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Zorgsector: Onderhoud van (verzorgings)materiaal en kamers 
 

Hieronder enkele richtlijnen met betrekking tot het onderhoud van (verzorgings)materiaal en kamers: 
 

• Alle verzorgingsmateriaal (bloeddrukmeter, stethoscoop, thermometer, rolstoel, bedpan/urinaal, 
looprekje, …) moet in de bewonerskamer aanwezig zijn en is maximaal bewonersgebonden. Indien 
onmogelijk, telkens goed reinigen met detergent en ontsmetten met een chlooroplossing van 1.000 ppm 
(bereiding).    

 

• Eetgerei onmiddellijk bij het afdienen naar de keuken brengen om in een vaatwasmachine te reinigen 
op minstens 60° C. Er moet ook aandacht besteed worden aan de reiniging van de plateaus, bij 
voorkeur in de vaatwasmachine. 
 

• Houd indien mogelijk zoveel mogelijk materiaal bewonersgebonden.  Wissel dagelijks van werkkledij. 
Werkkledij die met bloed of andere lichaamsvochten werd besmeurd, moet onmiddellijk vervangen 
worden.   

 

• Verlucht indien mogelijk enkele keren per dag de kamer door de vensters te openen (niet via de 
kamerdeur).   

 

• Verwijder het vuile linnen onmiddellijk in een linnenzak (in staander met afgesloten deksel die met de 
voet bediend wordt). Duw de lucht niet uit de linnenzakken. Linnen wordt bij voorkeur gewassen op 60° 
C   De kamers worden dagelijks gereinigd met detergent en gedesinfecteerd met een product dat actief 
is tegen het coronavirus, bv. met een chlooroplossing van 1.000 ppm (bereiding).      

 

• De poetskar en het toebehoren worden nadien gereinigd met detergent en gedesinfecteerd met een 
chlooroplossing van 1.000 ppm (bereiding).    

 

• Gebruik minimaal één propere doek en proper (zeep)water per bewonerskamer.   
 

• Was dagelijks de schoonmaakdoeken en -moppen én op een zo hoog mogelijke temperatuur, en droog 
ze in de droogkast.   

 

• De omgevingshygiëne in het hele woonzorgcentrum wordt opgedreven.   
 

• Minstens tweemaal per dag, maar aan te bevelen, frequenter, reinigen en desinfecteren van: 
 

o de ‘high touch’ oppervlakten in de voorziening: deurklinken, klavieren, bedieningspaneel van 
de lift, handgrepen, leuningen, … ; 

o de ‘high touch’ punten in de bewonerskamer: deurklink, telefoon/smartphone, lichtschakelaar, 
oproepbel, oppervlakten zoals tafel, nachtkastje, … ; 

o het sanitair: zeker spoelknop, handsteun, kraan, … .  
 
Specifiek voor de thuiszorg worden de volgende richtlijnen meegegeven: 
 

• Eetgerei wordt best machinaal afgewassen. Indien er geen afwasmachine is, kan het eetgerei met de 
hand afgewassen worden met heet water en afwasmiddel.  

 

• Verlucht indien mogelijk enkele keren per dag de kamer van de persoon door de vensters te openen.    
 

• Linnen dient steeds als besmet beschouwd te worden. Verwijder het vuil linnen onmiddellijk in 
(afgesloten) linnenmand. Linnen wordt bij voorkeur gewassen op 60° (of hoger). Draag handschoenen 
en een masker bij het behandelen van wasgoed en pas daarna handhygiëne toe.  

 

• Indien mogelijk gaat de besmette persoon naar een aparte badkamer en toilet.. Als dat niet kan, is het 
aangewezen om de badkamer als laatste te gebruiken door besmette persoon en daarna te reinigen en 
te ontsmetten en verluchten.  

 

• De kamers van zieke persoon moeten dagelijks gereinigd en ontsmet worden met een product dat actief 
is tegen COVID-19, bv. een chlooroplossing (javel) dat aangelengd is met water.   
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• Bij het poetsen en ontsmetten van de kamers moet er aandacht zijn voor:  
o Frequenter reinigen/desinfecteren van:  

▪ De ‘high touch’ punten: deurklink, telefoon/gsm lichtschakelaar, oppervlakken zoals 
tafel, afstandsbediening, …  

▪ Het sanitair (zeker spoelknop, handsteun, kraan,…). 
o Gebruik minimaal één propere doek en proper (zeep)water per kamer.  

 

• Was dagelijks de ‘besmette’ schoonmaakdoeken en –moppen gescheiden en op een zo hoog mogelijke 
temperatuur  

 
 
Bron: www.zorg-en-gezondheid.be 
 
Dit document werd opgemaakt op 24/04/2020 op basis van de maatregelen die op die datum van kracht waren.  
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