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Inleiding
Het beschermen en bevorderen van gezondheid en hygiëne staat centraal voor de NVZ –
Schoon | Hygiënisch | Duurzaam en haar leden.
Desinfectiemiddelen spelen hierbij een belangrijke rol.

Slim desinfecteren bereik je door te weten
wannéér je een desinfectiemiddel moet toepassen, wélk desinfectiemiddel je moet toepassen
en hóe je een desinfectiemiddel moet toepassen. Daarover lees je alles in deze uitgave.

Doelmatig gebruik van desinfectiemiddelen
draagt bij aan een effectieve hygiëne en helpt
daarmee de verspreiding van infectieziekten
voorkomen. In onze samenleving is desinfectie
van groot maatschappelijk en economisch
belang.

Hygiëne is: De praktijk van het onderhouden en bevorderen van een goede gezondheid door schoonmaken en desinfecteren,
om zo de keten van infectie te doorbreken.

Om consumenten, journalisten, professionele gebruikers en andere geïnteresseerden
voor te lichten over alles rondom was- en reinigingsmiddelen, brachten wij uit:

Duurzaam
hier en nu

Het belang van schoonmaken
en onderhouden

Hygiëne thuis
Gezond en schoon op maat

Slim
en schoon

Verstandig
gebruik van
desinfectiemiddelen

Slim wassen

8

9

Voorwoord
Hans Razenberg: “In het dagelijks leven vinden
we schadelijke micro-organismen met name op
rauw voedsel, huisdieren en zieke mensen die
besmet zijn. Gezonde mensen kunnen ook
dragers zijn van (potentieel) schadelijke microorganismen. Aangezien we deze potentiële
bronnen altijd bij ons thuis zullen vinden, betekent dit dat we maar één manier hebben om
onszelf te beschermen: het voorkómen van de
verspreiding van schadelijke micro-organismen
uit deze bronnen.
De verspreiding van schadelijke micro-orga
nismen verloopt voornamelijk via de handen,
handcontactoppervlakken (zoals deurklinken,
leuningen), oppervlakken die in contact komen
met voedsel, en met schoonmaakdoekjes. Op
deze plekken zijn goede hygiënepraktijken dus
het belangrijkst.”

Even belangrijk is dat we ons bewust zijn
van de momenten waarop schadelijke microorganismen worden verspreid: de situaties
waarop we extra op onze hygiëne moeten
letten. Bijvoorbeeld tijdens het bereiden en
consumeren van voedsel, het gebruik van het
toilet, hoesten, niezen, snuiten, enzovoort.
We moeten mensen ertoe aanzetten om doelgerichte hygiëne toe te passen, wat betekent
dat ze moeten begrijpen hoe de infectieketen
werkt en wat de rol van hygiëne is in het doorbreken ervan. Ik verwacht dat deze uitgave
hiertoe bijdraagt.

Hans Razenberg
Directeur NVZ –
Schoon | Hygiënisch | Duurzaam

De NVZ Schoon | Hygiënisch | Duurzaam
is de brancheorganisatie voor fabrikanten
en importeurs van producten die te maken
hebben met het reinigen, desinfecteren en
onderhouden van de woon-, werk- en
leefomgeving.

1
Wat is desinfectie?
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Desinfectie is – in veel situaties - een onmisbare schakel in het
bereiken van een goede hygiëne. Een goede hygiëne kan alleen
bereikt worden door een combinatie van goed schoonmaken en
op de juiste plaatsen gericht desinfecteren.
Met desinfecteren help je de verspreiding van
infecties te voorkomen of te stoppen in situaties waar een hoog risico is op de overdracht
van ziektekiemen. Desinfectiemiddelen bevatten biocidaal werkzame stoffen met antimicrobiële eigenschappen.
Let op: dit wil niet zeggen dat je in alle gevallen moet desinfecteren. In veel gevallen bereik
je ook een goede hygiëne door goed schoon
te maken.
Maar wat is nu precies het verschil tussen
schoonmaken en desinfecteren?
Schoonmaken: het mechanisch of chemisch
verwijderen van vuil. Schoonmaken met zeep
of reinigingsmiddelen is meestal voldoende om
vuil, allergenen en ziektekiemen te verwijderen.
Desinfecteren (ontsmetten): het gericht doden,
inactiveren of verwijderen van ziekteverwekkende organismen, zoals bacteriën en virussen.
Hiermee stop of voorkom je de verspreiding
van infecties. Een desinfecterend middel bevat
stoffen die ziekteverwekkende organismen
doden.
De reden om te desinfecteren, is om jezelf en je
omgeving gezond te houden.
Door het zoveel mogelijk wegnemen van infectiebronnen, verminder je de kans dat jijzelf of een
ander ziek wordt. Een belangrijk bijkomend

voordeel hiervan, is dat wanneer er minder
mensen ziek worden, er minder vaak antibiotica
nodig zijn en dus minder snel antibioticaresistentie
optreedt. Antibioticaresistentie houdt in dat, door
het veelvuldig gebruik van antibiotica, bacteriën
ongevoelig worden voor het middel. Mensen die
ziek worden van de betreffende bacterie kunnen
dan moeilijker geholpen worden met antibiotica.

Wat is het verschil tussen desinfecteren
en steriliseren?
Met desinfectie dring je de hoeveelheid
bacteriën, virussen, schimmels en parasieten terug tot een niveau waarop de kans
op infectie zeer klein is. Desinfectie moet
niet worden verward met sterilisatie. Dit
zijn vaak andere processen, zoals verhitting. Steriel betekent volledig vrij van bacteriën, virussen, schimmels en parasieten.
Dit betekent dat het voorwerp of oppervlak
dat steriel is geen infectie kan veroorzaken.
Overigens is een steriel voorwerp of
oppervlak dat altijd maar voor beperkte
tijd: na een aantal minuten vermeerderen
de bacteriën zich alweer.

Hans Razenberg, NVZ: ‘’Het besef dat een
goede hygiëne niet om jezelf draait maar
om anderen, kan beter. Kijk, je eigen vuil is
niet vies. Maar het kan wel schadelijk zijn
voor anderen.’ ’

2
Wanneer is desinfecteren thuis nodig?
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We worden continu door micro-organismen omringd. Ze bevinden
zich niet alleen overal om ons heen, maar ook op onze huid en in
onze darmen.
Dat is geen reden om je zorgen te maken, integendeel: zo zijn bijvoorbeeld verreweg de meeste
micro-organismen onschuldig of zelfs nuttig,
omdat ze ons bijvoorbeeld bij de spijsvertering
helpen. Slechts enkele worden als ‘pathogeen’
geclassificeerd, dat wil zeggen dat ze ziektes
kunnen veroorzaken. Mensen met een verzwakt

immuunsysteem lopen extra risico doordat een
infectie makkelijker op kan treden en tot verstrekkendere gevolgen, zoals de dood, kan leiden.
Situaties waarin schadelijke micro-organismen
zich gemakkelijk kunnen verspreiden en dus
hygiënemaatregelen nodig zijn:

Gebruik maken van het toilet

Niezen of de neus snuiten

Voor een zieke huisgenoot
zorgen

Bereiding van voedsel

Afval weggooien

Zorgen voor huisdieren

Met de vingers eten

Deurknoppen aanraken

Omgaan met vuil wasgoed

Bron: International Scientific Forum on Home Hygiene

14

15

Micro-organismen
Micro-organismen zijn microscopisch kleine levende wezens zoals
bacteriën, schimmels, algen en eencellige dieren. Ze zijn onmisbaar
voor het leven maar kunnen ook ziekten of plagen veroorzaken.
Onder gunstige omstandigheden kunnen bacteriën en sc himmels zich snel
vermenigvuldigen. Hiervoor is eerst de juiste temperatuur belangrijk, die voor
de meeste bacteriën tussen de 20 °C en 40 °C ligt. Maar schimmels en
bepaalde bacteriën overleven en vermeerderen zich ook nog in de koelkast.
De belangrijkste factor voor een snelle vermenigvuldiging is voldoende vocht.
Ook zijn er voedingsstoffen nodig, maar die vinden micro-organismen eigenlijk
altijd wel: in het stof, in vuildeeltjes of in levensmiddelen. Uit enkele kiemen
ontstaan zo snel vele nieuwe kiemen, die een gezondheidsrisico vormen omdat het immuunsysteem een dergelijk groot aantal niet meer aankan.
In tegenstelling tot bacteriën en schimmels hebben virussen een gastheer
nodig (bijvoorbeeld mensen of dieren) om zich te vermenigvuldigen. Enkele
virussen kunnen ons echter al ziek maken, als ze bijvoorbeeld via druppels
door bijvoorbeeld niezen van de ene mens op de andere worden overgebracht.
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Kruisbesmetting
Een bijzonder probleem doet zich voor als ziekmakende micro-organismen zich op één plaats kunnen vermeerderen en dan ongewild in
het huishouden verder worden verspreid. Bij deze zogeheten kruisbesmetting worden micro-organismen door direct contact van het
ene oppervlak op het andere overgedragen. Dit is een van de meest
voorkomende oorzaken van microbiologische verontreinigingen, die
op ontelbare manieren tot verspreiding en vermeerdering van microorganismen in het huishouden kunnen leiden.
Tegenwoordig profiteren we allemaal van vele verworvenheden, die ons het leven op het terrein van de hygiëne gemakkelijker maken. We gebruiken koelkasten om levensmiddelen bij temperaturen op te slaan die het groeien van
kiemen beduidend vertragen, en kunnen keukengerei in de vaatwasser zetten.
Deze helpt niet alleen voedselresten om zeep, maar ook micro-organismen.
In de meeste gevallen is schoonmaken met reinigingsmiddelen en water genoeg om een goede hygiëne te bereiken. Maar in sómmige situaties is het gebruik van desinfectiemiddelen noodzakelijk om het gewenste hygiëneniveau te
bereiken. Meer over hygiëne in huis, kun je lezen in de NVZ-uitgaven ‘Schoonmaken hier en nu’ en ‘Hygiëne thuis’. Deze uitgaven zijn gratis te downloaden
vanaf www.nvz.nl.
Preventie
Besmetting kan je voorkomen door je te richten op de factoren waar je invloed
op hebt. Op de bron van de besmetting heb je soms enige invloed: bedorven
eten kun je weggooien. Maar een zieke huisgenoot zet je niet zomaar buiten.
Dus op deze factor heb je soms invloed, en soms niet. Op de factoren opname en uitscheiding heb je geen enkele invloed. Het enige waarop je altijd invloed hebt en dus ook het meest effectief is bij het verkleinen van de kans op
besmetting, is de factor overleving & verspreiding.
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Handen wassen
Veel ziektes verspreiden zich via de handen.
Zo komen bijvoorbeeld kiemen bij de bereiding
van rauwe levensmiddelen op de handen. Hier
vandaan kunnen ze op andere oppervlaktes of
slijmvliezen worden overgebracht. Ook overdracht van mens tot mens vindt het vaakst via
de handen plaats, soms via direct contact en
soms via kiemverspreiding op zogeheten handcontactoppervlaktes (deurklinken, grepen enzovoorts). Veel van deze micro-organismen kunnen al door ze af te wassen zodanig worden
verwijderd, dat er geen gevaar meer van hen
uitgaat. Daarom is het grondig wassen van de
handen met zeep de belangrijkste hygiëne
maatregel in het huishouden.
Schoonmaken
Het is altijd nodig om een oppervlak schoon te
maken, vóórdat je gaat desinfecteren. Eerst
moet het zichtbaar vuil weg zijn, voordat je aan
onzichtbaar vuil begint.

Wassen
Bijzondere situaties in het gezin stellen ook
bijzondere eisen aan het wassen, zeker als
personen in het huishouden schimmelinfecties
hebben, of sprake is van braken en diarree
die een sterke vervuiling van het textiel veroor
zaken. Deze met schimmels of virussen verontreinigde was moet op 60 °C worden gewassen
om goed schoon te worden.
Naast deze situaties waarin de kans op
besmetting door micro-organismen groter is,
zijn er ook bepaalde oppervlakken (contact
punten) waar bij blootstelling hieraan, de kans
op besmetting relatief groot is. Is er iemand in
het huishouden ziek, dan is het bijvoorbeeld
belangrijker om de handen en deurklinken te
reinigen dan om de vloer te reinigen, omdat het
risico op besmetting via de handen vele malen
hoger is dan via het aanraken van de vloer.

Tips voor een goede hygiëne:
1. Was altijd je handen
2.	Desinfecteer alleen wanneer nood
zakelijk (zie pagina 20)
3. Ventileer ruimten regelmatig
4. Houd oppervlakken droog en schoon
5.	Laat schoonmaakdoeken snel drogen,
gebruik ze niet te lang en was ze op
60 graden
6.	Was sterk vervuilde kleding of beddengoed (bijvoorbeeld van iemand die een
infectieziekte heeft) op 60 graden
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Desinfecteren
Desinfecteren is noodzakelijk:
1.	In een professionele omgeving waar de
kans op besmetting groot is en een groot
risico vormt, bijvoorbeeld in de (medische)
zorg, in restaurants en in de veeteelt.
2.	In het eigen huishouden wanneer een huisgenoot een besmettelijke ziekte heeft.
In ons eigen huishouden zijn soms ook desinfectiemiddelen nodig. Dit is bijvoorbeeld het
geval wanneer iemand binnen het gezin een
besmettelijke ziekte heeft die gepaard gaat met

braken en/of diarree. In zulke gevallen kunnen
desinfectiemiddelen voor de handen en oppervlaktes helpen om het aansteken van andere
gezinsleden te voorkomen. Dit geldt vooral als
deze tot risicogroepen behoren: zo zijn bijvoorbeeld baby’s en kleine kinderen, zwangere
vrouwen en oude mensen bijzonder vatbaar
voor ziekteverwekkers. Dit geldt ook voor personen die door een ziekte of het gebruik van
medicijnen een zwakker immuunsysteem
hebben.
3.	Op plaatsen waar je niet bij kunt maar die
wel gereinigd moeten worden.

Vuil
Zichtbaar (99%)
Organisch

Vet

Eiwit

Onzichtbaar (1%)

Mineralen
Kalk
Roest

Microbiologisch
Bacteriën
Schimmels
Gisten
Virussen

Zuur product

Desinfectie

Anorganisch

Zetmeel

Alkalisch product
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Sommige oppervlakken worden vuil maar zijn
lastig om te bereiken met een doek of spons.
Denk bijvoorbeeld aan de rand van de toiletpot.
In zo’n geval kun je het beste een desinfectiemiddel gebruiken (bijvoorbeeld in spuitflacon).
4.	Op plaatsen met micro-organismen zoals
schimmels en groene aanslag.
Zeker voor mensen met een verminderde weerstand kunnen schimmels een risico vormen
voor de gezondheid. Daarom is het zaak om de
groei van schimmels en groenen aanslag in en
om het huis, tegen tegen te gaan.
Kritische contactpunten:

Hoe kun je de verspreiding van ziekten
voorkomen?
Bronnen van
besmetting

1. Zeer hoog risico: handen

Mensen, besmet voedsel,
huisdieren, water

2.	Hoog risico: hand- en voedsel
contactpunten (o.a. schoonmaak
doeken, sponzen)
3.	Gemiddel risico: kleding en
beddengoed, toilet, bad/douche, wastafel, gootsteen
4.

Gering risico: vloeren, muren,
meubels etc.

Uitscheiding

etensresten, faeces,
speeksel, hoesten,
niezen

Opname

Infectieketen

mond, neus,
inademing,
wonden

Overleving &
verspreiding

handen, oppervlakken,
kleding, baden, lucht,
beddengoed, wastafels,
toiletten
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3
Met welke middelen kun je
desinfecteren?
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Desinfectiemiddelen behoren tot de biociden. Volgens de officiële
definitie in de Europese Biocidenverordening zijn biociden:
“werkzame stoffen en preparaten die, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, een of meer werkzame stoffen bevatten en
bestemd zijn om een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of het
op andere wijze langs chemische of biologische weg te bestrijden.”
Ze worden gebruikt om organismen te bestrijden die schadelijk zijn voor de gezondheid van
mens en dier, of om organismen te bestrijden
die schade toebrengen aan producten.
Desinfecterende middelen die extra goed
werken tegen bacteriën, schimmels of virussen, zijn afgestemd op specifieke situaties en
moeten in het huishouden doelgericht voor het
oplossen van bepaalde hygiënische problemen
worden gebruikt. Desinfectiemiddelen moeten
altijd volgens de aanwijzingen van de fabrikant
worden gebruikt. Deze aanwijzingen staan
altijd op het etiket.
Meestal zijn desinfectiemiddelen mengsels
van meerdere chemicaliën, namelijk een of
enkele werkzame stoffen (de ingrediënten die
micro-organismen inactiveren of doden) en een
of meer hulpstoffen. Hulpstoffen zorgen ervoor
dat een desinfectiemiddel makkelijker aan te
brengen is en blijft zitten, stabiel blijft en de
werking verbeterd wordt. De werkzame stoffen
werken vaak tegen verschillende micro-
organismen.

Schimmel- en
groeneaanslagverwijderaars
Ook schimmel- en groene aanslagverwijderaars
zijn desinfectiemiddelen. Ze zijn bedoeld voor
gebruik in bijvoorbeeld de badkamer of op
tuinmeubelen.
Let op: vaak worden allerlei (huishoud)middelen aangeraden om van schimmel en/of groene
aanslag af te komen. Naast het feit dat deze
middelen illegaal zijn, zijn deze minder effectief
en minder veilig omdat ze niet specifiek voor
dit type gebruik zijn gemaakt.

Schimmelverwijderaar
Mensen met een verminderde weerstand
kunnen flink ziek worden van het inademen
of het in aanrakingen komen met schimmels. Daarom is het belangrijk om het ontstaan van schimmels te voorkomen door
bijvoorbeeld een goede ventilatie. Mocht er
alsnog schimmel ontstaan, dan is het
bestrijden van de groei en verspreiding van
schimmels met desinfectiemiddelen noodzakelijk. Schimmels groeien op ieder
oppervlak, inclusief wanden en plafonds.
Schimmelverwijderaars worden doorgaans
zo geformuleerd, dat deze makkelijk aangebracht kunnen worden en blijven. Zo wordt
er optimaal contact gemaakt tussen de
schimmelverwijderaar en schimmel waardoor het middel effectief en efficiënt zijn
werk kan doen.
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Wat maakt een desinfectiemiddel tot
een desinfectiemiddel?
Het antwoord op die vraag is tweeledig: enerzijds zijn het de specifieke eigenschappen van
de middelen: schadelijke of onwenselijke organismen vernietigen, weren, onschadelijk maken
of de effecten ervan voorkomen. Anderzijds zijn
het de claims op schoonmaakmiddelen die
soms bepalend zijn voor de productcategorie
waarin ze vallen voor de wet. Een voorbeeld:
kiest een fabrikant voor de term ‘doodt bacteriën’ op de verpakking van zijn product, dan
claimt hij hiermee een biocidewerking. In dat
geval moet zijn product voldoen aan de wet
geving die voor biociden geldt (of de claim
verwijderen). Kiest de fabrikant voor de term
‘geeft een frisse geur aan uw keuken’ dan
claimt hij geen biocidewerking en hoeft het
product niet aan de Biocidenverordening te
voldoen.

Groeneaanslagverwijderaar
Groene aanslag is de verzamelnaam voor
het geheel aan algen dat groeit op plaatsen
die relatief schaduwrijk en vochtig zijn. Algen
zijn overwegend groen van kleur, vandaar de
term 'groene aanslag'. Wanneer algen
eenmaal gevestigd zijn, trekken deze naast
vuil ook bacteriën, gisten en schimmels aan.
Dit geheel vormt een lastig te verwijderen
vervuiling. Groene aanslag vormt zich vooral
goed op objecten die van poreuze steensoorten zijn gemaakt. Denk daarbij aan paden,
trottoirs, terrassen, tegels, muren, erfafscheidingen, flagstones, grafzerken en dakpannen.
Het kan zich ook hechten aan gladdere materialen als glas, metaal en marmer. Groene
aanslag maakt paden en terrassen glad waardoor de kans op uitglijden, met alle gevolgen
van dien, groter wordt.

Een product behoort officieel tot de desinfectie
middelen als deze een toelating heeft. Om een
middel toegelaten te krijgen tot de markt, moet
er een aanvraag worden ingediend. Deze aanvraag gaat vergezeld van een dossier met alle
informatie die nodig is voor de beoordeling van
de mogelijke effecten op mens, dier en milieu
en de werkzaamheid tegen de doelorganismen.
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt volgens internationale afspraken en in de
wetgeving verankerde criteria of biociden – bij
voorgeschreven gebruik – veilig zijn voor mens,
dier en milieu én of ze werkzaam zijn. Op grond
van deze beoordeling besluit het college of het
middel in Nederland verkocht en gebruikt mag
worden. Daarbij stelt het ook duidelijke voorschriften verplicht, die op het etiket moeten
staan.

Ook kan groene aanslag op termijn de ondergrond waarop ze zit beschadigen, waaronder
bijvoorbeeld dakbedekking. Daarom is het
belangrijk om ophoping van water op zulke
oppervlakken te komen, zeker als deze in een
schaduwrijk gebied liggen. Denk aan een
ondergrond die goed water doorlaat en om
bijvoorbeeld een tuinpad aflopend aan te
leggen. Mocht er na verloop van tijd alsnog
groene aanslag ontstaan, verwijder deze bij
voorkeur in een droge, zonnige periode om
te voorkomen dat de aanslag snel terugkeert.
Als fysieke mogelijkheden zoals bezemen en
een hogedrukreiniger gebruiken niet lukt, dan
kan een groeneaanslagverwijderaar worden
gebruikt. Deze middelen zijn doorgaans zo
geformuleerd dat deze makkelijk aangebracht
kunnen worden en tijdens de inwerktijd aanwezig blijven.
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Hoe herken je een desinfectiemiddel?
Vaak herken je desinfectiemiddelen aan
claims op het etiket zoals ‘desinfecting gel
wash’, ‘algenverwijderaar’, ‘schimmelreiniger’
of ‘desinfectiedoekjes’.
Je herkent een (toegelaten) desinfectiemiddel
ook aan het N-nummer (12345 N) of de
NL-code op het etiket: NL-1234567-0000
(toegelaten in NL) of EU-1234567-0000
(toegelaten in de hele EU).

TIP
Gebruik om te desinfecteren nooit
middelen die niet toegelaten zijn als des
infectiemiddel. Immers, de veiligheid noch
de werkzaamheid van het product zijn hier
door een onafhankelijk instantie beoordeeld. Het product mag onschuldig lijken,
maar als het niet (goed genoeg) doet
waarvoor je het gebruiken wilt, namelijk
desinfecteren, kan een microbiologisch
onveilige situatie ontstaan.
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Hoe krijgt de fabrikant
een toelating voor zijn
desinfectiemiddel?
Voor het verkrijgen van een biocidetoelating moet een uitgebreid
dossier worden opgesteld en ingediend volgens de Biocidenver
ordening. Het College voor de toelating van gewasbeschermings
middelen en biociden (Ctgb) beoordeelt dit dossier en kijkt hierbij
naar onder andere de volgende zaken:
Veilig voor mens, dier en milieu:
•	Het biocide moet voor, tijdens en na gebruik geen onacceptabele
risico’s opleveren voor mens, dier en milieu.
Werkzaamheid:
•	Het biocide moet doen wat er geclaimd wordt. Dit wil zeggen dat als
er geclaimd wordt dat het biocide bacteriën afdoodt, dan het biocide
dit daadwerkelijk doet.
•	Voor het testen van de werkzaamheid worden gestandaardiseerde
en gevalideerde testen (CEN, ISO, OECD en andere) vereist. Welke
testen nodig zijn, hangt af van het type biocide.
Voorgeschreven gebruiksaanwijzing:
•	Het Ctgb schrijft bij het toelaten van een biocide de gebruiksaanwijzing
voor.
•	Een voorgeschreven gebruiksaanwijzing is bedoeld om zowel onderals overdosering te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat een biocide
voldoende werkzaam is en tegelijkertijd de risico’s voor mens, dier en
milieu geminimaliseerd worden.
•	Deze gebruiksaanwijzing bevat de toepassingen waarvoor het biocide
gebruikt mag worden en hoe het biocide voor elke toepassing gebruikt
dient te worden.
•	Een gebruiker (waaronder consument) van een biocide is wettelijk
verplicht deze gebruiksaanwijzing strikt op te volgen.
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4
Hoe kun je veilig desinfecteren?
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Veilig omgaan met desinfectiemiddelen, betekent vooral dat je
altijd vóór gebruik het etiket leest.
Het etiket bevat aanwijzingen hoe je het
beste met het product kunt omgaan. Op
desinfectiemiddelen moet, net als op andere
chemische producten, volgens de wet verplicht
worden aangegeven of een product gevaarlijk
is. De wet schrijft voor dat het gevaar van een
product zoals het in de verpakking zit, wordt
vermeld met een gevaarsymbool, waarschuwingszin en/of veiligheidsaanbeveling. Bijna
alle desinfectiemiddelen hebben een inwerktijd
en dus moet je gedurende de voorgeschreven
tijd laten inwerken.

Je kunt op verschillende manieren met een
product in aanraking komen, namelijk via de
huid, mond, ogen en luchtwegen. Op het etiket
lees je of je bijvoorbeeld handschoenen moet
dragen bij aanbrengen van een product. Op
een aantal producten wordt aanbevolen om
de ruimte waarin je het product gebruikt, voldoende te ventileren.

Het is altijd nodig om een oppervlak
schoon te maken, vóórdat je gaat desinfecteren. Eerst moet het zichtbaar vuil weg
zijn, voordat je aan onzichtbaar vuil begint.
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Ongelukken
voorkómen
Voorkom ongelukken met desinfectiemiddelen in het huishouden door
de volgende adviezen op te volgen:
•	Bewaar desinfectiemiddelen buiten het bereik van kinderen. Dit betekent
hoog en/of achter slot en grendel. Ook als je het product gebruikt, moet je
er op letten dat het buiten het bereik van kinderen blijft. Laat het desinfectiemiddel dus niet naast de emmer of op het aanrecht staan.
•	Een kinderveilige sluiting biedt geen garantie dat kinderen iets echt niet
open krijgen, het maakt dit alleen moeilijker. Ook voor deze producten
geldt dat je ze buiten het bereik van kinderen moet opbergen.
•	Ruim alles meteen na gebruik weer op. Sluit de fles of verpakking altijd
meteen na gebruik en zet alles terug in de kast.
•	Bewaar producten altijd in de originele verpakking op een droge en
koele plaats.
• Verwijder nooit etiketten van het product.
• Zorg dat het etiket goed leesbaar blijft.
• Meng desinfectiemiddelen nooit met elkaar.
Veel van deze adviezen staan ook op het etiket afgebeeld met
handige symbolen.
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Wel en niet doen met desinfectie
middelen
Bewaren
Toegelaten desinfectiemiddelen hebben een
uiterste houdbaarheidsdatum. Het is daarom
belangrijk om te controleren of het desinfectiemiddel nog te gebruiken is. Tot de houdbaarheidsdatum genoemd op het etiket, kan een
desinfectiemiddel effectief en veilig worden
gebruikt.

Doen:
•	sla desinfectiemiddelen en
schoonmaakmaterialen veilig op.
•	houd je aan de opslagregels voor
desinfectiemiddelen;
•	gebruik, indien van toepassing,
schoonmaakmateriaal met
kleurcodering;
•	maak schoonmaakmateriaal goed
schoon en bewaar het zodanig dat
kruisbesmetting wordt voorkomen.

Desinfectiemiddelen kunnen het beste opgeslagen worden in een koele, donkere ruimte.
Het is aan te bevelen om deze uit de buurt
van andere middelen op slaan, om reacties bij
eventueel lekken te voorkomen.

Niet doen:
•	schenk het product niet over in een
andere verpakking. Mocht een kleinere
verpakking onverhoopt noodzakelijk
zijn, maak dan gebruik van een hiervoor
bedoelde en geëtiketteerde verpakking;
•	gebruik nooit lege voedsel- en dranken
verpakkingen voor chemicaliën.
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Voor gebruik
Controleer of het desinfectiemiddel niet over
datum is. De houdbaarheidsdatum staat op het
etiket. Mocht je twijfels hebben over de houdbaarheid, neem dan contact op met de
fabrikant.
Controleer of het te gebruiken desinfectiemiddel bedoeld is waarvoor jij het wilt gebruiken.
Op het etiket van een desinfectiemiddel staat
altijd een gebruiksaanwijzing. Het Ctgb schrijft
bij het toelaten van een biocide deze wettelijke
gebruiksaanwijzing voor. Een voorgeschreven
wettelijke gebruiksaanwijzing is bedoeld om
zowel onder- als overdosering te voorkomen.
Dit zorgt ervoor dat een biocide voldoende
werkzaam is en tegelijkertijd de risico’s voor

Doen:
•	lees altijd het etiket, de gebruiksinstructies en de doseerinformatie;
•	lees de veiligheidsaanbevelingen en
volg de aanwijzingen voor het gebruik
van persoonlijke beschermingsmiddelen op.

mens, dier en milieu zo klein mogelijk zijn.
De gebruiker van een biocide, professioneel of
particulier, is wettelijk verplicht deze gebruiksaanwijzing strikt op te volgen.
Als sprake is van zichtbare verontreiniging
moet voorafgaand aan gebruik van het desinfectiemiddel, altijd eerst gereinigd worden. Het
schoonmaken zorgt ervoor dat het desinfectiemiddel optimaal zijn werk kan doen.
Voor sommige toepassingen, zoals het vernevelen in een ruimte met waterstofperoxide, is
speciale apparatuur en een extra opleiding
vereist voordat met deze toepassingen gewerkt
mag worden.

Niet doen:
•	daar waar desinfectie wordt toegepast,
horen geen dieren en levensmiddelen
aanwezig te zijn.
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Tijdens gebruik
Desinfectiemiddelen kunnen geleverd worden
in gebruiksklare oplossingen of als concentraat
(dit kan zowel in vaste als vloeibare vorm zijn).
Gebruiksklare oplossingen kunnen direct
worden toegepast en hoeven niet verdund te
worden. Concentraten moeten worden verdund
met water voordat deze veilig en werkzaam
toegepast kunnen worden. Voor verschillende
toepassingen kunnen verschillende verdunningen gelden, deze staan aangegeven op het
etiket.

De gebruiksaanwijzing schrijft ook voor hoe
het desinfectiemiddel moet worden aangebracht en hoe lang deze in contact moet blijven
met het te desinfecteren oppervlak. Het is van
belang deze aanwijzingen strikt op te volgen
om een desinfectiemiddel effectief te
gebruiken.

Verdun en/of meng desinfectiemiddelen nooit
met andere (schoonmaak)middelen. Dit leidt tot
ongewenste reacties die in het beste geval
leiden tot een niet-werkend desinfectiemiddel
en in het slechtste geval tot lichamelijk letsel.

Doen:
•	verdun het product vóór gebruik
volgens de instructies;
•	breng de aanbevolen hoeveelheid
verdund product aan op het oppervlak;
•	als in de gebruiksaanwijzing staat dat
een desinfectiemiddel een bepaalde
tijd moet inwerken (bijvoorbeeld 5
minuten), laat het desinfectiemiddel
dan ook deze tijd inwerken;
•	laat aan de lucht drogen of, indien
aangegeven in de gebruiksinstructie,
spoel het gedesinfecteerde oppervlak.

Niet doen:
•	gebruik niet meer desinfectiemiddel
dan voorgeschreven op het etiket of
in de gebruiksinstructie;
•	meng desinfectiemiddelen nooit met
andere chemicaliën of
schoonmaakmiddelen;
•	mors het product niet.

34

Afvalfase
Een desinfectiemiddel is een aantal des
infectiebeurten te gebruiken, net zoals een
textielwasmiddel dat een aantal wasbeurten
gebruikt kan worden voordat deze op is.
Mocht het desinfectiemiddel over datum zijn,
dan moet je deze correct wegdoen. De correcte verwijdermethode staat op het etiket
vermeld.

Doen:
•	gebruik de volledige inhoud van de
verpakking;
•	verwijder producten die over de datum
zijn en verpakkingsmateriaal volgens de
hiervoor geldende wet- en regelgeving.

Giet desinfectiemiddelen niet zomaar door de
afvoer, op de grond of in het oppervlaktewater.
Dit kan grote schade veroorzaken aan het
milieu.

Niet doen:
•	giet desinfectiemiddelen niet door de
afvoer of op de grond.
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5
Duurzaam desinfecteren
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Duurzaam desinfecteren betekent dat je altijd zorgvuldig de
gebruiksaanwijzing leest en volgt. Hoe duurzaam je handelt,
is afhankelijk van hoe jij als gebruiker met een desinfectiemiddel
omgaat. Bij een juiste toepassing van desinfectiemiddelen, doen ze
waarvoor ze bedoeld zijn en zijn ze veilig voor mens en milieu.
We noemen dit slim desinfecteren.
Duurzaamheidstips:
•	altijd eerst goed schoonmaken
•	niet méér desinfectiemiddel gebruiken
dan nodig is (niet te veel doseren)
• zo min mogelijk energie gebruiken
• zuinig zijn met (warm) water

Een voorbeeld van de milieubelasting in
de levenscyclus van een desinfectiemiddel:
gebruik door consument
grondstoffen
productie
transport
afval

Als je een product gebruikt dat niet effectief genoeg blijkt te zijn voor de klus die
gedaan moet worden, en je moet de dosis
verdubbelen, dan is het geen passend
product. Teveel schoonmaken of teveel van
een product gebruiken, is niet duurzaam!

Jezelf gezond houden door hygiënisch te
zijn, is duurzaam gebruik van desinfectiemiddelen. Ook je omgeving en je spullen
goed schoon houden is duurzaam, omdat
ze langer goed, mooi en bruikbaar blijven.
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Verenigde Naties-doelen
Desinfectiemiddelen zijn essentieel voor ons
welzijn en dragen daarmee bij aan het realiseren van de 17 duurzaamheidsdoelen die de
Verenigde Naties heeft opgesteld. Duurzaam
heidsdoel no. 3 luidt als volgt:
Verzekerd zijn van een gezond leven en welzijn
voor iedereen op iedere leeftijd. Een gezond
leven begint met een goede hygiëne. Die wordt
onder andere bereikt door het handhaven van
een dagelijkse schoonmaak-routine: op de
plaatsen waar eten wordt bereid, maar natuurlijk ook op de plaats waar mensen zich ontlasten. Of door beddengoed regelmatig te
verschonen en te wassen.

Over wat fabrikanten van was- en reinigingsmiddelen precies aan duurzaamheid doen kun
je lezen in de NVZ – Schoon | Hygiënisch |
Duurzaam uitgave ‘Duurzaam hier en nu’.
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