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Advies RIVM over transmissie van coronavirus 
via bierglazen, borden en bestek 
15 juni 2020 

Aanleiding 
Er is een mogelijk risico op blootstelling aan SARS-CoV-2 door het drinken uit een 
gespoeld glas dat eerder gebruikt is door een met SARS-CoV-2-geïnfecteerd persoon. Dit 
heeft tot gevolg dat er extra maatregelen gewenst zijn om blootstelling via gespoelde 
glazen, borden en bestek zoveel mogelijk te voorkomen.  

Bij het advies is rekening gehouden met de mate van presymptomatische 
besmettelijkheid. Deze mate is niet exact bekend, maar door de triage bij reservering 
vindt een aanmerkelijke risico-reductie plaats op transmissie: mensen met klachten 
blijven in principe thuis. Uiteraard zijn in de horeca de bestaande maatregelen zoals het 
naleven van 1,5 m afstand houden en de juiste hoest- en handhygiëne ook van kracht. 

Advisering maatregelen  
De volgende maatregelen worden geadviseerd: 

• Glazen dienen bij voorkeur in een afwasmachine of spoelmachine te worden 
gereinigd. De gebruikelijke programma’s zoals beschreven door de fabrikant bieden 
voldoende borging van het reinigingsproces. Dit geldt ook voor overig eet- en 
drinkgerei. 

• Indien dit niet mogelijk is, dienen de glazen te worden gereinigd in een spoelbak met 
water, reinigingsmiddel met de juiste dosering en periodieke verversing. Hierbij dient 
de borstel op de juiste wijze te worden gebruikt gedurende 15 seconden waarbij 
reiniging plaats vindt van zowel binnen- als buitenzijde van het glas.  

De maatregel waarbij alleen de binnenkant van de glazen wordt gespoeld zonder 
aanwezigheid van reinigingsmiddel wordt niet geadviseerd. Er is een reëel risico op 
besmetting aanwezig. Bovendien geldt dit ook voor andere potentiële (virale) 
infectieziekten. Een extra maatregel, zoals de rand van het glas desinfecteren met 
alcohol, wordt niet geadviseerd vanwege de haalbaarheid (toelating desinfectiemiddel) 
en uitvoerbaarheid (tijdsintensief, complexe handeling, brandgevaarlijk).  

Advisering met betrekking tot de KHN 
De huidige maatregelen die op de KHN-website staan, zijn afdoende, met uitzondering 
van het advies om te reinigen in een spoelbak met koud water, zonder reinigingsmiddel. 
Dit wordt niet geadviseerd. Hierbij dienen de aanvullende maatregelen zoals beschreven 
in dit advies te worden opgevolgd. 

Aanvullende maatregelen/adviezen: 

• Voorkoming van contaminatie van eet- en drinkgerei na afwassen door opslag in een 
andere ruimte of afgesloten kast. Hierdoor is er sprake van scheiding tussen schoon 
en vuil eet- en drinkgerei. 
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• Naleven van de juiste handhygiëne op de juiste momenten, zoals na toiletbezoek, 
voor het bereiden van voedsel, uitruimen van de vaatwasser, dekken van de tafels 
en het uitserveren van het eten (hand-bord-contact).  

 

Het advies is gebaseerd op de risico-inschatting ‘Beoordeling van transmissieroutes die 
een risico op SARS-CoV-2-transmissie geven in een horeca-setting’ opgesteld door het 
RIVM. 

https://www.rivm.nl/documenten/transmissieroutes-met-risico-op-sars-cov-2-transmissie-in-horeca-setting
https://www.rivm.nl/documenten/transmissieroutes-met-risico-op-sars-cov-2-transmissie-in-horeca-setting
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