnet in de gaten! 
 
Richtlijnenbijeenkomsten 
Op de Richtlijnenbijeenkomst van 14 november 
jl. zijn de Richtlijnen voor publieksevenementen 
en voor collectieve voorzieningen van asielzoe-
kers behandeld. Hieronder volgt een kort ver-
slag van deze bijeenkomst. 
 
Hygiënerichtlijnen publieksevenementen 
In totaal zijn er tien GGD’ers aanwezig, waarbij 
zeven GGD’en worden vertegenwoordigd. De 
hygiënerichtlijnen voor publieksevenementen 
zijn nog niet definitief: Voor het definitief wor-
den zal nog een onderdeel worden toegevoegd 
met betrekking tot veiligheidsmaatregelen om-
trent teken. Een ander opvallend verschil met 
de vorige richtlijnen is het ontbreken van het 
‘scoreformulier voor de gemeenteambtenaren’ 
ten behoeve van de vergunningaanvraag voor 
het evenement. Na uitvoerig overleg met GHOR 
Nederland is besloten om voor de gemeente-
ambtenaren een gezamenlijk scoreformulier te 
ontwikkelen. Omdat de GHOR in veel gevallen 
het aanspreekpunt is voor de ‘witte kolom’, is 
besloten om in de Landelijke Handreiking Ge-
neeskundige advisering publieksevenementen 
van GHOR Nederland een scoreformulier op te 
nemen waarin zowel de THZ-aspecten worden 
benoemd als de GHOR-aspecten. Zodra bij een 
THZ-aspect een vraag met ‘ja’ wordt beant-
woord, zal de vergunningaanvraag via de GHOR 
bij de THZ-afdeling van de GGD terechtkomen. 
De GGD geeft dan advies over dit aspect. De 
handreiking van de GHOR is kort geleden vast-
gesteld en is te downloaden via www.ghor.nl. 
 

 
 
Wat verder tijdens de bijeenkomst opvalt, is dat 
de wijze van communiceren en samenwerken 
tussen organisatoren, gemeentes, GHOR en de 
GGD nog steeds erg verschillend blijkt te zijn. 
Dit is deels afhankelijk van de grootte van een 
regio; ook van de frequentie waarin er evene-
menten plaatsvinden. Wellicht kan de nieuwe 
handreiking van de GHOR hier ook een positieve 
bijdrage aan leveren. 

http://www.ggdkennisnet.nl/thema/thz/dossiers/113
http://www.ggdkennisnet.nl/thema/thz/dossiers/113
http://www.lchv.nl/
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Hygiënerichtlijnen AZC 
In totaal zijn er twaalf GGD’ers aanwezig die acht 
GGD’en vertegenwoordigen. 
Quita Waldhober is namens GGD Nederland aan-
wezig en geeft een presentatie van de THZ- re-
sultaten uit 2010. 
 

 
 
In Nederland verblijven momenteel 18.500 asiel-
zoekers in een opvang. Het Centraal Orgaan 
Asielzoekers (COA) beheert 58 opvanglocaties in 
20 GGD-regio’s. Er zijn zes soorten opvangloca-
ties. De technische hygiënezorg op deze locaties 
is een vast onderdeel van de PGA-taken. De Pu-
blieke Gezondheid Asielzoekers was/is nog in de 
implementatiefase en ook is de onderlinge sa-
menwerking tussen het COA en de GGD nog in 
ontwikkeling. In 2010 waren er 62 centra, waar-
van er 37 door de GGD’en zijn bezocht. 
Per GGD-regio blijken er verschillen in regelmaat 
en/of werkwijze te zijn. De resultaten uit 2010 
laten zien dat deskundige THZ-begeleiding bij 
Asielzoekerscentra niet alleen wenselijk, maar 
ook noodzakelijk is. Onderdelen die landelijk 
hoog scoren op de verbeterlijst zijn: 
 Bouw & Inrichting, met name sanitair (50%-

80% moet verbeteren);  
 Schoonmaak (verbetering noodzakelijk); 
 Binnenmilieu (achterstallig onderhoud in ven-

tilatiesystemen).  
 

 
 

Zowel uit de ervaringen in het werkveld als uit 
het jaarverslag van GGD Nederland komen een 
aantal aandachtspunten naar voren: dit zijn on-
der andere het contact met de COA-
locatiemanagers; het gebruik van een collectieve 
ruimte door derden (bijvoorbeeld een medische 
post) en het verzenden van de rapportage aan 
GGD Nederland. 
 

Voortgang Inspectie Tatoeëren en Piercen 
Moeder-dochter-vergunning, KvK en BSN-
nummers 
Een ondernemer die voor een tweede, derde of 
vierde filiaal een dochtervergunning aanvraagt, 
moet als volgt het aanvraagformulier invullen: 
Bij 1 Gegevens vestiging wordt de naam, 
adres, vestigingsplaats én KvK-nummer van de 
locatie ingevuld (dus niet van de aanvrager/ 
ondernemer). 
Bij 2 Gegevens ondernemer wordt aangege-
ven of de aanvrager een rechtspersoon dan wel 
een natuurlijk persoon is. Gaat het om een 
rechtspersoon, dan wordt het RSIN-nummer 
van de rechtspersoon ingevuld. Gaat het om 
een natuurlijk persoon, dan worden de gege-
vens van de ondernemer (naam, geboorteda-
tum, geboorteplaats) en het burgerservice-
nummer (BSN) ingevuld. 
 
Verifieer de ingevulde gegevens altijd met be-
hulp van het uittreksel uit het Handelsregister 
van de Kamers van Koophandel (dat niet ouder 
is dan twee maanden) en/of een kopie van het 
identiteitsbewijs van de aanvrager. Neem de 
aanvraag niet in behandeling als het aanvraag-
formulier niet compleet en correct is ingevuld. 
Een dochtervergunning kan bovendien alleen 
maar worden afgegeven als de aanvrager (de 
gegevens bij 2) dezelfde is als bij de moeder-
vergunning. 
 
Bij de inspectie voor een dochtervergunning 
worden alle items gecontroleerd, behalve de 
daadwerkelijke handeling zelf. Men moet dus 
wel laten zien hoe alle materialen worden klaar-
gezet, welke formulieren er worden uitgereikt, 
hoe er wordt schoongemaakt en waar de ge-
bruikte naalden naartoe gaan etc. Er hoeft dus 
alleen geen cliënt te zijn. De financiële reductie 
die voor een dochtervergunning geldt is één 
uur. Er wordt dus bij een PMU-
dochtervergunning geen 3,5 uur in rekening 
gebracht, maar 2,5 uur. 
 
Evaluatie wetgeving tatoeëren en piercen 
Het ministerie van VWS is momenteel de huidi-
ge wetgeving aan het evalueren. Hiervoor heb-
ben zij een onderzoeksbureau ingehuurd, dat 
verschillende mensen uit het veld en ook een 
aantal GGD-inspecteurs heeft geïnterviewd. 
Daarnaast is er een enquête onder vergunning-
houders en een enquête onder consumenten 
gehouden. De conclusies van de evaluatie ver-
wachten we in de volgende nieuwsbrief te kun-
nen melden.  
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Onderzoeksvragen evaluatie 
Bieden de wettelijke regels de consument 
adequate bescherming tegen nadelige ge-
zondheidseffecten bij tatoeage, piercing en 
PMU? 
Zijn met de hygiënemaatregelen in de wetgeving 
alle risico’s in principe afgedekt?  
Hoe werkt het huidige vergunningstelsel in 
praktijk? 
Wat zijn de ervaringen/meningen van vergunning-
verleners, inspecteurs, tatoeëerders en piercers 
met betrekking tot inspecties, de geldigheidsduur 
en de kosten van een vergunning? Hoe groot is het 
draagvlak bij de doelgroepen? Zitten er (potentië-
le) zwakke plekken of risico’s in het systeem die 
gevolgen kunnen hebben voor de effectiviteit? 
Hoe werkt het toezicht en de handhaving 
door de nVWA in de praktijk? 
Welk beleid heeft de nVWA sinds 2007 gevoerd? 
Vormen het vergunningensysteem via de GGD’en 
en het toezichtbeleid van de nVWA één sluitend 
systeem? Op welke wijze wordt bijvoorbeeld sa-
mengewerkt en/of informatie uitgewisseld? Waar 
zitten de zwakke plekken of potentiële risico’s en 
mogelijke verbeterpunten? 
In hoeverre is, ondanks toezicht en handha-
ving, sprake van risicovolle en/of illegale 
praktijken? 
Welke indicaties zijn er voor het bestaan van een 
groep tatoeëerders en piercers zonder vergunning 
en voor het bestaan van een groep tatoeëerders en 
piercers die onhygiënisch/onveilig werkt? Zijn er 
indicaties voor de omvang van deze groepen? 
Hoe effectief is het informatiebeleid richting 
de consument? 
Op welke wijze oriënteren consumenten zich voor-
dat zij een lichaamsversiering laten zetten op ge-
zondheidsrisico’s? Heeft de aanwezigheid van een 
vergunning een rol gespeeld in de keuze van de 
shop/salon, en worden de hiertoe ontwikkelde 
websites van het RIVM geraadpleegd? In hoeverre 
zijn consumenten geïnformeerd over de mogelijke 
complicaties, verzorging en risico’s bij gezond-
heidsklachten? 
Concluderend: wordt het hoofddoel van het 
Warenwetbesluit, een minimalisering van 
nadelige gezondheidseffecten, gehaald? 
Zo niet: op welke punten niet en waardoor wordt 
dit veroorzaakt? (hiaten in de regelgeving, wijze 
waarop wordt gecontroleerd en geïnspecteerd, 
onvoldoende draagvlak bij de doelgroepen, onvol-
doende aanpak van illegale praktijken etc.). Tot 
welke aanbevelingen voor een effectiever systeem 
leiden de antwoorden op de onderzoeksvragen? 
 

Behoeftepeiling cursus inspecteur Tatoeëren en 
piercen 
Vanuit het land bereiken ons vragen of er op 
korte termijn weer een cursus voor inspecteurs 
voor het genoemde aandachtsveld valt te ver-
wachten. Begin 2011 hebben we een cursus 
verzorgd en indien er voldoende aanmeldingen 
zijn dan kunnen we in 2012 natuurlijk ook weer 
een cursus organiseren. Daarom willen we bij 
dezen al een eerste inventarisatie houden. 
GGD- inspecteurs tatoeëren en piercen in wor-
ding kunnen hun belangstelling doorgeven aan 
het LCHV, door te mailen naar info@lchv.nl. 
 
Tatoeëerders zonder vergunning beboet door 
nVWA 
Sinds de invoering van het Warenwetbesluit 
tatoeëren en piercen wordt er door met name 
de tatoeëerders aangegeven dat er veel 
‘thuistatoeëerders’ zijn die zonder vergunning 
werken. Dit is niet alleen een doorn in het oog 
van de collega’s die wel een vergunning hebben, 
maar ook van de Voedsel en Waren Autoriteit. 
Deze zag met lede ogen aan dat het niet ge-
makkelijk was om ervoor te zorgen dat de 
‘thuistatoeëerders’ ofwel een vergunning aan-
vragen, ofwel geen tatoeages meer zetten. Met 
een nieuwe strategie heeft de nVWA recent 
boetes opgelegd aan zes tatoeëerders omdat zij 
zonder vergunning werkten. Bij sommige van 
deze tatoeëerders werd tevens een onhygiëni-
sche situatie aangetroffen, wat ernstige risico’s 
voor de volksgezondheid kan veroorzaken. De 
nVWA is blij dat met deze strategie en gaat 
hiermee verder. 

Bron: nVWA 

 
 
Combinatievergunningen 
Sommige combinatievergunningen lijken in de 
ogen van de ondernemer, maar soms ook in die 
van de inspecteur, wat overdreven. Zo dient 
een tatoeëerder die met een traditionele tatoe-
agemachine werkt én met de Cheyenne Hawk, 
een combinatievergunning voor  gebruik van de 
tatoeagemachine én voor het gebruik van een 
pigmenteerpen aan te vragen. Ditzelfde geldt 
voor het gebruik van een pigmenteerpen én een 
handmatige hairstroketechniek. Ook hiervoor is 
een combinatievergunning nodig. 
 

mailto:info@lchv.nl


 

Lopende rechtszaken 
Al eerder meldden we in deze Nieuwsbrief over 
het conflict met leverancier Nutrivision. Zij brach-
ten naaldmodules op de markt die niet volkomen 
lekdicht waren. Na een zeer lange rechtsgang die 
door het ministerie van VWS en de landsadvocaat 
is gevoerd, zijn wij in het gelijk gesteld omdat uit 
onderzoek van TÜV Rheinland Nederland B.V. is 
gebleken dat niet valt uit te sluiten dat de 
naaldmodule bij gewoon gebruik lekt. In het ka-
der van de bescherming van de gezondheid van 
burgers is dit een mooie en terechte uitspraak. 
Tegen deze uitspraak kan nog in beroep worden 
gegaan. 
Daarnaast is het LCHV het afgelopen kwartaal 
regelmatig gebeld over de onrust onder verschil-
lende tatoeagestudio’s die geen vergunning aan 
zouden willen vragen en over een rechtszaak die 
enkele ondernemers hebben aangespannen tegen 
het ministerie van VWS. Het LCHV zal het minis-
terie van VWS vragen om jullie middels deze 
nieuwsbrief op de hoogte te houden van de 
voortgang.  
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Lidocaïne bij body sculpting 
In de nieuwsbrief van juni 2011 werd melding 
gemaakt van een mogelijke nieuwe trend: body 
sculpting ofwel bodymodificatie. Nu blijkt dat bij 
het aanbrengen of verwijderen nogal eens injec-
teerbare verdovingen worden gegeven. Zoals in 
alle richtlijnen duidelijk staat vermeld is dit ten 
enenmale verboden. Beschouw het aanbrengen 
van bodymodificaties als piercen en keur het 
gebruik van injecteerbare verdovingen dus altijd 
af. Het verwijderen van bodymodificaties is ei-
genlijk nog een groter probleem. Hierbij moet 
vaak gesneden worden. Dit is een voorbehouden 
handeling volgens de Wet BIG en mag alleen 
door een arts worden uitgevoerd. 

2012: Nederlandse Voedsel en Warenauto-
riteit (NVWA) 
Vanaf 1 januari 2012 vormen de drie inspectie-
diensten van het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) een nieu-
we organisatie onder de naam Nederlandse 
Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).  
De NVWA is het resultaat van de fusie van de 
Algemene Inspectiedienst, de Plantenziekten-
kundige Dienst en de Voedsel en Waren Autori-
teit.  
 

 
 
nVWA wordt NVWA 
De drie organisaties hebben de afgelopen twee 
jaar onder de werknaam ‘nieuwe Voedsel en 
Waren Autoriteit’ samengewerkt. Op 1 januari 
2012 is het fusieproces afgerond en vormen zij 
dus samen de Nederlandse Voedsel en Waren 
Autoriteit. 
Staatssecretaris Henk Bleker heeft deze naam 
op woensdag 16 november bekendgemaakt 
tijdens een debat in de Tweede Kamer over de 
NVWA. 
De naamswijziging zal gefaseerd worden inge-
voerd, te beginnen met de zichtbare naamsui-
tingen als briefpapier en logo’s. 
 
NVWA in het buitenland 
De Engelse naam van de NVWA is ‘Netherlands 
Food and Consumer Product Safety Authority’. 
De Franse en Duitse naam luiden ‘Autorité néer-
landaise de surveillance des produits de con-
sommation’ en ‘Niederländische Behörde für 
Lebensmittel- und Produktsicherheit’. 

Bron: nVWA 
 
Keurmerk kinderboerderijen 
Het LCHV heeft zitting in het platform dat een 
breed keurmerk voor kinderboerderijen in Ne-
derland ontwikkelt. Dit keurmerk is een initiatief 
van de Stichting KinderBoerderijen Nederland 
(SKBN) en de Vakgroep Medewerkers Kinder-
boerderijen (VMK) en heeft als doel kwaliteit 
van kinderboerderijen te waarborgen op het 
gebied van dierverzorging, arbeidsomstandig-
heden en hygiëne. In dit platform hebben diver-
se organisaties zitting, waaronder de Voedsel en 
Waren Autoriteit, de Gezondheidsdienst voor 
Dieren, GGD Nederland, het LCHV en het minis-
terie van VWS.  

http://www.vwa.nl/�


 

Geen aparte richtlijn 
Kinderboerderijen hebben te maken met een 
verscheidenheid aan regels en verantwoordelijk-
heden. Vaak wordt hier om diverse redenen niet 
helemaal aan voldaan. Onderzoek door verschil-
lende GGD’en, waaronder GGD Amsterdam, wees 
uit dat het met de hygiëne slecht is gesteld. In de 
LCHV-richtlijn voor publieksvoorzieningen staat  
een beperkt gedeelte over kinderboerderijen, 
maar dat wordt niet vaak gebruikt. De verschei-
denheid aan informatiebronnen is de kinderboer-
derijen vaak te veel. 
 

 
 
Meewerken aan keurmerk 
Het LCHV neemt deze aanbeveling ter harte en 
overweegt om het kinderboerderijgedeelte uit de 
Hygiënerichtlijnen voor Publieksvoorzieningen bij 
de volgende herziening te schrappen. Daarvoor in 
de plaats werkt het LCHV mee aan de ontwikke-
ling van het onderdeel hygiëne van het keur-
merk. Na invoering van de herziene versie van 
het keurmerk zal het LCHV adviseren om volgens 
de normen uit het keurmerk te werken. Het LCHV 
verwacht dat dit centrale initiatief tot betere re-
sultaten zal leiden en ziet het keurmerk als een 
belangrijk signaal aan bezoekers. Het LCHV advi-
seert de GGD’en om het keurmerk te raadplegen 
en aan te bevelen bij contact met kinderboerde-
rijen. Het LCHV kan wellicht nog wel een hand-
zame checklist ontwikkelen die GGD’en kunnen 
gebruiken. Meer informatie kan verkregen wor-
den bij tveenstra@lchv.nl of bij de SKBN via 
secretariaat@skbn.net. 
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Basiscursus Ship Sanitation 
In januari 2012 wordt opnieuw een cursus In-
specteur Ship Sanitation georganiseerd. Deze 
cursus duurt vier dagen en zal worden georgani-
seerd bij de GGD Rotterdam. De cursusdagen zijn 
maandag 16, dinsdag 17 en woensdag 25 januari 
2012. Op vrijdag 27 januari vindt het praktijk-
examen plaats in de haven van IJmuiden. De 
verschillende GGD’en die deze taak uitvoeren, 
hebben al een uitnodiging ontvangen. 

Kosten 
De kosten voor deelname voor deze cursus be-
dragen 675 euro per persoon (inclusief lun-
ches).  
Om te kunnen deelnamen aan de cursus is bo-
vendien het boek ‘Scheepskennis’ noodzakelijk 
(kosten ca. 50 euro). Overnachtingsfaciliteiten 
worden niet centraal geregeld.  
 

 
 
Opgeven 
Opgeven voor deze cursus is mogelijk tot en 
met vrijdag 16 december en kan via 
info@lchv.nl. 
 
Column opleiding Hygiënist OGZ 
Het aftellen is begonnen, in januari hebben we 
de laatste lesdagen en dan zit het er al bijna op! 
Nou ja, bijna, er moet nog wel het nodige ge-
beuren en het belangrijkste: de afstudeerop-
dracht inleveren op 1 maart 2012! 
Het zal dan wel weer even wennen zijn als ik 
niet maandelijks naar Groningen hoef te rijden. 
Ook het zoeken naar een leuke eetgelegenheid 
met z’n drietjes ga ik ontzettend missen. We 
hebben onderling veel ervaringen en andere 
zaken gedeeld, dat heb ik als heel bijzonder 
ervaren! 
 
Het zou zo goed zijn als de tweede jaargang van 
de opleiding volgend jaar mei van start kan 
gaan. Het is zeker geen studie die je even naast 
je werkzaamheden doet en ik zal ook niet ont-
kennen dat ik momenten heb gehad waarin ik 
dacht ‘waar ben ik aan begonnen’. Maar vlak 
daarna realiseerde ik me de meerwaarde door-
dat ik merk dat ik toch weer veel uit de oplei-
ding heb kunnen gebruiken.  
 
Christa van Dijk (columnist) 

mailto:tveenstra@lchv.nl
mailto:secretariaat@skbn.net
mailto:info@lchv.nl


 

Latex handschoen leidt tot lakse hygiëne 
Zorgverleners die handschoenen dragen, maken 
hun handen minder vaak schoon. Dit draagt mo-
gelijk bij aan de verspreiding van infecties binnen 
zorginstellingen, zoals de MRSA-bacterie. Dat 
schrijven Britse onderzoekers in de decemberedi-
tie van het tijdschrift Infection Control and Hospi-
tal Epidemiology. 
De onderzoekers bezochten 71 zorginstellingen 
en observeerden gedurende 249 uur artsen. Het 
aantal keren dat zorgverleners hun handen 
schoonmaakten, met zeep of met pure alcohol, 
bleek ‘teleurstellend laag’. 
Dat gebeurde in 48 procent van de patiëntcon-
tacten. Maar als de arts handschoenen droeg, 
was dit 41 procent. 
Advies WHO 
Het aantal bacteriën dat via de handen verspreid 
wordt, vermindert door handschoenen te dragen. 
Maar bacteriën kunnen ook door latex heenko-
men. 
Daarom adviseert de Wereldgezondheidsorgani-
satie (WHO) om de handen zowel voor het aan-
trekken als na het uittrekken van handschoenen 
te reinigen. Ook dienen artsen steeds nieuwe 
exemplaren te gebruiken bij elke patiënt. 
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‘De kans dat iemand z’n handen schoonmaakt is 
substantieel lager als hij handschoenen draagt’, 
zegt hoofdonderzoeker Sheldon Stone van het 
Royal Free Hospital NHS Trust in Londen. ‘Dit 
fenomeen noemen we de “vieze hand in de hand-
schoen”’. 

Bron: nu.nl 
 
EU wil 2 houdbaarheidsdata op verpakking 
Het agrarisch comité van het Europees Parlement 
wil dat er op foodverpakkingen zowel een te-
gebruiken-tot als een te-verkopen-tot datum 
komt. 
 
Begrijpelijke aanduidingen 
Het comité heeft daartoe een resolutie aangeno-
men. De twee data moeten voorkomen dat retai-
lers de producten te dicht op het verstrijken van 

de houdbaarheidsdatum verkopen, waardoor 
consumenten voedsel weggooien. 
De Europese Commissie moet zich er echter 
eerst van verzekeren dat consumenten de hui-
dige aanduidingen begrijpen, zoals 'ten minste-
houdbaar-tot' en 'te-gebruiken-tot', stelt de 
resolutie. 
 

 
 
Meer keuze in hoeveelheden 
Om verspilling tegen te gaan willen de Europar-
lementariërs bovendien dat voedingsmiddelen 
worden aangeboden in verpakkingen van ver-
schillende grootte. Ook moeten verpakkingen zo 
ontworpen worden dat producten langer houd-
baar zijn. 
De Europarlementariërs pleiten er tevens voor 
dat producten die over de datum zijn en be-
schadigde producten, met korting worden ver-
kocht. 
Het Europees Parlement stemt op de plenaire 
bijeenkomst van 12 tot 15 december in Straats-
burg over de kwestie. 

Bron: EVMI 
 
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. 
 
Bij een evenement wil men gedurende drie da-
gen gebruik maken van een 'watergordijn' van 
1,5 meter hoog. Het is onduidelijk of het water 
echt met kracht wordt versproeid, maar afgaan-
de op de beschikbare informatie, druppelt of 
stroomt het water zacht naar beneden en is er 
kans op minimale waternevel. 
Zijn de druppels die ontstaan in de opvangbak 
door het vallende water een risico voor legionel-
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la-verspreiding? En hoeveel chloor moet worden 
toegevoegd aan het water? 

Een ondernemer vraagt nu voor de derde keer 
(2007, 2009 en 2011) een vergunning aan; 
moet ik dan nog steeds de handeling, dus een 
cliënt zien, of is het inspecteren van de ruimte 
voldoende? 

Afgaande op deze informatie lijkt het erop dat er 
geen sprake is van echt vernevelen van water 
(meer 'vallen' van waterdruppels). Druppels die 
in een waterbak vallen, veroorzaken in principe 
geen waternevel. De verspreiding zal minimaal 
zijn.  

Bij een vergunningsaanvraag moet ook altijd de 
handeling zelf geïnspecteerd worden. Hierop 
bestaat slechts één uitzondering: indien er al 
sprake is van een moedervergunning en je nu 
een dochtervergunning gaat verlenen (zie elders 
in deze nieuwsbrief). In de ANBOS (overkoepe-
lend orgaan van de schoonheidssalons) is dit 
aan de orde geweest. Volgens de ANBOS wordt 
er tijdens de inspectie niet altijd gevraagd om 
een handeling uit te voeren. Wel wordt dan het 
volledige tarief voor de vergunning in rekening 
gebracht.  

Om een goed beeld te krijgen van de installatie 
en of er wel of geen verneveling aanwezig is, 
moet op de locatie gekeken worden en meer 
gedetailleerde informatie verzameld worden (bij-
voorbeeld met behulp van tekeningen/ foto etc.). 
In de volgende situaties is legionellapreventie 
niet nodig en hoeft voor bestrijding van legionel-
lagroei geen chloor aan het water te worden toe-
gevoegd:  
 watergordijn-installatie is voor aanvang 

schoon en droog; 
 
De Tattoo aftercare cream van Maximus Care 
staat op de lijst van goedgekeurde zalven na 
een tatoeage. Toch melden enkele studio’s dat 
hun klanten daar juist huidirritatie van krijgen. 

 drie dagen continu in bedrijf met drinkwater 
(niet eerder gevuld met drinkwater); 

 weinig tot geen verneveling (water valt alleen 
naar beneden van 1,5 m hoogte). Dit is vervelend en zou niet mogen voorkomen. 

In ieder geval is het goed dat de ondernemers 
dit melden bij de producent van Maximus Care. 
Wellicht is dit een reden voor de leverancier om 
het product bij te stellen.    

 
Is er wel sprake van verneveling, dan moet er 
een risicoanalyse en beheersplan opgesteld wor-
den. Het waterbehandelingsbedrijf kan hierin het 
beste adviseren, ook wat betreft de hoeveelheid 
chloor. Chloortoevoeging is namelijk afhankelijk 
van het type systeem, de mate van vervuiling en 
de hoeveelheid waterverlies. Bij het continu toe-
voegen van chloor kan circa 2 ppm aangehouden 
worden.  

 
Het merk Fougera heeft twee verschillende ver-
pakkingen met aftercarezalf (één pure White Pe-
trolatum en één met de toevoeging van Vitamine A en 
D). Mogen ze allebei gebruikt worden als after-
carezalf na het tatoeëren?  
Nee, degene met de toevoeging van Vitamine A 
en D mag niet gebruikt worden.   
 De oudercommissie van een kinderdagverblijf 

vraagt zich af of het in verband met hygiëne wel 
verstandig is om te knutselen met toiletpapierrol-
letjes.  

 
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. 

Het knutselen met toiletpapierrolletjes heeft va-
ker ter discussie gestaan. We hebben echter be-
oordeeld dat de verontreiniging van deze rolletjes 
in de praktijk laag is, mede omdat ze zeer kort 
worden aangeraakt. Naar inschatting is dit dus 
een laag risico. Knutselen hiermee vormt geen 
risico dat afraden van het gebruik nodig maakt.   

Teksten: Joan Worp en Christa van Dijk (tenzij 
anders vermeld). Kopij voor de volgende 
nieuwsbrief kan voor 1 maart 2012 digitaal ver-
stuurd worden naar info@lchv.nl of per post: 
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