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Onderwerp 
Op dit moment wordt de Horeca Hygiënecode (2016) herzien. In de huidige versie zijn 
een strikt schoonmaak- en desinfectieprotocol opgenomen, toe te passen na een incident 
(diarree, braaksel) met virussen. Eerst dient te worden schoongemaakt, waarna kan 
worden gedesinfecteerd. De schoonmaak- en desinfectieprotocollen zijn gebaseerd op 
richtlijnen in zorginstellingen opgesteld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid 
(LCHV). 
 
Deze deskundigenverklaring beoordeelt de schoonmaak- en desinfectieprotocollen uit de 
huidige hygiënecode. Het desinfectieprotocol gaat in het geval van een viraal incident uit 
van gebruik van ‘1000 ppm chloor’, waarbij afdoende ventilatie en persoonlijke 
beschermingsmiddelen nodig zijn. Het College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft naast chloor ook andere middelen 
goedgekeurd voor desinfectie van virussen bij voedselproductie (criterium: min. 4log10 
reductie) welke dan mogelijk ook effectief bruikbaar zouden kunnen zijn. Door de 
opstellers van de herziene versie van de Horeca Hygiënecode wordt gevraagd of NVWA 
Toezicht in dit protocol meer flexibiliteit kan geven, waardoor naast chloor ook andere 
middelen gebruikt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld middelen die nu bij Ctgb 
geregistreerd staan als virologisch desinfectans. 
 
Deze deskundigenverklaring gaat in op de testcondities die gebruikt worden voor het 
aantonen van de virucidale effectiviteit van desinfectantia die relevant zijn voor de 
desinfectie van het norovirus in een horecasituatie, zowel voor producten die de volledige 
toelatingsprocedure doorlopen als voor producten die volgens de Verordening (EU) Nr. 
528/2012 de vereenvoudigde toelatingsprocedure kunnen doorlopen. 
 
Ook beoordeelt deze deskundigenverklaring of andere toegelaten middelen dan chloor 
effectief gebruikt kunnen worden in het geval van een viraal incident in de horeca. 
 
Vraagstelling 

1. Wat zijn de testcondities waarbij Ctgb de claim ‘virus desinfectie’ toestaat, bij de 
vereenvoudigde en normale procedure, en komen deze testcondities overeen met 
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de praktijksituatie waarin het middel gebruikt wordt? Indien dit niet overeenkomt, 
wat zijn hiervan de consequenties? 

2. Volstaan deze testcondities voor het beoordelen van het effect van 4log10 
reductie bij norovirus (niet-ingekapseld virus) in de praktijk van een horeca 
situatie? 

3. A) Welk schoonmaakregime is minimaal vereist om bij een incident met virussen 
in een horeca situatie (i.e. hoog-besmet materiaal zoals braaksel of ontlasting op 
voedselcontactmaterialen in de keuken) de bevuiling en daarmee de virale lading 
dusdanig terug te brengen opdat middelen die door Ctgb als virologisch 
desinfectans worden gekwalificeerd bruikbaar zijn voor desinfectie (i.e. 4log10 
reductie)? 
B) Welke mate van desinfectie is minimaal vereist om bij een incident met 
virussen in een horecasituatie na schoonmaken de virale besmetting tot een veilig 
niveau terug te brengen en hoe effectief is het gebruik van de huidige 
voorgeschreven 1000 ppm chlooroplossing? 

4. Zijn criteria te benoemen die bruikbaar zijn in het toezicht door de NVWA om 
schoonmaakregimes voor gebruik hierop te toetsen? 

5. In de huidige toepassing van desinfectantia: Zijn producten die via een 
vereenvoudigde procedure volgens Verordening EU (nr.) 528/2012 toegelaten zijn 
geschikt voor het onschadelijk maken van het norovirus? 
 

Opmerking: recent is een ‘deskundigenverklaring virus desinfectie: coronavirus’ 
opgesteld in opdracht van BuRO (RIVM, 2020a). Hierin worden deels dezelfde vragen 
behandeld zodat beide deskundigenverklaringen zelfstandig te gebruiken zijn. De 
antwoorden in de huidige deskundigenverklaring zijn toegespitst op het norovirus. 

 
Conclusies 

1) Testcondities die door een fabrikant gebruikt zijn voor het vaststellen van de 
effectiviteit van middelen voor handdesinfectie (producttype (PT) 01) of 
middelen voor niet-voedsel- (PT02) en voedselcontactoppervlakken (PT04) 
worden door het Ctgb beoordeeld. De te gebruiken testcondities, waaronder een 
voorgeschreven contacttijd, voor het toegekend krijgen van een claim moeten 
representatief zijn (type oppervlak, temperatuur, mate van en soort vervuiling) 
voor de praktijksituaties waarin het middel gebruikt dient te worden. Deze 
testcondities zijn identiek voor de normale en de vereenvoudigde 
toelatingsprocedure. Mits gebruikt volgens wettelijk gebruiksvoorschrift (hierna 
‘juist gebruik’ genoemd) zijn desinfectiemiddelen met een virale claim effectief 
(min. 4log10 reductie) in de praktijk. 

2) De testcondities voor volledige (PT01 en PT02), beperkte (PT01) en algemene 
(PT04) virale claims volstaan in het algemeen voor een 4log10 reductie van 
niet-ingekapselde virussen in een horecasituatie, mits het desinfectiemiddel 
juist wordt gebruikt. Echter, of dit ook geldt in het specifieke geval van humaan 
norovirus kan niet eenduidig gesteld worden omdat humane norovirussen 
kunnen verschillen in de mate van resistentie tegen verschillende 
desinfectantia. Daarnaast is onduidelijk of het murine norovirus, één van de 
voorgeschreven testorganismen, voor elk desinfectans een goed surrogaat 
organisme is voor (elk) humaan norovirus. Ook kan niet met zekerheid gesteld 
worden dat het poliovirus (een ander klein, niet-ingekapseld testorganisme, 
voorgeschreven voor het testen van PT01 en PT02 middelen) wel een 
representatief organisme is voor (elk) humaan norovirus. 

3) A) Na een incident met virussen in een horecasituatie, voor desinfectie, dient 
eerst schoongemaakt te worden. Hiervoor worden vaak de richtlijnen van het 
LCHV/RIVM gevolgd zoals opgenomen in de Hygiënecode voor de Horeca. Of dit 
protocol echter voldoende is om de virale besmetting zodanig te reduceren dat 
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een desinfectiemiddel met een door het Ctgb toegekende virusclaim 
(aangetoonde 4log10 reductie) effectief gebruikt kan worden om een veilige 
situatie te bereiken, is onduidelijk. Over het virus-reducerend effect van 
schoonmaken is namelijk onvoldoende informatie in de wetenschappelijke 
literatuur gevonden om te kunnen vaststellen hoeveel reductie er plaatsvindt 
tijdens schoonmaken. 
B) Er kan geen uitspraak worden gedaan over de gewenste mate van reductie 
die een desinfectiemiddel met virale claim moet geven en of de aangetoonde 
effectiviteit van 4log10 reductie voldoende is voor het bereiken van een veilige 
situatie. Dit omdat de mate van verwijdering van besmet materiaal door 
reiniging onduidelijk is en omdat de virale load van het besmette materiaal niet 
bekend is en sterk kan variëren. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat ook van het huidige voorgeschreven 
gebruik van 1000 ppm chloor na schoonmaken (zonder aangegeven contacttijd) 
het effect niet duidelijk is, en dat dat ook zal afhangen van het 
besmettingsniveau van braaksel of diarree en van het effect van schoonmaken. 

4) Schoonmaak en desinfectie kennen een aantal essentiële onderdelen. Door 
volgens een vast, afvinkbaar schema (waarin alle voor schoonmaak en 
desinfectie essentiële punten staan aangegeven, zie hiervoor de hoofdtekst) te 
werken, kan bij toezicht door de NVWA getoetst worden of na een braaksel of 
diarree incident aan alle voorwaarden voor schoonmaken en desinfecteren is 
voldaan. 

5) Voor het bepalen van de werkzaamheid van producten die volgens EU 
Verordening Nr. 528/2012 voor een vereenvoudigde toelatingsprocedure in 
aanmerking komen gelden dezelfde criteria voor het vaststellen van de 
effectiviteit als tijdens een normale procedure. Elk product met een virale claim 
dat volgens een vereenvoudigde toelatingsprocedure wordt toegelaten, is 
daarmee – mits juist gebruikt -  even geschikt als een middel dat de normale 
procedure heeft doorlopen.  

 
 

1. Wat zijn de testcondities waarbij Ctgb de claim ‘virus desinfectie’ 
toestaat, bij de vereenvoudigde en de normale procedure, en komen deze 
testcondities overeen met de praktijksituatie waarin het middel gebruikt 
wordt? Indien dit niet overeenkomt, wat zijn hiervan de consequenties? 

 
Er bestaan desinfectantia voor verschillende toepassingen, waaronder desinfectantia voor 
de huid, voor gebruik in een ziekenhuis, voor desinfectie van publieke voorzieningen 
zoals een toilet of voor gebruik op voedselcontactoppervlakken. De testcondities die het 
Ctgb toestaat voor desinfectiemiddelen zijn afhankelijk van de toepassing. 
Het Ctgb volgt voor het toekennen van een eventuele virusclaim aan een 
desinfectiemiddel de ‘ECHA Guidance on the Biocidal Product Regulation’ (version 3.0, 
2018), zowel in het geval van een vereenvoudigde (zie tekstkader) als van een normale 
procedure. In de aanvraag van een claim moet worden aangeven wat het doelorganisme 
is. De testcondities voor het bepalen van de effectiviteit zijn identiek voor de normale en 
de vereenvoudigde toelatingsprocedure. 
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In de ECHA handleiding wordt, op basis van de toepassing, onderscheid gemaakt tussen 
verschillende producttypen (PT’s). De te gebruiken test voor het verkrijgen van een 
virusclaim staat onder meer beschreven in internationale standaard EN 14476-2013+A2-
2019. Werkzaamheidstesten bestaan over het algemeen uit verschillende stappen: 
 

Fase 1. In fase 1 wordt aangetoond dat een middel wel of niet een basis-virucidale 
activiteit bezit.  

 
Fase 2. Fase 2 wordt uitgevoerd in een laboratorium en bestaat uit twee stappen. 

In fase 2.1 wordt een kwantitatieve test uitgevoerd in suspensie onder 
omstandigheden die de praktijk nabootsen van het beoogde gebruik. 
In fase 2.2 wordt een kwantitatieve test (EN 16777-2018) uitgevoerd 
onder omstandigheden die de praktijk nabootsen van het beoogde gebruik, 
op oppervlakken die in de praktijk gebruikt worden. 

 
Fase 3. Test onder praktijkomstandigheden. 

Vereenvoudigde toelating:  
Een vereenvoudigde toelating kan alleen aangevraagd worden als de werkzame stof op 
bijlage 1 staat van Verordening EU (nr.) 528/2012. Dit zijn werkzame stoffen met een 
laag risicoprofiel. Dit kan volgen uit een reguliere beoordeling van een werkzame stof 
onder deze Verordening, of binnen andere wettelijke kaders. Ook zijn er werkzame 
stoffen met een historie van veilig gebruik. 
 
De werkzame stoffen in bijlage 1 zijn op dit moment: 
Categorie 1. levensmiddelenadditieven volgens de EG Nr. 1333/2008: 
   melkzuur, na-acetaat, Na-benzoaat, wijnsteenzuur, azijnzuur,  
   propionzuur; 
Categorie 2. stoffen uit bijlage IV van EG Nr. 1907/2006:    
   ascorbinezuur, lijnolie; 
Categorie 3. zwakke zuren:         
   (niet nader gespecificeerd); 
Categorie 4. traditioneel gebruikte stoffen van natuurlijke oorsprong:    
   lavendelolie, pepermuntolie; 
Categorie 5. feromonen:         
   Oct-1 en 3-ol, kleefmotferomoon; 
Categorie 6. stoffen volgens artikel 7, lid 3 van EG Nr. 528/2012:   
   kooldioxide, stikstof, (Z,E)-tetra-9,12-dienylacetaat; 
Categorie 7. overig:          
   baculovirus, bentoniet, citronellal, ijzersulfaat. 
 
Middelen op basis van stoffen uit bijlage 1 van Verordening EU (Nr.) 528/2012  kunnen 
volgens artikel 25 van deze Verordening  via een vereenvoudigde procedure toelating tot 
de markt krijgen. Voor deze middelen is dan geen beoordeling van de veiligheid voor 
mens en milieu nodig. De testcondities voor het bepalen van de effectiviteit zijn identiek 
voor de normale en de vereenvoudigde toelatingsprocedure.  
 
De middelen moeten wel aan voorwaarden voldoen voor een vereenvoudigde procedure: 
- het biocide bevat geen tot bezorgdheid aanleiding gevende stof;  
- het biocide bevat geen nanomateriaal;  
- het biocide is voldoende werkzaam en  
- het hanteren van het biocide en het voorgenomen gebruik vereisen geen persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 
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In de horeca kunnen bij een braak- of diarree incident zowel personen als oppervlakken 
(wel of niet bedoeld voor direct contact met voedsel) besmet raken met het norovirus. 
Daarom wordt in deze deskundigenverklaring ingegaan op virusclaims behorende bij 
PT01 (persoonlijke hygiëne), bij PT02 (desinfectantia voor oppervlakken niet in contact 
met voedsel of diervoeder en niet bedoeld voor toepassing op mens of dier) en bij PT04 
(desinfectantia voor oppervlakken in contact met voedsel of diervoeder, niet bedoeld voor 
toepassing op mens en dier). Virale claims kunnen toegekend worden voor toepassing op 
zowel schone als vuile oppervlakken. 
 
Opmerking: bovenstaande informatie richt zich uitsluitend op het testen van de 
effectiviteit van biociden gericht tegen virussen. Volgens de (EU) Nr. 528/2012 moet, 
voor het verkrijgen van toelating op de markt van biociden in het algemeen, niet 
uitsluitend de effectiviteit ervan worden beoordeeld, maar ook bijvoorbeeld de humane 
risico’s bij gebruik. En voor PT04-producten die bedoeld zijn voor de desinfectie van 
voedsel contactoppervlakken zal ook een schatting moeten worden gemaakt van het 
risico via consumptie van met PT04-product besmet voedsel (door een schatting van het 
residugehalte op een voedselcontactoppervlak, opname van voedsel en consumptie)1. De 
risicoschatting via consumptie van met product besmet voedsel is niet van toepassing op 
PT02 middelen voor desinfectie van niet-voedselcontactoppervlakken. 
 
PT01: Testcondities voor het verkrijgen van een virusclaim voor desinfectantia voor 
persoonlijke hygiëne. 
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen hygiënische en chirurgische huiddesinfectantia. 
Producten voor chirurgische gebruik vallen buiten de scope van deze 
deskundigenverklaring.  
Virussen verschillen in de mate van resistentie tegen desinfectantia (EPA, 2018). Kleine, 
niet-ingekapselde (<50nm) virussen, zoals het polio- en norovirus, gelden als meest 
resistent, grote (>50nm) niet-ingekapselde virussen, zoals het adenovirus, als iets 
minder resistent en ingekapselde virussen als minst resistent tegen veel 
desinfectiemiddelen. 
Voor desinfectie van de huid bestaan handgels en handzepen. Gels worden altijd zonder 
water gebruikt, de zepen met water. De effectiviteit van hygiënische desinfectantia wordt 
getest onder schone (handgels) of vuile (handgels en handzepen) omstandigheden bij 
20oC en gedurende een bepaalde tijd. Aan producten die bedoeld zijn voor hygiënische 
huiddesinfectie (handgel, handzeep) kunnen drie verschillende virusclaims worden 
toegekend. Deze claims kunnen worden toegekend als door gebruik van het middel 
minimaal een 4log10 reductie van het aantal virusdeeltjes is aangetoond. Het type claim 
dat wordt toegekend hangt af van de gebruikte testvirussen tijdens de effectiviteitstest.  
Hieronder staan de virussen die in ieder geval moeten worden getest voor de gewenste 
claim: 
 

- Volledige virucidale activiteit: poliovirus, adenovirus, murine norovirus; 
- Beperkte virucidale activiteit: adenovirus, murine norovirus; 
- Activiteit tegen ingekapselde virussen: modified vaccinia Ankara virus (MVA). 

 
Zowel voor hygiënische handgels als voor handzeep geldt dat voor het verkrijgen van de 
gewenste claim een 4log10 reductie moet worden aangetoond, gebruikmakend van EN 
                                                                 
1 : Hiervoor zijn bij ECHA (2015) guidance documenten in ontwikkeling 
(https://echa.europa.eu/documents/10162/15623299/artfood_draft_guidance_project_en.pdf/0e431edd-3e42-
45ac-a797-727ec630fece). Deze in ontwikkeling zijnde documenten worden nog niet standaard gebruikt bij 
beoordelingen door het Ctgb. Het risico via orale blootstelling (via besmet voedsel) wordt wel beoordeeld, maar 
nog niet op geharmoniseerde wijze (vaak met een worst-case benadering).  
 

https://echa.europa.eu/documents/10162/15623299/artfood_draft_guidance_project_en.pdf/0e431edd-3e42-45ac-a797-727ec630fece
https://echa.europa.eu/documents/10162/15623299/artfood_draft_guidance_project_en.pdf/0e431edd-3e42-45ac-a797-727ec630fece


 
 

Front Office Voedsel- en Productveiligheid Status: Definitief Pagina 6 van 17 
 

14476. Niet alle testfasen hoeven doorlopen te worden voor het verkrijgen van de claim, 
de test kan op laboratoriumschaal worden uitgevoerd op fase 2.1 niveau, in een 
suspensie test. 
 
Opmerking: Voor het verkrijgen van een volledig virale claim op huiddesinfectiemiddelen 
zou in fase 2.2 en 3 met poliovirus op de huid getest moeten worden. Vanwege 
gezondheidsrisico’s zijn deze testen voor PT01 middelen niet mogelijk. 
 
PT02: Testcondities voor het verkrijgen van een virusclaim voor desinfectantia voor 
oppervlakken die niet in direct contact met voedsel of diervoeder staan. 
 
Aan producten die bedoeld zijn voor desinfectie van harde oppervlakken die niet bedoeld 
zijn als voedsel- of diervoedercontactoppervlak kan tot op heden2 alleen een volledige 
virucidale claim worden toegekend. Hiervoor moet een 4log10 reductie worden 
aangetoond voor elk type testvirus (poliovirus, adenovirus, murine norovirus) in een 2.1 
test. Voor de 2.2 test (EN 16777) kan worden volstaan met adenovirus en murine 
norovirus. Een veldtest is niet vereist. Oppervlakken en eventuele vervuiling goed zijn te 
simuleren in het laboratorium. 
 
PT04: testcondities voor het verkrijgen van een virusclaim voor desinfectantia voor 
oppervlakken die in direct contact staan met voedsel of diervoeder.  
 
Tot deze oppervlakken behoren onder andere oppervlakken van apparaten, containers, 
bestek, en oppervlakken en pijpleidingen die gebruikt worden bij productie, transport, 
opslag of consumptie van voedsel of diervoeder (inclusief water) voor mensen of dieren.  
Voor een virale claim op PT04 middelen bestaat nog geen officiële norm (RIVM, 
persoonlijke informatie). De EN standaard voor de voedselomgeving (EN 13610-2003) 
gebruikt bacteriofagen als testorganisme, maar hiermee kan geen volledig virale claim 
worden toegekend. ECHA geeft in haar handleiding aan dat met een (EN 14476-2013) 
2.1 (adenovirus, murine norovirus) en een (EN 16777-2018) 2.2 test (murine norovirus) 
wel een algemene virale claim kan worden toegekend indien een 4log10 reductie kan 
worden aangetoond. Een veldtest is niet vereist. Voedselcontactoppervlakken en 
eventueel relevant type vervuiling zijn op laboratoriumschaal goed na te bootsen.  
 
Bovenstaande wordt samengevat in tabel 1.  
 
Tabel 1: Overzicht van testcondities voor het verkrijgen van een virusclaim voor PT01, 
PT02 en PT04 
Producttype Voorwaarde Protocol Contacttijd T (oC) S/V*1 log10 

reductie 

PT01       
- Handgel 2.1 test EN 14476 30-120 s 20 S/V 4 

- Handzeep 2.1 test EN 14476 30-120 s 20 V 4 

PT02 2.1 test EN 14476 5-60 min 20 S/V 4 

 2.2 test EN 16777 5-60 min 20 S/V 4 

                                                                 
2 : Er is in juni 2020 een Technical Agreement for Biocides (TAB) goedgekeurd waarin ook een gedifferentieerde 
claim voor virussen in PT2 staat. Op de (nog onbekende) publicatiedatum van de TAB wordt dit geldig 
(persoonlijke informatie, Ctgb). 
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PT04 2.1 test EN 14476 als vermeld*2 20 S/V 4 

 2.2 test EN 16777 als vermeld*2 20 S/V 4 

*1: S/V: tests worden uitgevoerd in aan- (V, vuil) of beperkte aanwezigheid (S, schoon) van relevant organisch 
materiaal, bijvoorbeeld eiwit. Claims kunnen worden toegekend voor gebruik onder vuile of schone 
omstandigheden.  
*2: de EN 14476/16777 kent een voorgeschreven contacttijd die mogelijk niet toepasbaar is in een horeca 
situatie. Daarom dient de aanvrager van een virusclaim op een PT04 desinfectans een contacttijd specifiek te 
vermelden (en te testen). 
Opmerking: voor precieze procedures moet de laatste versie van de ECHA Guidance en appendices worden 
geraadpleegd. 
 
De gewenst minimale effectiviteit (4log10 reductie) van verschillende virale 
desinfectantia kan met de bovenstaande testen onder gesimuleerde 
praktijkomstandigheden bepaald worden. Bij het simuleren moeten concentratie van het 
middel, contacttijd, temperatuur, type oppervlak en aan/of afwezigheid van relevant type 
vervuiling representatief zijn voor het gebruik ervan in de praktijk. Ook kan met 
bovenstaande testen de effectiviteit van verschillende desinfectantia met elkaar 
vergeleken worden.  
 
Als op juiste wijze is schoongemaakt (zie onder vraag 3) en bij desinfectie de instructie 
die hoort bij het desinfectiemiddel wordt gevolgd dan kan er vanuit worden gegaan dat 
door desinfectie een 4log10 reductie van het aantal virale partikels bereikt wordt. Dit is 
een eis in de toelatingsbeoordeling van een anti-viraal biocide. Dit betekent niet dat het 
oppervlak na desinfectie vrij is van virale partikels, maar dat elk mogelijk aantal virale 
partikels dat na schoonmaken (maar voor desinfectie) nog aanwezig is door desinfectie 
met een factor 4log10 verder wordt verlaagd.  
 
Oordeel: Testcondities die door een fabrikant gebruikt zijn voor het vaststellen van de 
effectiviteit van middelen voor handdesinfectie (PT01) of middelen voor niet-voedsel- 
(PT02) en voedselcontactoppervlakken (PT04) worden door het Ctgb beoordeeld. De te 
gebruiken testcondities, waaronder een voorgeschreven contacttijd, voor het toegekend 
krijgen van een claim moeten representatief zijn (type oppervlak, temperatuur, mate van 
en soort vervuiling) voor de praktijksituaties waarin het middel gebruikt dient te worden. 
Deze testcondities zijn identiek voor de normale en de vereenvoudigde 
toelatingsprocedure. Mits juist gebruikt zijn desinfectiemiddelen met een virale claim 
effectief (min. 4log10 reductie) in de praktijk. 

2. Volstaan deze testcondities voor beoordelen van een effect van 4log10 
reductie bij norovirus (een niet-ingekapseld virus) in de praktijksituatie 
van de horeca? 

 
Virale claims voor niet-ingekapselde virussen kunnen worden toegekend aan producten 
die worden toegepast op een schoon of vervuild oppervlak. Omdat humaan norovirus niet 
(eenvoudig) kweekbaar is, zal bij testen met humaan norovirus gebruik moeten worden 
gemaakt van patiëntmateriaal en zijn met de voorgeschreven procedures dus alleen 
eventuele claims met betrekking tot het humane norovirus op vervuilde oppervlakken (in 
aanwezigheid van braaksel of diarree) goed te onderbouwen. Hiervoor zal dan wel 
patiëntmateriaal (braaksel, diarree) beschikbaar moeten zijn. Daarbij moet rekening 
worden gehouden met het gegeven dat verschillende humane norovirussen kunnen 
verschillen in resistentie-eigenschappen (Montazeri et al., 2017; Tuladhar et al., 2012; 
Tung et al., 2013). Omdat het persisterende aantal genomen wordt bepaald en niet het 
resterend aantal infectieuze deeltjes, wordt in deze studies mogelijk een onderschatting 
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gemaakt van de effectiviteit van de toegepaste desinfectie. 
Indien patiëntmateriaal niet beschikbaar is, of als een claim van toepassing moet zijn op 
schone oppervlakken, kan gekozen worden voor het onderbouwen van claims met behulp 
van surrogaat organismen. Door het Amerikaanse Environmental Protection Agengy 
(EPA), het Comité Européen de Normalisation (CEN) en in de richtlijnen van ECHA, zoals 
die worden toegepast door het Ctgb bij het beoordelen van desinfectantia, wordt de 
benadering met surrogaat organismen toegepast. EPA3 schrijft het gebruik van feline 
calicivirus (FCV) voor als surrogaat organisme. Door CEN en ECHA wordt het murine 
norovirus (MNV) voorgeschreven als testorganisme.  
 
Opmerking (1): De aangegeven testvirussen gelden als minimum standaard voor het 
verkrijgen van de desbetreffende claim. Onduidelijk is in hoeverre de surrogaat 
organismen representatief zijn voor het (slecht kweekbare) humaan norovirus. De 
gevoeligheid van het MNV (en andere surrogaat virussen) voor verschillende 
desinfectantia kan namelijk verschillen van die van het humaan norovirus. Dit hangt o.a. 
af van het soort desinfectans, de concentratie, de contacttijd en het genotype van het 
humane norovirus. Soms is het gebruikte humane norovirus resistenter (Duizer et al., 
2004; Girard et al., 2010; Tung et al., 2013), maar er zijn ook studies gerapporteerd 
waarin het humane norovirus, op basis van reductie van het aantal polymerase chain 
reaction (pcr) eenheden, even gevoelig lijkt te zijn (Tuladhar et al. 2012). Hierbij dient te 
worden opgemerkt dat desinfectantantia voor het humane norovirus uitsluitend getest 
zijn in aanwezigheid van vervuiling of in combinatie met reiniging (waarbij alleen het 
totaal resultaat is gerapporteerd (Tuladhar et al., 2012)). Of op schone of vervuilde 
oppervlakken MNV een goed surrogaat is voor humaan norovirus blijkt dus niet duidelijk 
uit de literatuur. Of het voorgeschreven poliovirus (net als norovirus <50nm en niet 
ingekapseld) representatief is voor humaan norovirus kan niet duidelijk opgemaakt 
worden uit de literatuur. Er is slechts een enkele publicatie gevonden (Shin en Sobsey, 
2008) waarin beide virussen met elkaar vergeleken worden. Het in die studie gebruikte 
humane norovirus bleek, op basis van reductie van het aantal pcr eenheden, gevoeliger 
voor inactivatie door chloor van het gebruikte poliovirus.  
 
Opmerking (2): Als een desinfectie middel werkt op een vervuild oppervlak, dan werkt 
het logischerwijs ook op een schoon oppervlak. Zijn concentratie en contacttijd voor 
claims op vervuilde en schone oppervlakken gelijk, dan kan worden gesteld dat als een 
desinfectiemiddel een 4log10 reductie laat zien op vervuild oppervlak, dat het middel dan 
minimaal dezelfde effectiviteit zal hebben op een schoon oppervlak. Bij desinfectie van 
een schoon oppervlak kunnen echter medewerkers blootgesteld worden aan mogelijk 
onnodig hoge concentraties van een desinfectans. De onderbouwing van de twee claims 
(schoon of vervuild oppervlak) zal daarom anders zijn omdat de concentratie van het 
middel en de contacttijd lager zullen zijn voor gebruik op een schoon oppervlak. Het is 
daarom niet mogelijk om eventuele humaan norovirus specifieke virusclaims voor 
middelen bedoeld voor desinfectie van vuile oppervlakken zonder verdere toetsing op het 
risico voor de toepasser om te zetten in een humaan norovirus specifieke virusclaim voor 
middelen bedoeld voor desinfectie van schone oppervlakken. 
 
Oordeel PT01 producten (huidhygiëne):  
In het geval van PT01 producten, kunnen volledige en beperkte virale claims kunnen 
algemeen beschouwd worden als claims die volstaan voor een 4log10 reductie van niet-
ingekapselde virussen op handen in een horecasituatie, mits het desinfectiemiddel juist 
wordt gebruikt. Echter, of dit ook geldt in het specifieke geval van het humane norovirus 

                                                                 
3 https://www.epa.gov/pesticide-registration/virucidal-effectiveness-testing-using-feline-calicivirus-surrogate-

norovirus 
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kan niet eenduidig gesteld worden omdat de verschillende humane norovirussen 
onderling kunnen verschillen in de mate van resistentie tegen verschillende 
desinfectantia. Daarnaast is onduidelijk of het murine norovirus, één van de 
voorgeschreven testorganismen, voor elk desinfectans een goed surrogaat organisme is 
voor (elk) humaan norovirus. Ook kan niet met zekerheid gesteld worden dat het andere 
voorgeschreven kleine, niet-ingekapselde testorganisme (het poliovirus) wel een 
representatief organisme is voor (elk) humaan norovirus.  
 
Oordeel PT02 producten (niet-voedsel contactoppervlakten):  
Aan PT02 producten kan uitsluitend een volledig virale claim worden toegekend. Elk 
virale claim kan algemeen beschouwd worden als claim die volstaat voor een 4log10 
reductie van infectieuze, niet-gekapselde virussen op niet-voedselcontactoppervlakken in 
een horecasituatie, mits het desinfectiemiddel juist wordt gebruikt. Echter, of dit ook 
geldt in het specifieke geval van het humane norovirus kan niet eenduidig gesteld worden 
omdat de verschillende humane norovirussen onderling kunnen verschillen in de mate 
van resistentie tegen verschillende desinfectantia. Daarnaast is onduidelijk of het murine 
norovirus voor elk desinfectans een goed surrogaat organisme is voor (elk) humaan 
norovirus. Ook kan niet met zekerheid gesteld worden dat het poliovirus wel een 
representatief organisme is voor (elk) humaan norovirus.  
 
Oordeel PT04 producten (voedselcontactoppervlakten):  
Voor PT04 producten (voedsel-contactoppervlakten) bestaat slechts een algemene virus 
claim, voor gebruik op schone of op vervuilde oppervlakten. De algemene virale claim 
kan beschouwd worden als claim die algemeen volstaat voor een 4log10 reductie van 
niet-ingekapselde virussen op voedselcontactoppervlakken in een horecasituatie, mits het 
desinfectiemiddel juist wordt gebruikt. Echter, of dit ook geldt in het specifieke geval van 
het humane norovirus kan niet eenduidig gesteld worden omdat de verschillende humane 
norovirussen onderling kunnen verschillen in de mate van resistentie tegen verschillende 
desinfectantia. Daarnaast is onduidelijk of het murine norovirus voor elk desinfectans een 
goed surrogaat organisme is voor (elk) humaan norovirus.  
  
Oordeel De testcondities voor volledige (PT01 en PT02), beperkte (PT01) en algemene 
(PT04) virale claims volstaan in het algemeen voor een 4log10 reductie van niet-
ingekapselde virussen in een horecasituatie. Echter, of dit ook geldt in het specifieke 
geval van het humaan norovirus kan niet eenduidig gesteld worden om humane 
norovirussen kunnen verschillen in de mate van resistentie tegen verschillende 
desinfectantia. Daarnaast is onduidelijk of MNV, één van de voorgeschreven 
testorganismen, voor elk desinfectans een goed surrogaat organisme is voor (elk) 
humaan norovirus. Ook kan niet met zekerheid gesteld worden dat het poliovirus (een 
voorgeschreven testorganisme in het geval van een volledig virale claim op PT01 en PT02 
middelen) wel een representatief organisme is voor humaan norovirus.  
 
 

3. A) Welk schoonmaakregime is minimaal vereist om bij een incident met 
virussen in een horecasituatie (i.e. hoog-besmet materiaal zoals braaksel 
of ontlasting op voedselcontactmaterialen in de keuken) de virale 
besmetting dusdanig terug te brengen met schoonmaak opdat middelen 
die door Ctgb als virologisch desinfectans worden gekwalificeerd 
bruikbaar zijn voor desinfectie (i.e. 4log10 reductie)? 

 
Tijdens een braak of diarree-incident kunnen diverse oppervlakken besmet raken met 
norovirus. Een goed schoonmaakregime bij een incident met virussen bestaat uit twee 
stappen: schoonmaken gevolgd door desinfectie. In de literatuur is een beperkt aantal 
studies beschreven waarin verschillende schoonmaak- en desinfectieprocedures zijn 
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onderzocht op effectiviteit. Uit deze studies (Barker et al., 2004; Tuladhar et al., 2012; 
Ciofi-Silva et al., 2019) komt naar voren dat alleen eerst schoonmaken en dan 
desinfecteren effectief is in het onschadelijk maken van norovirus. 
 
Bij het schoonmaken moet eerst zoveel mogelijk, zonder water, besmet materiaal worden 
verwijderd, waarna met een zeepoplossing verder wordt gereinigd. Tot slot naspoelen 
met schoon water en laten drogen. Tijdens de gehele schoonmaakprocedure wordt van 
schoon naar vuil oppervlak gewerkt.  
Bij een incident, maar ook bij het schoonmaken, kunnen aerosolen ontstaan die voor 
verdere verspreiding van het norovirus naar de omgeving kunnen zorgen (Barker et al., 
2004, Barclay et al., 2014). Ook schoonmakers kunnen via aerosolen besmet raken. 
Daarom dragen medewerkers tijdens de schoonmaak gelaatsbescherming. Dit is ook de 
procedure die in de richtlijnen4,5 van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid 
(LCHV/RIVM) en in de Hygiënecode voor de Horeca6  is beschreven: 
 

• Trek schone handschoenen aan, doe een veiligheidsbril op en draag een 
mond/neusmasker, (minimaal een FFP1-masker). Ventileer de ruimte goed.  
• Neem eventueel aanwezige diarree en braaksel op met grote hoeveelheden 
keukenrolpapier en gooi dit weg in een plastic vuilniszak. Gooi ook direct de 
handschoenen weg. Sluit de vuilniszak goed af, zonder de lucht eruit te drukken. 
• Reinig de ruimte en oppervlakten met een professionele zeep. Let hierbij op de 
juiste dosering en vooral ook de reinheid van gebruikte materialen. Zorg dat 
gebruikte materialen (bezems, borstels, trekkers, enz.) apart worden gehouden 
op de plaats van reinigen en NIET worden versleept door het bedrijf (Opmerking 
opsteller deskundigenverklaring: Deze materialen moeten na gebruik worden 
gewassen of vervangen maar dit staat niet expliciet in de Hygiënecode voor de 
Horeca). 
• Droog alles af met een schone doek of papieren handdoek en gooi deze weg in 
een plastic vuilniszak. 

 
Virale claims garanderen een 4log10 reductie. Om een viraal desinfectans voldoende 
effectief te laten zijn, zal door eerst schoon te maken het aantal infectieuze virale 
partikels dusdanig gereduceerd moeten worden dat nog maximaal 4log10 partikels 
aanwezig zijn. Door eerst schoon te maken, wordt het meeste besmette materiaal 
verwijderd. Hiermee worden niet alleen virusdeeltjes verwijderd, maar met het 
verwijderen van braaksel of diarree wordt ook de effectiviteit van een desinfectans 
verhoogd (Barclay et al., 2004, Tuladhar et al., 2012 Ciofi-Silva et al., 2019). Barclay et 
al. (2004) hebben alleen gekeken naar aan- of afwezigheid van virusdeeltjes, Tuladhar et 
al. (2012) gebruiken een op het laboratorium gesimuleerde schoonmaakmethode die niet 
vergelijkbaar is met de hierboven beschreven werkwijze. Alleen Ciofi-Silva et al. (2019) 
laten zien dat met een schoonmaakprotocol dat vergelijkbaar is met dat van het 
LCHV/RIVM een 3 tot 4log10 reductie van het aantal virusdeeltjes (pcr) optreedt (van 
7,1log10 naar 3,7log10). Uit deze ene publicatie kan niet voldoende onderbouwd worden 
dat door schoonmaken consistent een 3 tot 4log10 reductie wordt bereikt. Ook het 
LCHV/RIVM geeft aan dat er geen goed onderbouwd schoonmaakschema kan worden 
gevonden in de wetenschappelijke literatuur7.  
 

                                                                 
4 https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen 
5 https://lci.rivm.nl/richtlijnen/norovirus 
6 https://www.khn.nl/lobby/khn-lobby/duurzaamheid/hygienecode 
7 https://lci.rivm.nl/sites/default/files/2017-06/Bijlage%201%20Evidence-
based%20literatuuronderzoek_def_20112014.pdf. 

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/norovirus
https://lci.rivm.nl/sites/default/files/2017-06/Bijlage%201%20Evidence-based%20literatuuronderzoek_def_20112014.pdf
https://lci.rivm.nl/sites/default/files/2017-06/Bijlage%201%20Evidence-based%20literatuuronderzoek_def_20112014.pdf
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Oordeel: Na een incident met virussen in een horecasituatie, voor desinfectie, dient 
eerst schoongemaakt te worden. Hiervoor worden vaak de richtlijnen van het LCHV/RIVM   
gevolgd zoals opgenomen in de Hygiënecode voor de Horeca. Of dit protocol echter 
voldoende is om de virale besmetting zodanig te reduceren dat een desinfectiemiddel 
met een door het Ctgb toegekende virusclaim (aangetoonde 4log10 reductie) effectief 
gebruikt kan worden om een veilige situatie te bereiken, is onduidelijk. Over het virus-
reducerend effect van schoonmaken is namelijk onvoldoende informatie in de 
wetenschappelijke literatuur gevonden om te kunnen vaststellen hoeveel reductie er 
plaatsvindt tijdens schoonmaken.  
 

3. B Welk mate van desinfectie is minimaal vereist om bij een incident met 
virussen in een horecasituatie na schoonmaken de virale besmetting tot 
een veilig niveau terug te brengen en hoe effectief is het gebruik van de 
huidige voorgeschreven 1000 ppm chlooroplossing? 

 
Na het schoonmaken dient de plek van het braaksel of diarree te worden 
gedesinfecteerd. De richtlijnen van het RIVM (en de Hygiëne code voor de Horeca) 
schrijven 1000 ppm chlooroplossing voor, maar deze richtlijnen geven geen contacttijd8.  
In de literatuur wordt het gebruik van verschillende concentraties chloor en contact tijden 
beschreven. Barker et al. (2004) gebruiken voor een gereinigd oppervlak 5000 ppm (1 
minuut), Ciofi-Silva et al. (2019) gebruiken een 1% (10.000 ppm) chlooroplossing (10 
minuten) en Tuladhar et al. (2012) gebruiken 1000 ppm en verschillende contacttijden. 
Welke concentratie (en contacttijd) nodig zijn voor voldoende reductie van het aantal 
norovirus deeltjes kan niet worden opgemaakt uit de literatuur. Uit de studie van 
Tuladhar et al. (2012) kan worden afgeleid dat 1000 ppm voldoende kan zijn, maar dat 
dit afhangt van het aantal aanwezig virusdeeltjes, de contact tijd en het type humaan 
norovirus. Tuladhar et al. (2012) laten zien dat met 1000 ppm chloor een (maximaal te 
bereiken) 5log10 reductie kan worden bereikt, maar dat dit 10 minuten duurt. Gekweekt 
humaan norovirus, in afwezigheid van vuil, lijkt gevoelig voor chlorine: binnen 1 minuut 
kon met 50 ppm chlorine oplossing een reductie van 2log10 pcr eenheden worden bereikt 
(Constantini et al., 2018) 
 
Het Ctgb kent virale claims toe aan desinfectiemiddelen indien een 4log10 reductie kan 
worden aangetoond. Daarbij dienen onder andere de te gebruiken concentratie en 
contacttijd te worden aangegeven. De vraag of een product met een virale claim voor 
voldoende reductie van het aantal norovirus deeltjes zorgt, na schoonmaak bij een 
incident, kan niet worden beantwoord. Hiervoor zijn een aantal redenen: 

• Er bestaat variatie in resistentie tegen desinfectiemiddelen bij humane 
norovirussen. 

• Onduidelijk is in hoeverre  surrogaatvirussen die gebruikt worden in de 
toelatingsprocedure representatief zijn voor humaan norovirus. 

• Het is niet duidelijk welk effect schoonmaken heeft op het aantal virusdeeltjes. 
• De gewenste mate van reductie is afhankelijk van het besmettingsniveau van 

braaksel of diarree 
 

Variatie in resistentie, hoe representatief surrogaatvirussen zijn, en het effect van 
schoonmaken zijn hierboven al bediscussieerd en hieronder wordt de gewenste mate van 
reductie bediscussieerd. Braaksel of ontlasting van viraal besmette personen kan in hoge 
mate besmet zijn met virale deeltjes. Kirby et al. (2014) meldden besmettingsniveau’s 
tussen de 5 en 12log10 genoom equivalente kopieën van het norovirus per gram feces. 
De mate van fecale besmetting in norovirus besmette, symptomatische kinderen kan 
variëren tussen de 5 en 11log10 norovirus RNA deeltjes per gram feces (Barreira et al., 

                                                                 
8 Een contacttijd van 5 minuten is in de praktijk een haalbare, praktische norm (RIVM, persoonlijke informatie). 
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2009). He et al. (2017) rapporteerden norovirus besmettingsniveau’s tussen 7 tot 
11log10 kopieën per gram feces van patiënten met kanker en gastro-enteritis, hoewel 
Aoki et al. (2010) in feces van symptomatische ouderen veel lagere aantallen deeltjes 
kon aantonen (max. 7log10 per gr feces). Over de virale besmettingsniveau’s van 
braaksel van viraal besmette personen is minder gepubliceerd. Kirby et al. (2016) 
meldden dat in 1 ml braaksel van patiënten tot 6log10 genoom equivalente kopieën van 
het norovirus kunnen worden aangetroffen. 
 
Indien het effect van schoonmaken een x-voudige reductie (bijvoorbeeld 99,99%) van de 
hoeveelheid besmet materiaal is, dan is het gewenste effect van een desinfectans 
afhankelijk van de hoeveelheid braaksel of diarree en van het besmettingsniveau van dat 
braaksel of diarree. Stel dat het volume braaksel of diarree 1 liter bedraagt, en dat 
schoonmaken leidt tot 99,99% verwijdering van de hoeveelheid braaksel of diarree 
(Ciofi-Silva et al, 2018), dan resteert na schoonmaken nog 0,1 ml. Als het hoog besmet 
materiaal betreft (bijvoorbeeld 11log10 pcr partikels per ml), dan resteren na 
schoonmaken 10log10 pcr partikels. Stel dat 2% (RIVM, 2020b) van het aantal pcr 
partikels infectieus is (dus 8,3log10 infectieuze partikels), en een desinfectans een 
additionele 4log10 reductie geeft van het aantal virale partikels, dan resteren na 
desinfectie nog 4,3log10 infectieuze virale partikels. Een grotere effectiviteit voor het 
verkrijgen van een veilige situatie is dan gewenst. Desinfectantia met een gegarandeerde 
4log10 reductie zijn bij een 99,99% verwijdering (door schoonmaak) van braaksel of 
diarree alleen toereikend bij kleinere hoeveelheden diarree of braaksel en/of bij lagere 
besmettingsniveaus. Bij een hoeveelheid van 1 liter diarree of braaksel en een 
besmettingsniveau van 6log10 pcr partikels (4,3log10 infectieuze partikels) per ml is elk 
desinfectans (na schoonmaken met 99,99% verwijdering) met een gegarandeerde 
4log10 reductie voldoende effectief voor het bereiken van een veilige situatie.  
Indien na schoonmaken, ongeacht de hoeveelheid braaksel of diarree, altijd 0,1 ml 
braaksel of diarree nog aanwezig is, dan is het gewenste effect van een desinfectans 
alleen afhankelijk van de virale load van het braaksel of diarree. 
 
Over de virucidale effectiviteit van de huidige voorgeschreven 1000 ppm chloor oplossing 
bij desinfectie van humaan norovirus wordt in de literatuur verschillend gerapporteerd. 
Deze kan variëren tussen < 1log10 reductie (Tung et al., 2013) tot ca 4,5log10 pcr 
eenheden (Tung et al., 2013). Ook andere auteurs rapporteren reductiewaarden in deze 
range (Girard et al., 2010; Ha et al., 2016; Tuladhar et al., 2012). De interpretatie van de 
resultaten wordt bemoeilijkt door onder andere het feit dat de humane norovirus 
stammen en testomstandigheden die gebruikt worden verschillen. Omdat humaan 
norovirus slecht kweekbaar is, zijn de effectiviteitstesten met 1000 ppm chloor 
uitgevoerd in aanwezigheid van een zekere mate van (fecale) vervuiling. Deze 
omstandigheden wijken dus af van de omstandigheden waarin een 1000 ppm 
chlooroplossing wordt voorgeschreven na schoonmaken in de hygiënecode voor de 
horeca. Alleen Tuladhar et al. (2012) test de effectiviteit ook na reinigen. Zonder reinigen 
wordt met 1000 ppm chloor een reductie bereikt van 1 – 2log10, na reinigen bedraagt de 
reductie 2,5 – 4,5log10, afhankelijk van het genotype van het norovirus. De beschreven 
schoonmaakprocedure is niet representatief voor de horeca. Gekweekt humaan 
norovirus, onder schone omstandigheden, neemt in aantal al sterk af bij concentraties 
chloor vanaf 50 ppm (Constantini et al., 2018). 
 
Oordeel:  
Er kan geen uitspraak worden gedaan over de gewenste mate van reductie die een 
desinfectiemiddel met virale claim moet geven en of de aangetoonde effectiviteit van 
4log10 reductie voldoende is voor het bereiken van een veilige situatie. Dit omdat de 
mate van verwijdering van besmet materiaal door reiniging onduidelijk is en omdat de 
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virale load van het besmette materiaal onbekend is en sterk kan variëren. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat ook van het huidige voorgeschreven gebruik van 
1000 ppm chloor na schoonmaken (zonder aangegeven contacttijd) het effect niet 
duidelijk is, en dat dat ook zal afhangen van het besmettingsniveau van braaksel of 
diarree en van het effect van schoonmaken. 

 
4. Zijn criteria te benoemen die bruikbaar zijn in het toezicht door de NVWA 

om schoonmaakregimes voor gebruik hierop te toetsen? 
 

Personen die schoonmaken dienen herleidbaar instructie te hebben gehad over de manier 
van schoonmaken en desinfecteren. Hierbij dienen personen herleidbaar instructie 
hebben gehad over de middelen die ze moeten gebruiken en over het gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook dient de volgorde van schoonmaken (eerst 
droog dan nat, van schoon naar vuil en van boven naar beneden) bekend te zijn. Per 
type oppervlak (PT02 of PT04) dient te worden aangegeven welk schoonmaak- en/of 
desinfectiemiddel (op dit moment is uitsluitend een 1000 ppm chlooroplossing 
toegestaan) is gebruikt en of de bijbehorende instructies voor schoonmaken (uit de 
hygiënecode) en desinfecteren (zie voorschrift van de fabrikant van het 
desinfectiemiddel) zijn gevolgd. 
  
De volgende instructies staan beschreven in het antwoord op vraag 3: 

 
• Trek schone handschoenen aan, doe een veiligheidsbril op en draag een 
mond/neusmasker, (minimaal een FFP1-masker). Ventileer de ruimte goed. 
• Neem eventueel aanwezige diarree en braaksel op met grote hoeveelheden 
keukenrolpapier en gooi dit weg in een plastic vuilniszak. Gooi ook direct de 
handschoenen weg. Sluit de vuilniszak goed af, zonder de lucht eruit te drukken. 
• Reinig de ruimte en oppervlakten met een professionele zeep. Let hierbij op de 
juiste dosering en vooral ook de reinheid van gebruikte materialen. Zorg dat 
gebruikte materialen (bezems, borstels, trekkers, enz.) apart worden gehouden 
op de plaats van reinigen en NIET worden versleept door het bedrijf (Opmerking 
opsteller deskundigenverklaring: Deze materialen moeten na gebruik worden 
gewassen of vervangen maar dit staat niet expliciet in de hygiënecode voor de 
horeca). 
• Droog alles af met een schone doek of papieren handdoek en gooi deze weg in 
een plastic vuilniszak.  
• Na het schoonmaken dient de plek van het braaksel of diarree te worden 

gedesinfecteerd met een 1000 ppm chlooroplossing9. 
 
 
Oordeel: Schoonmaak en desinfectie kennen een aantal essentiële onderdelen. Door 
volgens een vast, afvinkbaar schema, waarin alle bovengenoemde punten staan vermeld, 
te werken, kan bij toezicht door de NVWA getoetst worden of na een braaksel of diarree 
incident aan alle voorwaarden voor schoonmaken en desinfecteren is voldaan. 

 
5. Zijn producten die via een vereenvoudigde procedure volgens 

Verordening EU (nr.) 528/2012 toegelaten zijn geschikt voor het 
onschadelijk maken van het norovirus? 

 

                                                                 
9 Een contacttijd van 5 minuten is in de praktijk een haalbare, praktische norm (RIVM, persoonlijke informatie). 
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Voor het toekennen van een virusclaim aan een middel dat voor vereenvoudigde toelating 
(zie tekstkader) in aanmerking komt is de effectiviteitstest gelijk aan de test die bij een 
normale procedure van toepassing is. 

Oordeel: Voor het bepalen van de werkzaamheid van producten die volgens EU 
Verordening Nr. 528/2012 voor vereenvoudigde toelating in aanmerking komen gelden 
dezelfde criteria voor het vaststellen van de effectiviteit als tijdens een normale 
procedure. Elk product met een virale claim dat vereenvoudigd wordt toegelaten, is 
daarmee geschikt even geschikt als een middel dat de normale procedure heeft 
doorlopen. 
 
Conclusies 

1) Testcondities die door een fabrikant gebruikt zijn voor het vaststellen van de 
effectiviteit van middelen voor handdesinfectie (producttype (PT) 01) of middelen 
voor niet-voedsel- (PT02) en voedselcontactoppervlakken (PT04) worden door het 
Ctgb beoordeeld. De te gebruiken testcondities, waaronder een voorgeschreven 
contacttijd, voor het toegekend krijgen van een claim moeten representatief zijn 
(type oppervlak, temperatuur, mate van en soort vervuiling) voor de 
praktijksituaties waarin het middel gebruikt dient te worden. Deze testcondities 
zijn identiek voor de normale en de vereenvoudigde toelatingsprocedure. Mits 
gebruikt volgens wettelijk gebruiksvoorschrift (hierna ‘juist gebruik’ genoemd) zijn 
desinfectiemiddelen met een virale claim effectief (min. 4log10 reductie) in de 
praktijk. 

2) De testcondities voor volledige (PT01 en PT02), beperkte (PT01) en algemene 
(PT04) virale claims volstaan in het algemeen voor een 4log10 reductie van niet-
ingekapselde virussen in een horecasituatie, mits het desinfectiemiddel juist wordt 
gebruikt. Echter, of dit ook geldt in het specifieke geval van humaan norovirus kan 
niet eenduidig gesteld worden omdat humane norovirussen kunnen verschillen in 
de mate van resistentie tegen verschillende desinfectantia. Daarnaast is 
onduidelijk of het murine norovirus, één van de voorgeschreven testorganismen, 
voor elk desinfectans een goed surrogaat organisme is voor (elk) humaan 
norovirus. Ook kan niet met zekerheid gesteld worden dat het poliovirus (een 
ander klein, niet-ingekapseld testorganisme, voorgeschreven voor het testen van 
PT01 en PT02 middelen) wel een representatief organisme is voor (elk) humane 
norovirus. 

3) A) Na een incident met virussen in een horecasituatie, voor desinfectie, dient 
eerst schoongemaakt te worden. Hiervoor worden vaak de richtlijnen van het 
LCHV/RIVM gevolgd zoals opgenomen in de Hygiënecode voor de Horeca. Of dit 
protocol echter voldoende is om de virale besmetting zodanig te reduceren dat 
een desinfectiemiddel met een door het Ctgb toegekende virusclaim (aangetoonde 
4log10 reductie) effectief gebruikt kan worden om een veilige situatie te bereiken, 
is onduidelijk. Over het virus-reducerend effect van schoonmaken is namelijk 
onvoldoende informatie in de wetenschappelijke literatuur gevonden om te 
kunnen vaststellen hoeveel reductie er plaatsvindt tijdens schoonmaken. 
B) Er kan geen uitspraak worden gedaan over de gewenste mate van reductie die 
een desinfectiemiddel met virale claim moet geven en of de aangetoonde 
effectiviteit van 4log10 reductie voldoende is voor het bereiken van een veilige 
situatie. Dit omdat de mate van verwijdering van besmet materiaal door reiniging 
onduidelijk is en omdat de virale load van het besmette materiaal niet bekend is 
en sterk kan variëren. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat ook van het huidige voorgeschreven gebruik 
van 1000 ppm chloor na schoonmaken (zonder aangegeven contacttijd) het effect 
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niet duidelijk is, en dat dat ook zal afhangen van het besmettingsniveau van 
braaksel of diarree en van het effect van schoonmaken. 

4) Schoonmaak en desinfectie kennen een aantal essentiële onderdelen. Door 
volgens een vast, afvinkbaar schema (waarin alle voor schoonmaak en desinfectie 
essentiële punten staan aangegeven, zie hiervoor de hoofdtekst) te werken, kan 
bij toezicht door de NVWA getoetst worden of na een braaksel of diarree incident 
aan alle voorwaarden voor schoonmaken en desinfecteren is voldaan. 

5) Voor het bepalen van de werkzaamheid van producten die volgens EU Verordening 
Nr. 528/2012 voor een vereenvoudigde toelatingsprocedure in aanmerking komen 
gelden dezelfde criteria voor het vaststellen van de effectiviteit als tijdens een 
normale procedure. Elk product met een virale claim dat volgens een 
vereenvoudigde toelatingsprocedure wordt toegelaten, is daarmee – mits juist 
gebruikt -  even geschikt als een middel dat de normale procedure heeft 
doorlopen. 
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