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Nieuwsbrief in een nieuw jasje 

Bij de oprichting van het LCHV in 2003 werd er 

gezocht naar een herkenbaar logo. Het LCHV, als 

kleine zusje van het LCI, had een 

eigen naam en logo nodig, 

maar ook moest duidelijk 

worden dat er veel gemeen-

schappelijke belangen spelen tussen het LCI en 

het LCHV. Omdat GGD Nederland in de eerste 

jaren een belangrijke rol speelde, moest het logo 

ook daar nog con-

necties mee hebben. 

Het logo van het 

LCHV vertoonde dus 

sterke gelijkenis met 

het LCI- logo, waar-

bij de H (van Hygië-

ne) de prominentste plaats kreeg. Door het logo 

in de kleuren van GGD Nederland uit te voeren, 

werd ook die link gelegd.  

Toen in 2007 het LCHV opgenomen werd als 

onderdeel van het CIb 

dienden uiteraard de 

kleuren veranderd te 

worden. Ook de tekst in 

het logo verdween. Het 

LCHV was inmiddels een begrip dat geen nadere 

toelichting meer nodig had. Nu gaat het LCHV, 

net als alle andere onderdelen van het RIVM 

over op de rijkshuisstijl. Het veranderde uiterlijk 

van deze Nieuwsbrief is hier natuurlijk ook een 

voorbeeld van. Met een beetje pijn in ons hart 

nemen we afscheid van het logo dat ons zeven 

jaar begeleidde.  

Met het nieuwe logo krijgt de over-

heid één gezicht. De invoering van 

één logo en één huisstijl wordt ge-

zien als een randvoorwaarde voor 

een herkenbare en toegankelijke 

overheid. Alle rijksoverheidsorgani-

saties gaan over op de rijksbrede 

huisstijl. De bedoeling is dat dit per 

1 januari 2011 goeddeels geïmple-

menteerd is.  

Deze nieuwsbrief is een van de eerste uitingen 

die het LCHV in nieuwe stijl naar buiten brengt. 

 

Voortgang richtlijnen 

Verschillende regio’s voeren een taak uit voor 

het LCHV. De voortgang van de projecten is als 

volgt: 

Regio Noord is bezig met de herziening van de 

‘Hygiënerichtlijnen voor asielzoekerscentra’.De 

werkgroepsecretaris is Lieke Lammers van HVD 

Groningen. 

De Regio Noord-Holland/Flevoland heeft de her-

ziening van de ‘Gezondheidsrisico’s in kindercen-

tra’ en de herziening van de ‘Gezondheidsrisico’s 

in een basisschool en buitenschoolse opvang’ 

afgerond. Binnenkort worden beide documenten 
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voor de periode van vier maanden als concept 

op de website geplaatst. 

Regio Zuid-Holland heeft de ontwikkeling van de 

‘Hygiënerichtlijnen voor Instellingen ressorterend 

onder de Wet op de Jeugdzorg; residentieel’ op 

zich genomen. Maaike van Leeuwen van de GGD 

Zuid-Holland Zuid is de werkgroepsecretaris. 

Regio Zeeland/Brabant heeft de taak om de ‘Hy-

giënerichtlijnen voor publieksevenementen’ te 

herzien. Ad Koch is de werkgroepsecretaris. 

Regio Limburg is bezig om de ‘Hygiënerichtlijnen 

voor kampeergelegenheden, groepsaccommoda-

ties en jachthavens’ te herzien. De werkgroepse-

cretaris is Patricia Jansingh van de GGD Limburg 

Noord. 

Algemeen. De ontwikkeling van de ‘Hygiënericht-

lijnen voor de Ambulancediensten’ wordt bijna 

afgerond. Gehoopt wordt dat de richtlijn kan 

worden ingebracht op het landelijk overleg in 

februari 2011. 
Na uitgebreid beraad tussen de WIP en het LCHV 
is besloten om van de ontwikkeling van de ‘Hy-
giënerichtlijnen voor particuliere klinieken’ af te 
zien omdat geen enkel resultaat tot nu toe be-
vredigend was. De IGZ is hiervan schriftelijk op 
de hoogte gebracht. De IGZ onderschrijft de 
visie dat elke particuliere kliniek een deskundige 
(gediplomeerde ziekenhuishygiënist of hygiënist 
openbare gezondheidszorg) moet inschakelen 
om de richtlijnen van de WIP te vertalen naar de 
specifieke situatie in de desbetreffende particu-
liere kliniek. Deze deskundige moet dan ook 
toezicht houden op het infectiepreventiebeleid 
van de particuliere kliniek. Aan de IGZ de taak 
om hier op toe te zien en te toetsen of er jaar-
lijks een audit wordt uitgevoerd door de deskun-
dige. 
 

Literatuuronderzoek LCHV 

Thijs Veenstra (beleidsmedewerker van het LCHV) 

houdt zich bezig met de onderbouwing van veel voor-

komende normen in de hygiënerichtlijnen. Wat is het 

resultaat tot nu toe? 

Inmiddels zijn van twee normen de literatuur-

overzichten gereed. Het eerste overzicht betreft 

‘het effect op infectiepreventie van vloeibare 

zeep ten opzichte van vaste zeep’ het tweede 

‘het gebruik van papieren wegwerphanddoekjes 

ten opzichte van andere droogmethoden’. Uit de 

input van GGD’en komen nog enkele normen 

naar voren: ‘de risico’s van afval in gebouwen’, 

‘het effect van oppervlaktereiniging op infectieri-

sico’ en ‘het wassen van wasgoed op 60 graden 

ten opzichte van lagere temperaturen’. Bij de 

literatuurstudies wordt gekeken naar publicaties 

die via digitale (medische) databanken zoals 

PubMed en Cinahl, beschikbaar zijn. 

 

Input literatuuronderzoek 

Voorstellen voor literatuuronderzoek zijn nog 
steeds welkom. Omdat het samenstellen van de 

overzichten tijdrovend is, wordt er een selectie 
gemaakt. De eindproducten zullen uiteindelijk 
via het LCHV verkrijgbaar zijn. Input kan ge-
maild worden aan Thijs Veenstra 
(tveenstra@lchv.nl). 
 

Column opleiding Hygiënist OGZ 

De eerste lesdagen van de opleiding zijn inmid-

dels achter de rug!  

Samen met mijn collega rijden we samen van 

Amsterdam naar Groningen. Een reis van onge-

veer 2½ uur, waarbij we eerst de auto parkeren 

bij het Postillon-hotel waar we het komende 1½ 

jaar vaker zullen overnachten. Na de koffers bij 

de receptie afgeleverd te hebben, vertrekken we 

met een speciale pendelbus naar het Wencke-

bach Instituut bij het UMCG. Goed voorbereid en 

met de boeken onder de arm terug naar de 

schoolbanken! 

Het ziekenhuis is groot en ook al zijn we er al 

een keer met de kennismakingsdag geweest, 

toch moeten we weer even zoeken. Zouden dat 

de zenuwen zijn? Gelukkig start de dag met een 

bekende: Tineke Steen van de GGD Flevoland. 

Zij mocht het spits afbijten met lessen over het 

Beroepsbeeld Hygiënist OGZ en de Infectieziek-

tenbestrijding in Nederland. De eerste dag was 

heel interessant en ook heel ontspannen. Hierna 

zijn we kennis gaan maken met de stad Gronin-

gen, eerst even wat drinken en vervolgens lek-

ker eten bij een Mexicaans restaurant. Tot zover 

bevalt Groningen ons goed! 

Het hotel is prima en na een goede nachtrust 

melden we ons voor de tweede dag. Tijdens 

deze dag is onder andere de VHIG en de wetge-

ving in relatie tot de OGZ/GGD aan de orde ge-

komen. Aan het einde van deze dag kwam er 

weer een goede bekende; Thea Daha van de 

werkgroep Infectiepreventie. Thea legt ons prik-

kelende stellingen voor en hier volgen discussies 

op.  

Op de laatste dag zijn er voor mij wel wat zenu-

wen. Microbiologie staat op het programma. 

Hoewel ik wel microbiologie op school heb gehad 

is de stof pittig. Gelukkig erkent onze docent dat 

het boek de stof wat moeilijk omschrijft, maar 

belooft dit in de lessen te verduidelijken.  

Vol van de leerzame dagen rijden we tevreden 

naar huis. 

 

 
 

Van links naar rechts: Paul Caesar (kerndocent), 

Greet, Christa (columnist), Helen en Marty. 
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Tweede opleidingsjaar Hygiënist Openbare 

Gezondheidszorg 

In oktober 2011 wil het Wenckebach Instituut 

starten met een tweede opleiding Hygiënist 

Openbare Gezondheidszorg / Adviseur Infectie-

preventie. Voorwaarde is dat hiervoor voldoende 

aanmeldingen zijn. Diverse GGD’en hebben eer-

der aangegeven dat ze medewerkers aan deze 

tweede opleiding willen laten deelnemen. 

 

Houd vast rekening met deze opleiding bij de 

planning voor 2011. Je voorlopig opgeven is nu 

al mogelijk. Meer informatie is verkrijgbaar bij 

het Wenkebach Instituut, of via Thijs Veenstra 

van het LCHV, 020 – 5555 415. 

 

Voortgang Inspectie Tatoeëren en Piercen 

Gebruik van Microplast, booster e.d. bij PMU 

Over het gebruik van 

middelen die toege-

voegd worden aan het 

pigment is het stand-

punt nog steeds als 

volgt: De Voedsel en 

Warenautoriteit (VWA) 

heeft geoordeeld dat 

door de aanwezige 

medische claims deze 

producten aangemerkt 

moeten worden als een 

farmacologisch actief product. In dat geval moet 

het product als geneesmiddel geregistreerd wor-

den. Toezichthoudende instantie is in dat geval 

de IGZ. Op 28 augustus 2008 is dit standpunt 

voorgelegd aan de Werkgroep Statusbepaling 

voor bevestiging.  

Hoewel het tot juni 2010 op alle agenda's van de 

werkgroep heeft gestaan, is het nooit tot een 

uitspraak van de werkgroep gekomen; telkens is 

in de verslagen vermeld dat dit wordt doorge-

schoven naar de volgende bijeenkomst. In de 

junivergadering van 2010 is deze beoordeling 

uiteindelijk van de agenda afgevoerd omdat het 

een oud feit zou zijn en (mogelijk) niet meer 

relevant. Om die reden heeft de VWA de vraag 

opnieuw voorgelegd aan de Werkgroep Status-

bepaling. 

Voor de VWA blijft het echter nog steeds een 

farmacologisch actief product en is de IGZ de 

toezichthoudende instantie. De VWA is dus niet 

de aangewezen instantie om tegen de verhande-

ling op te treden. Mocht de Werkgroep Status-

bepaling uiteindelijk toch van mening zijn dat we 

niet te maken hebben met een geneesmiddel, 

dan is het voor de VWA nog steeds niet mogelijk 

om tegen de verhandeling op te treden omdat 

het product dan niet verboden is. 

 

 

Conclusie: 

Hetgeen in de richtlijnen is vastgelegd over na-

zorgmiddelen blijft dus van kracht. Alleen die 

middelen die vermeld zijn, mogen gebruikt wor-

den. Voor verdunning mag alleen gebruikge-

maakt worden van schoon water, alcohol 70-

80% of glycerol (of combinaties daarvan). Als 

nazorgmiddel mag alleen gebruik gemaakt wor-

den van de producten die vermeld staan op de 

positieve lijst (vaseline album, dan wel witte 

vaseline, dan wel White petrolatum, Bepanthen-

zalf of MaximusCare Tattoo aftercare cream).  

De producten van Ecuri (Microplast) of Nouveau 

Contour (pigment-boosters) mogen dus niet 

gebruikt worden, maar tegen de verhandeling 

kan de VWA niet optreden. 

 Lucas Nijboer, VWA 

 

Onderhoud aan autoclaven noodzakelijk! 

Diverse GGD-inspecteurs van tatoeage- en pier-

cingstudio’s hebben vragen over de eisen waar-

aan de autoclaaf moet voldoen. Daarom de be-

langrijkste punten op een rijtje. 
� Moderne autoclaven hebben vaak een uit-

leesstrook. Hierop wordt aangegeven of de 

autoclaaf goed functioneert en wanneer er 

onderhoud gepleegd moet worden. Ondanks 

deze volledig geautomatiseerde signalering, 

blijft onveranderd dat degene die de auto-

claaf bedient, geregeld de PCD-test bij de VS 

autoclaaf of de Helixtest bij de B autoclaaf af 

moet nemen. Afhankelijk van de frequentie 

van het autoclaveren kan gemiddeld aange-

houden worden dat deze test eenmaal per 

week dient plaats te vinden. Het tijdstip van 

de test, de datum en de uitslag moeten op-

genomen worden in het logboek. Alleen af-

gaan op de display of de uitleesstrook is voor 

100% vertrouwen op de techniek. Natuurlijk 

kan techniek ook falen. Vandaar dat het 

LCHV vasthoudt aan de handmatige PCD- of 

Helixtest. Een ander groot voordeel van het 

regelmatig zelf testen van de autoclaaf is dat 

de studio het direct in de gaten heeft als er 

iets mis is met de autoclaaf.  
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� Indien de autoclaaf niet voorkomt in de lijst 

van het handboek, moet de inspecteur op in-

ternet of in overleg met de leverancier na-

gaan om wat voor type autoclaaf het gaat. 

Een N-autoclaaf voldoet nooit aan de richt-

lijnen. Deze is immers niet geschikt voor 

verpakte instrumenten. Bij een N-autoclaaf 

heeft het dus ook geen zin om een PCD-test 

te doen. Het kan voorkomen dat tijdens de 

inspectie niet duidelijk is met welk type au-

toclaaf je te maken hebt (SV, S, B of zelfs 

N). Als inspecteur loop je in ieder geval je 

checklist dan af. Voer alle stappen zorgvuldig 

uit.  

� Fabrikanten stellen weleens ter discussie of 

onderhoud jaarlijks moet plaatsvinden. In de 

richtlijnen is de norm ‘jaarlijks onderhoud’, 

of volgens voorschrift fabrikant. Voor de fa-

brikant ontstaat hier ruimte om aan te geven 

dat er helemaal geen periodiek onderhoud 

hoeft plaats te vinden. Het standpunt van 

het LCHV blijft dat minimaal jaarlijks onder-

houd noodzakelijk is. Indien een vacuümau-

toclaaf weinig gebruikt wordt - denk hierbij 

aan een frequentie van vijf tot twintig maal 

per jaar - dan is de kans op slijtage van de 

vacuümpomp zelfs groter dan bij frequent 

gebruik. Als er alleen gekeken zou worden 

naar de frequentie van het gebruik aan de 

hand van het aantal werkuren, dan kunnen 

er problemen ontstaan. De veiligheidsventie-

len moeten namelijk om de twee jaar ver-

vangen worden. In de tatoeage- en piercing-

branche wordt er altijd verpakt geautocla-

veerd, waardoor ook vervuiling optreedt. Pa-

piervezels komen bij dit proces in het sys-

teem terecht.   

Kortom, wees secuur bij de inspectie en laat je 

niet al te makkelijk met enkel een uitleesstrook 

afschepen. 

Marty Jacobs, inspecteur GGD Amsterdam 

 

Oogbaltatoeage, een nieuwe rage? 

Overgewaaid uit Canada, weer iets nieuws op 

het gebied van tatoeage. Hopelijk wordt dit geen 

trend in Nederland. 

 

 

FAQ list op www.tatoeus.nl 

Op Tatoeus is een Frequently Asked Questions 

(FAQ)-onderdeel beschikbaar. Dit is een initiatief 

van diverse regio’s en het LCHV. Je vindt hier 

antwoorden op veelgestelde vragen door inspec-

teurs en onderwerpen uit de LCHV-

nieuwsbrieven. Het programma heeft een handi-

ge zoekfunctie waarmee je op onderwerp kunt 

zoeken. De laatste toegevoegde onderwerpen 

staan bovenaan. Op het beginscherm kun je zien 

wat er als laatste aan de lijst is toegevoegd.  

 

Het aantal onderwerpen wordt vanaf nu steeds 

meer uitgebreid. Aan het e-mailadres 

tatoeusFAQ@lchv.nl kun je info sturen over on-

derwerpen waarvan je vindt dat ze aan de FAQ-

lijst moeten worden toegevoegd.  

Kijk vooral op www.tatoeus.nl.  

 

Hairstrokes en traditioneel tatoeëren 

Een jaar geleden heeft het LCHV in de Nieuws-

brief aandacht besteed aan een nieuwe manier 

van wenkbrauwen tatoeëren met behulp van 

door Ecuri geleverde hairstrokes. De hairstroke 

is voor eenmalig gebruik en wordt inclusief 

handvat steriel geleverd. De GGD Rotterdam 

Rijnmond heeft bij de testfase uitgebreid geke-

ken of deze nieuwe manier van pigment aan-

brengen hygiënisch kon worden uitgevoerd.  

 

 
 

Het gebruik van de hairstrokes lijkt nu een 

vlucht te nemen, behandelaars zijn enthousiast 

en inspecteurs vragen zich af of dit onder de 

vergunning valt, welke vergunning ze moeten 

afgeven en hoe ze dit moeten noteren in Ta-

toeus. Het LCHV heeft dit samen met het minis-

terie van VWS uitgezocht; hoe te handelen is 

weergegeven in tabel 1. De regeling voor ge-

bruik van ‘ander tatoeagemateriaal’ is in maart 

2008 in het leven geroepen voor het zogenaam-

de traditioneel tatoeëren, dus met behulp van 

stokjes met daaraan steriele naalden, tatoeëren. 

Indien tijdens een inspectie het traditioneel ta-

toeëren toegepast wordt, is het overzicht in ta-

bel 2 van toepassing. 
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Tabel 1: 

Wat Tijdens de inspec-

tie 

Welke vergunning Hoe in Tatoeus Kosten 

Een behandelaar 

maakt alleen ge-

bruik van de pig-

menteerpen. 

Volledige inspectie op 

het gebruik van de 

pigmenteerpen. 

Vergunning voor 

gebruik pigmenteer-

pen. 

Type: PMU 

Type op website: 

PMU 

Hairstroke tech-

niek: nee 

€ 333,73 

Een behandelaar 

maakt gebruik van 

een pigmenteerpen 

en gebruikt daar-

naast de hairstroke.  

Volledige inspectie op 

zowel het gebruik 

van de pigmenteer-

pen als de hairstroke. 

Vergunning voor 

gebruik pigmenteer-

pen 

+  

Vergunning voor 

gebruik van ander 

tatoeagemateriaal. 

Type: PMU 

Type op website: 

PMU 

Hairstroke tech-

niek: ja 

€ 476,75 

Een behandelaar 

gebruikt alleen de 

hairstroke. 

Volledige inspectie op 

het gebruik van de 

hairstroke. 

Vergunning voor 

gebruik van ander 

tatoeagemateriaal. 

Type: Anders 

(afwijkende tech-

nieken) 

Type op website: 

PMU 

Hairstroke tech-

niek: ja 

€ 381,40 

 

Tabel 2: 

Wat Tijdens de inspec-

tie 

Welke vergunning Hoe in Tatoeus Kosten 

Een tatoeëerder 

maakt alleen ge-

bruik van de tatoe-

agemachine. 

Volledige inspectie op 

het gebruik van de 

tatoeagemachine. 

Vergunning voor 

gebruik tatoeagema-

chine. 

Type: Tatoeage 

Type op website: 

Tatoeage 

Japanse wijze: 

nee 

Maori-wijze: nee 

€ 381,40 

Een tatoeëerder 

maakt gebruik van 

een tatoeagema-

chine en gebruikt 

daarnaast de stok-

jes met steriele 

naalden.  

Volledige inspectie op 

zowel het gebruik 

van de tatoeagema-

chine als de stokjes 

met steriele naalden. 

Vergunning voor 

gebruik tatoeagema-

chine 

+  

Vergunning voor 

gebruik van ander 

tatoeagemateriaal. 

Type: Tatoeage 

Type op website: 

Tatoeage 

Japanse wijze: ja 

of 

Maori-wijze: ja 

€ 476,75 

Een tatoeëerder 

gebruikt alleen de 

stokjes met steriele 

naalden. 

Volledige inspectie op 

het gebruik van de 

stokjes met steriele 

naalden. 

Vergunning voor 

gebruik van ander 

tatoeagemateriaal. 

Type: Anders 

(afwijkende tech-

nieken) 

Type op website: 

Tatoeage 

Japanse wijze: ja 

of 

Maori-wijze: ja 

€ 381,40 

 

Van het handboek ‘Inspectie tatoeëren en pier-

cen’ voor GGD’en is een nieuwe versie versche-

nen. In deze versie zitten aangepaste aanvraag-

formulieren. Op deze formulieren kunnen onder-

nemers aangeven dat ze gebruikmaken van de 

bovengenoemde nieuwe technieken.  

 

Naast deze aanpassingen is ook het hoofdstukje 

over vergunningen tegen gereduceerd tarief ver-

duidelijkt. 
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Onduidelijkheid over de afvoer van volle naalden-

containers 

Recent is er onduidelijkheid ontstaan binnen de 

tatoeage- en piercingsector over de juiste wijze 

van afvoeren van volle naaldencontainers. Ver-

schillende commerciële bedrijven hebben de ta-

toeëerders en piercers benaderd met de medede-

ling dat de containers niet meer via de apotheek 

mogen worden afgevoerd. Naar aanleiding van 

deze onduidelijkheid heeft het LCHV bij de VWA 

en het ministerie van VROM nagevraagd welke 

regels voor deze afvalstroom gelden. 

 

Gebruikte naalden vallen onder ziekenhuisafval 

en daarop is de Wet milieubeheer van toepas-

sing. Helaas voor de tatoeëerder en piercer gel-

den er een aantal voorwaarden voor afvoer van 

ziekenhuisafval. Zo moet het afval vergezeld 

gaan van een begeleidingsbrief met daarin diver-

se informatie over de inhoud en de afgesproken 

verwerking. Ook moet deze informatie vijf jaar 

worden bewaard door de tatoeëerder of piercer.  

Inzamelaars van afval moeten over een VIHB-

nummer beschikken. De toekenning van een 

nummer is vereist bij het beroepsmatig vervoe-

ren en inzamelen van en handelen en bemiddelen 

voor bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstof-

fen. Het NIWO (Nationale en Internationale Weg-

vervoer en Organisatie) houdt een lijst bij van 

alle rechtspersonen met een VIHB-nummer. 

 

 
 

Apotheken hebben in principe geen VIHB-

nummer, uitzonderingen daargelaten, en mogen 

in dat geval alleen naaldencontainers van hun 

patiënten aannemen. Ook hebben niet alle ge-

meentereinigingsdiensten een VIHB-nummer. 

 

De GGD houdt geen toezicht op de Wet Milieube-

heer. Ook gaat er geen veiligheids- of gezond-

heidsrisico gepaard met het inleveren van naal-

dencontainers bij de apotheek. Er verandert voor 

de GGD dus niets. Wel kunnen tatoeëerders en 

piercers om informatie vragen. Het is verstandig 

om hen dan door te verwijzen naar Agentschap-

NL.  

 

Symposium LCHV: 24 mei 2011 

Op dinsdag 24 mei 2011 organiseert het LCHV 

een symposium over technische hygiënezorg in 

de brede zin van het woord. Op deze dag komen 

onder andere de volgende onderwerpen aan bod:  

� de implementatie van richtlijnen; 

� hygiënerichtlijnen in de dak- en thuislozen-

opvang; 

� de wetenschappelijke onderbouwing van 

normen uit de richtlijnen.  

In de volgende nieuwsbrief lees je meer over de 

inhoud van deze dag, maar noteer deze datum 

vast in je agenda! 

 

Verpleeghuisonderzoek 

De Consumentenbond heeft samen met 7 hygië-

nisten van de GGD’en 40 verpleeghuizen onder-

zocht aan de hand van de Hygiënerichtlijnen  

voor verpleeghuizen en woonzorgcentra. In het 

meinummer van de Consumentengids zullen de 

resultaten worden gepubliceerd.    

 

Wijziging werkwijze VROM-Inspectie en 

GGD bij een legionellamelding 

Vanaf januari 2011 start de VROM-Inspectie met 

het online melden van Legionella in drinkwaterin-

stallaties. Het digitale formulier is alleen bestemd 

voor beheerders of eigenaren van prioritaire loca-

ties zoals hotels, zwembaden en ziekenhuizen. 

GGD’en krijgen deze digitale meldingen automa-

tisch doorgestuurd en per kwartaal stuurt de 

VROM-Inspectie per GGD-regio een overzicht van 

alle meldingen. De GGD kan ervoor kiezen alleen 

de meldingen te registreren die direct binnenko-

men bij de GGD maar niet op de VROM-lijst 

staan. De VROM-Inspectie en het LCHV hebben 

ook afspraken gemaakt over de onderlinge rol-

verdeling en werkwijze. Hieronder volgt een sa-

menvatting van deze afspraken.  
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Rolverdeling 

De VROM-Inspectie is de toezichthouder bij een 

Legionella-melding en kan maatregelen opleggen 

aan de eigenaar zoals het afsluiten van de drink-

waterinstallatie en het informeren van verbrui-

kers van het drinkwater. Tevens controleert de 

VROM-Inspectie de genomen maatregelen en 

geeft advies over het beheer. De GGD adviseert 

de VROM-Inspectie zo nodig over het gezond-

heidsrisico en over het informeren van mensen 

die mogelijk zijn blootgesteld aan waternevel met 

Legionella. Indien derden worden geïnformeerd is 

de GGD hier te allen tijde bij betrokken. Daar-

naast beantwoordt de GGD eventuele gezond-

heidskundige vragen van de instelling waar Legi-

onella is aangetoond. 

Voordat de GGD of de VROM-Inspectie in contact 

treedt met een instelling die een melding heeft 

gedaan, wordt dit onderling afgestemd. Dit geldt 

zowel voor het informeren van mensen op de 

locatie als voor opgelegde maatregelen van de 

VROM-Inspectie waarbij (een deel van) de instel-

ling gesloten moet worden. Door vooraf contact 

met elkaar te hebben, wordt voorkomen dat er 

tegenstrijdige adviezen worden gegeven aan de 

melder. 

 

 
 

Risico-inschatting 

Bij het sluiten van (een deel van) de instelling 

hanteert de VROM-Inspectie niet alleen de norm 

van 1.000 kve/l, maar wordt er ook een risico-

inschatting gemaakt. Als de VROM-Inspectie 

vermoedt dat er sprake is van een verhoogd ge-

zondheidsrisico, dan overlegt de VROM-Inspectie 

met de GGD om dit vast te stellen. Indien de 

GGD na ontvangst van de ‘e-melding’ vaststelt 

dat er een link met een patiënt is, dan informeert 

de GGD de VROM-Inspectie hierover. De GGD 

kan de VROM-Inspectie in deze situatie adviseren 

de verneveling tijdelijk weg te nemen en/of voor-

stellen om mensen die mogelijk blootgesteld zijn 

aan verneveling te infomeren.   

 

Contact met de melder 

De GGD neemt, indien de melding via de VROM-

Inspectie komt én de concentratie Legionella 

1.000 kve/l of meer is, alleen contact op met de 

instelling als: 

 

� de verkregen informatie niet volledig is om te 

bepalen of hier sprake is van een verhoogd 

gezondheidsrisico en de VROM-Inspectie de 

benodigde informatie niet kan geven; 

� de instelling gezondheidskundige vragen 

heeft (al dan niet vanwege onrust bij bezoe-

kers/bewoners); 

� bezoekers/derden geïnformeerd moeten wor-

den in verband met onrust op de locatie, link 

met een patiënt of omdat de VROM-Inspectie 

dat wil; 

� er sprake is van een link met één of meerde-

re patiënten. 

De GGD meldt aan de VROM-Inspectie dat er 

contact met de instelling opgenomen wordt of is. 

 

 
 

Directe meldingen bij de GGD 

Het komt geregeld voor dat de instelling zelf een 

melding doet bij de GGD en dan is er uiteraard 

direct contact met de instelling. Zoals beschreven 

in het draaiboek dient de GGD de melder te wij-

zen op de meldplicht bij de VROM-Inspectie in-

dien 1.000 kve/l of meer Legionella is aange-

toond. Aangezien de instelling zelf verantwoorde-

lijk is voor de melding neemt de GGD geen con-

tact op met de VROM-Inspectie.  

Het kan voorkomen dat de GGD een directe mel-

ding van de instelling ontvangt, maar daarna niet 

van de VROM-Inspectie. Op dit moment is afge-

sproken dat alleen bij een verhoogd gezondheids-

risico de GGD zelf contact opneemt met de 

VROM-Inspectie. In andere gevallen wordt nog-

maals op de meldplicht gewezen en zal de GGD 

weinig actie ondernemen. Hooguit wordt aange-

ven dat: 

� er wat betreft de GGD geen derden hoeven te 

worden geïnformeerd (wel als er onrust is op 

de locatie; in dat geval is er ook contact met 

de VROM-Inspectie); 

� er maatregelen moeten worden genomen om 

de Legionella onder de norm te brengen; 

� de risicoanalyse en het beheersplan kritisch 

moeten worden nagelopen door een expert 

en waar nodig worden aangepast. 
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Deze adviezen kunnen ook gegeven worden bij 

meldingen waar minder dan 1.000 kve/l Legionel-

la is aangetoond. Er kunnen ook eventuele ge-

zondheidskundige vragen worden beantwoord. 

Het is niet de bedoeling dat de GGD technische of 

beleidsvragen gaat beantwoorden. Het is ook niet 

de bedoeling dat de GGD op locatie advies geeft 

over verbetering/aanpassing van de preventie bij 

drinkwaterinstallaties.  

 

Draaiboek 

Het draaiboek ‘Melding van legionellabacteriën in 

water’ wordt aangepast aan de nieuwe werkwijze 

van de VROM-Inspectie; ook wordt de werkwijze 

van de GGD bij een melding in drinkwaterinstal-

laties vereenvoudigd en waar nodig aangepast of 

verduidelijkt. De verwachting is dat met het 

nieuwe digitale systeem van de VROM-Inspectie 

en het naleven van de bovenstaande afspraken 

minder tijd nodig is voor het afhandelen van Le-

gionella-meldingen in drinkwater en dat het voor 

de melder duidelijker is wat van hem of haar 

wordt verlangd. 

 

Update nieuw Drinkwaterbesluit 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft 

bevestigd dat het nieuwe drinkwaterbesluit per 1 

juli 2011 in werking treedt. Een belangrijke ver-

andering is de lijst van prioritaire doelgroepen. 

De VROM-Inspectie en GGD houden elkaar op de 

hoogte van de ontwikkelingen en stemmen af wie 

in welk geval adviseert aan de instellingen. Voor-

lichting over de inwerkingtreding van het nieuwe 

drinkwaterbesluit valt onder de verantwoordelijk-

heid van het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu. 

Alvin Bartels, Legionelladeskundige LCHV en LCI 

 

Ondersteuning bij de uitvoering van legio-

nellataken 

GGD’en kunnen bij het LCHV terecht met vragen 

over legionellapreventie en het LCHV is namens 

de GGD’en betrokken bij het tot stand komen van 

regelgeving. Daarnaast publiceert het LCHV on-

der meer de draaiboeken ‘Melding van legionella 

in water’ en ‘Legionellapreventie bij publiekseve-

nementen’. Het LCHV vindt het ook belangrijk dat 

koeltorens worden geregistreerd en dat er goed 

toezicht op deze waterinstallaties wordt gehou-

den. Daarom stelt het LCHV de handleiding ‘Pro-

cedure koeltoreninventarisatie en -registratie 

voor gemeenten’ gratis beschikbaar voor ge-

meenten en provincies.  

 

Het LCHV heeft echter niet de middelen om alle 

GGD’en, gemeenten en provincies te ondersteu-

nen en te adviseren bij de uitvoering van hun 

legionellataken. Het is wel mogelijk om hiervoor 

de externe legionelladeskundige van het LCHV, 

Alvin Bartels, in te huren. Sinds juli 2007 onder-

steunt Alvin het LCHV bij legionellawerkzaamhe-

den. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de 

aanpassingen van de draaiboeken en de ontwik-

keling van het legionellapreventiebeleid. Voor-

beelden waarin Alvin GGD’en, gemeenten of pro-

vincies kan ondersteunen of adviseren zijn:  

� het toezicht op de uitvoering van legionel-

lapreventie bij een pu-

blieksevenement; 

� het inventariseren van 

koeltorens; 

� het toezicht op de uitvoe-

ring van legionellapre-

ventie bij koeltorens.  

Kijk voor meer informatie op 

www.groundworks.nl. 

 

4e basisopleiding SSC 

Op 8, 9, 10 en 11 maart 2011 organiseert het 

LCHV weer een basisopleiding voor inspecteurs 

Ship Sanitation. De opleiding zal 3,5 dag duren 

en kost per deelnemer €625,-. Nadere informatie 

hierover zal aan de betreffende GGD’en worden 

gestuurd. Er zijn inmiddels ruim voldoende aan-

meldingen om de cursus te laten doorgaan, maar 

er is nog ruimte voor enkele aanmeldingen. 

Aanmelden via info@lchv.nl. 

 

 
Haven van Rotterdam 

 

Ervaringen uitwisselen tussen SSC-

inspecteurs 

Op dinsdag 23 november vond er weer een te-

rugkomdag plaats voor Ship Sanitation inspec-

teurs van zowel GGD’en als andere gemeentelijke 

diensten. Na een hartelijk ontvangst in het con-

grescentrum aan de Weesperstraat in Amsterdam 

opende collega Matthijs Plemp van het LCHV de 

bijeenkomst met een update over de vorderingen 

van de invoering van de International Health 

Regulations en de ervaringen met de maatrege-
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len en meer specifiek de scheepsinspecties we-

reldwijd. Aansluitend hebben de aanwezige in-

specteurs hun ervaringen tot nu toe gedeeld.  

Collega Janneke Broekhuijsen van de GGD Am-

sterdam had zich verdiept in de afvalwatersyste-

men op schepen. Haar presentatie ging in op de 

werking van de verschillende systemen en de 

regels omtrent lozing van afvalwater en de regi-

stratie daarvan. De vertaalslag naar de praktijk 

met aandachtspunten tijdens de inspectie was 

bijzonder welkom.  

Als afsluiter van de ochtend heeft de heer Etien-

ne Brutel de la Rivière van het Royal Netherlands 

Institute for Sea Research ons alles verteld over 

de gevolgen voor het ecosysteem van lozing van 

ballastwater wereldwijd. Elke 9 weken wordt er-

gens op aarde een lokaal ecosysteem ontwricht 

en gewijzigd door het ontstaan van niet-

endemische populaties van organismen. Vanwege 

de grote consequenties op de lange termijn is er 

een verdrag opgesteld dat door de meeste landen 

is ondertekend. Aan dit nieuwe ballastwaterver-

drag, dat wordt geïmplementeerd van 2012 tot 

2017, moeten alle schepen na 2017 voldoen.  

Na een heerlijke lunch werd de bijeenkomst ver-

volgd met een presentatie van de heer Lucas 

Viruly, havenarts en arts Radio Medische dienst. 

De presentatie behandelde de internationale ba-

siseisen voor de medische ruimten op schepen en 

was gericht op de praktijk van de inspectie en de 

praktijk aan boord van een schip. De ervaringen 

van de inspecteurs en van de heer Viruly als ha-

venarts waren voor iedereen leerzaam, maar ook 

herkenbaar. Ook deze presentatie werd afgeslo-

ten met tips en aandachtspunten bij de inspectie 

en natúúrlijk waren er sappige foto’s van aange-

troffen medische aandoeningen en slachtoffers 

van typische scheepsongevallen. 

 

 

De rest van de middag werd besteed aan het 

bespreken van casussen uit de praktijk en het 

uitwisselen van ervaringen. Het was goed om te 

merken dat de inspecteurs enerzijds tegen veelal 

dezelfde knelpunten aanlopen, maar anderzijds 

ook gaandeweg groeien in hun rol als Ship Sa-

nitation inspecteur. Een dag als deze zorgt ervoor 

dat we wéér een beetje beter beslagen ten ijs 

komen. De wereld van de schepen is voor de 

gemiddelde GGD’er én gemeentemedewerker een 

wereld vol onbegrijpelijke techniek en geschreven 

én ongeschreven wetten en regels. We hopen dat 

dit soort terugkomdagen jaarlijks worden gehou-

den zodat we ons kunnen blijven verdiepen. 

Tanja Hartog, inspecteur SSC, 

GGD Kennemerland 

 

SSC op de BES-eilanden 
Per 10 oktober 2010 zijn de drie eilanden Bonai-
re, Saba, Sint Eustatius (de BES-eilanden) als 
gevolg van de staatkundige hervormingen open-
bare lichamen binnen het Nederlandse staatsbe-
stel geworden en zijn Curaçao en Sint-Maarten 
aparte landen binnen het koninkrijk. De BES 
vormen een eigen jurisdictie met eigen wetgeving 
die alleen in de BES geldt en niet in het Europese 
deel van Nederland. Nederlandse wetten zijn, 
behoudens een beperkt aantal uitzonderingen, in 
de BES niet van toepassing.  
 

 
 
De International Health Regulation (IHR) is ech-
ter wel van toepassing. Om die reden is het LCHV 
gevraagd om in het voorjaar van 2011 de IHR op 
het gebied van ship sanitation te implementeren. 
Het LCHV zal de structuur van het afgeven van 
certificaten (inclusief het digitale gedeelte) intro-
duceren op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

 

Workshop publieksevenementen 

GGD’en kampen regelmatig met de vraag hoe ze 

de THZ-advisering bij publieksevenementen moe-

ten vormgeven. De THZ-advisering is bij ge-

meenten en GGD’en verschillend georganiseerd. 
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Dit loopt uiteen van geen bemoeienis tot inzet via 

de GHOR en directe contacten tussen de vergun-

ningverlener (de gemeente) en de GGD. Om die 

reden is het ook lastig om een landelijke handlei-

ding te maken hoe de advisering van de THZ 

geregeld moet worden. Het LCHV wil graag weten 

of er behoefte is aan het uitwisselen van ervarin-

gen en het op papier zetten van handvatten. 

Stuur even een mailtje aan het LCHV als jouw 

GGD behoefte heeft aan workshops publiekseve-

nementen waarin deze punten aan de orde ko-

men. Graag je reactie aan info@lchv.nl vóór eind 

december. 

 

Vraag en antwoord 

Zowel via e-mail als via de helpdesktelefoon 

(020-555 5415) komen diverse vragen binnen 

over THZ-onderwerpen. Enkele vragen worden 

hierna in de nieuwsbrief behandeld. 

 

Een tatoeëerder schrijft Bepanthen-crème voor 

aan haar klanten als nazorgproduct. Mag dit en 

wordt de Bepanthen-crème toegevoegd aan de 

lijst met goedgekeurde aftercare-zalven? 

Nee, de tatoeëerder mag dit product niet voor-

schrijven, want dit staat niet op de lijst met af-

tercare-zalven die voldoen. De ingrediëntenlijst 

van Bepanthen-zalf is anders dan die van Bepan-

then-crème, zodat de crème niet zondermeer 

toegevoegd kan worden. Als Bepanthen de crème 

ook op de lijst wil hebben, moeten ze dezelfde 

procedure doorlopen als bij de zalf. Vooralsnog 

moet je de tatoeëerder dus wijzen op het feit dat 

alleen de Bepanthen-zalf voorgeschreven mag 

worden en niet de crème.  

 
Voor het oprekken van piercings wordt het glij-
middel Lubricating Jelly van het merk PDI ge-
bruikt. Het betreft monoverpakkingen purified 
water USP en glycerin USP. Er staat op dat het 
steriel is.  
1. Mag dit goedgekeurd worden als glijmiddel bij 
het oprekken van piercings?  
2. Mag het middel ook goedgekeurd worden als 
nazorgzalf bij het tatoeëren?  
1. In punt 23 van paragraaf 4.2 van de hygiëne-
richtlijnen voor piercen staat een en ander over 
glijmiddel. Deze zalf voldoet aan de eisen die 
gesteld zijn aan een glijmiddel (desinfecterende 
en glijdende eigenschappen). Je mag het dus 
goedkeuren als glijmiddel bij het oprekken van 
piercings.  
2. Nee, als nazorgzalf bij het tatoeëren voldoet 
het vooralsnog niet. Er is namelijk nog niet aan-
getoond dat het aan alle voorwaarden voor een 
nazorgzalf voldoet.  
 

Wanneer worden de tarieven voor de inspecties 

van tatoeage- en piercingstudio’s en voor ship 

sanitation geïndexeerd?  

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) 

loonindexcijfer wordt jaarlijks in januari/februari 

bekendgemaakt. De jaarlijkse indexering zal dus 

waarschijnlijk per 1 april ingaan.  
 
Mag een PMU-studio een niet-permanente rim-
pelvulling toepassen door injecties met hyaluron-
zuur? 
Nee. Ook al is hyaluronzuur in andere toepassin-
gen soms toegestaan, injecteren is een voorbe-
houden handeling en mag alleen door, of onder 
verantwoordelijkheid van, een arts worden uitge-
voerd.  

 
Een afwasmachine in een verpleeghuis heeft een 
erg kort programma, namelijk 2 min. op 45/49°C 
en vervolgens ½ min. op 72°C. Het is onduidelijk 
of hiermee voldoende thermische desinfectie 
plaatsvindt. Het servies komt er wel schoon (na 
grondige voorspoeling), maar niet droog uit. Is 
hier sprake van thermische desinfectie?  
De contacttijd bij thermische desinfectie is bij een 
temperatuur van 100 graden Celsius 1 minuut. 
Naarmate de temperatuur lager (tot minimaal 60 
graden Celsius) wordt, neemt de desinfectietijd 
flink toe (tot enkele uren). Bij 72 graden Celsius 
moet je er dus al vanuit gaan dat de contacttijd 
behoorlijk lang moet zijn. In dit geval is de con-
tacttijd 30 seconden, sowieso te laag voor ther-
mische desinfectie. Er is hier dus geen sprake 
van thermische desinfectie. Dat neemt niet weg 
dat materialen wel op het oog schoon kunnen 
zijn. Materialen die dus geïndiceerd zijn voor 
desinfectie kun je op deze manier niet desinfecte-
ren, wel zorgvuldig reinigen.  

 

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het LCHV. 

Het LCHV is een onderdeel van het RIVM/CIb en 

is gehuisvest bij de GGD Amsterdam. Deze 

nieuwsbrief is bestemd voor medewerkers van 

GGD’en en overige betrokkenen werkzaam in de 

Technische Hygiënezorg. De LCHV-nieuwsbrief 

verschijnt 4 keer per jaar. 

 

Teksten: Joan Worp en Christa van Dijk (tenzij 

anders vermeld). Kopij voor de volgende nieuws-

brief kan voor 1 maart 2011 digitaal verstuurd 

worden naar info@lchv.nl of per post: 

LCHV 

Postbus 2200 

1000 CE Amsterdam 

www.lchv.nl 


