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Voorwoord
Zijn wij schoon? Deze vraag wordt vaak
gesteld in verband met huishoudelijke hygiëne,
en hij is niet heel gemakkelijk te beantwoorden.
Natuurlijk moeten we ons immuunsysteem
trainen en volgens onze huidige kennis hebben
wij daarvoor (vooral op zeer jonge leeftijd) het
contact met micro-organismen nodig. Aan de
andere kant zijn er veel infectieziektes die we
thuis opdoen. Wat moeten we dus doen?
Het antwoord is eenvoudig. We moeten het
juiste doen: we moeten eerst begrijpen waar
echte hygiënische problemen in het huishouden zijn en waar we ook wel eens een oogje
dicht kunnen knijpen. Dan wordt duidelijk dat
veel beproefde regels ook nu nog gelden.
Maar anderzijds staan we ook voor enkele
nieuwe uitdagingen, die om bijzondere
maatregelen vragen. Er geldt vooral: goede
huishoudelijke hygiëne is geen tovenarij, maar
kan met doelgericht handelen heel gemakkelijk
bereikt worden.

Deze brochure wil u daarbij helpen. We vertellen
u alles over hygiëne, leggen uit wat hygiënische
maatregelen inhouden en maken duidelijk waar
u deze kunt toepassen. Hygiëne is in zekere
zin de wetenschap van de kunst om gezond te
blijven, en dat betekent hoofdzakelijk problemen
voorkomen voordat ze ontstaan; een benadering
die niemand serieus in twijfel zou mogen
trekken. Over serieus gesproken: u zult wellicht
opmerken dat we sommige stukken tekst met
een knipoog hebben geschreven. Dit betekent:
men dient ook serieuze onderwerpen (zoals
het behoud van onze gezondheid) met een
glimlach tegemoet te treden. Daarom wens
ik u ook veel plezier bij het lezen!
Prof. dr. Dirk Bockmühl
Hoogleraar hygiëne en microbiologie
Hogeschool Rhein-Waal, Kleve
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Hygiëne: wat is dat eigenlijk?
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Hoewel er geen algemeen bindende definitie van hygiëne bestaat,
heeft toch bijna iedereen een eigen voorstelling van hygiëne en
hoe we die kunnen bereiken.
Het begrip hygiëne komt van Hygieia, de
Griekse godin van de gezondheid. Het duidt
in de breedste zin van het woord op preventieve maatregelen om enerzijds ziektes te voorkomen en anderzijds het welzijn en de conditie
op peil te houden of te verbeteren. Hygiëne
is dus op alle aspecten van het leven toe te
passen: enkele voorbeelden zijn huishoudelijke,
lichamelijke, ziekenhuis- en milieuhygiëne.
In het dagelijks spraakgebruik staat het begrip
‘hygiëne’ meestal voor grondige reinheid en
alle daarop gerichte maatregelen. Hygiëne
begint dus al met het regelmatig vegen van de
vloer, het legen van de vuilnisbakken en het
luchten van het beddengoed.

De geleidelijke invoering van vele – tegenwoordig
vanzelfsprekende – hygiënemaatregelen in
Europa heeft vooral sinds het begin van de 20e
eeuw enorm aan de huidige levens- en gezondheidsstandaard bijgedragen. Ziektes als cholera
en pest behoren in Europa tot het verleden en
ook kraamvrouwenkoorts en koudvuur jagen
hier de mensen al lang geen angst meer aan.
Daarentegen zijn slechte hygiënische omstandig
heden in enkele delen van de wereld nog steeds
de oorzaak van vele ernstige ziektes en het overlijden van mensen.

8

2
Onze huisgenoten
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2.1

Micro-organismen in het
huishouden

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 u zorgen te maken,
integendeel: verreweg de meeste micro-
organismen zijn 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. Zulke micro-organismen
noemen we vaak kiemen. Maar zelfs ziekteverwekkers worden veelal alleen voor mensen met
een verzwakt immuunsysteem echt gevaarlijk.

2.2 Wat een kiem nodig heeft om
te leven
Er zijn drie hoofdgroepen micro-organismen:
bacteriën, schimmels en virussen. Onder
g unstige omstandigheden kunnen bacteriën
en schimmels 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
echter meestal voldoende vocht. Weliswaar zijn
er ook 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 van de ene mens op de
andere worden overgebracht.
Een bijzonder probleem doet zich voor als
z iekmakende micro-organismen zich op één
plaats kunnen vermeerderen en dan ongewild
in het huishouden verder worden verspreid. 
Bij deze zogeheten kruisbesmetting worden
micro-o rganismen 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
v ermeerdering van micro-organismen in het
huishouden kunnen leiden.
Nu profiteren we tegenwoordig allemaal van
vele verworvenheden, die ons het leven ook
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, of
kunnen keukengerei in de vaatwasser zetten.
Deze helpt niet alleen voedselresten om zeep,
maar ook micro-organismen. Anderzijds heeft
de maatschappelijke verandering ten dele een
negatieve uitwerking op de huishoudelijke
hygiëne gehad. Wij consumenten kunnen of
willen niet meer zo veel tijd en moeite in het
huishoudelijke werk steken. Bovendien zijn vele
huishoudelijke en hygiënische regels, die voor
onze ouders en grootouders vanzelfsprekend
waren, in de vergetelheid geraakt.

3
Doelgerichte hygiëne in
het huishouden
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3.1

Een gezond
evenwicht

Hygiëne is zinvol, omdat ze zich op preventieve maatregelen richt,
dus problemen in het gunstigste geval voorkomt. Dat geldt natuurlijk ook voor hygiëne in het huishouden.
Met deze brochure helpen we u om thuis
een gezonde mate van reinheid te bereiken.
Huishoudelijke hygiëne betekent niet dat u
een bepaald product moet kopen of gebruiken.
Het is eerder belangrijk om het juiste te doen.
Daarom staan hierna enkele eenvoudige, maar
effectieve tips.
In huishoudens die de basisregels voor de
hygiëne consequent toepassen en waarin alle
huisgenoten gezond zijn, ontstaan normaliter
geen problemen. De op de markt aangeboden
producten voor het schoonmaken van de
handen, de keuken en de badkamer en voor
het wassen van textiel garanderen – bij juist
gebruik – een hoog hygiëneniveau.
In de meeste gevallen is het juist en grondig
reinigen het enige wat men voor een goede
hygiëne moet doen.

3.2 Wat te doen, als ...?
Bijzondere situaties
Er zijn situaties waarin bijzondere maatregelen
noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij infecties, die
met diarree en braken gepaard gaan. In zulke
gevallen kunnen ontsmettingsmiddelen 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.
Belangrijk: desinfecterende middelen of speciale
schoonmaakproducten die extra goed werken
tegen bacteriën, schimmels of virussen, zijn
toegesneden op specifieke situaties en moeten
in het huishouden doelgericht voor het oplossen
van bepaalde hygiënische problemen worden
ingezet. Ontsmettingsmiddelen moeten altijd
volgens de aanwijzingen van de fabrikant
worden gebruikt.
Op de volgende pagina’s laten we u zien waar
en wanneer het zinvol is hygiënische maatregelen
te nemen. Dat is niet moeilijk, maar misschien
kunnen we niet alle gevallen behandelen. Als u
nog vragen over het gebruik van afzonderlijke
producten heeft, kunt u daarom het best bij de
betreffende fabrikanten nadere informatie
inwinnen.
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4
Van de hand in de mond
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4.1 Waarom hygiëne van de
handen zo belangrijk is
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, ofwel direct, ofwel door
kiemverspreiding op zogeheten handcontactoppervlaktes (deurklinken, grepen enzovoorts).
Het goede nieuws: 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
h ygiënemaatregel in het huishouden.

1

2

3

Handen af van
griepvirussen!
 ok druppelinfecties, zoals griep, worden vaak
O
via de handen verspreid, als men bijvoorbeeld
in de ogen wrijft na het handen schudden met
een besmette persoon. Hoest of nies daarom
niet direct in uw hand, omdat u anders uw
bacteriën of virussen daarna met dezelfde
hand doorgeeft, maar indien mogelijk in een
papieren zakdoek of in de binnenkant van uw
elleboog. Als u het niet kan voorkomen dat u
in uw hand niest of hoest, dan wast u daarna
grondig uw handen.

4

5

1. Handen onder stromend water nat maken.
2. H
 anden grondig inzepen en zeep indien mogelijk 20 tot 30 seconden laten inwerken.
3. D
 e zeep op de rug van de hand, de polsen, de duimen, de handpalmen en tussen de
vingers uitwrijven.
4. O
 nder stromend water grondig afspoelen.
5. Z
 orgvuldig met een schone handdoek afdrogen (ook tussen de vingers).
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4.2 De juiste manier om de
handen te ontsmetten:
doelgericht en grondig!

Maar in de volgende gevallen is het gebruik van
desinfecterende middelen voor de handen in het
huishouden zinvol:
• bij maag-darminfecties in het gezin (na het
contact met zieke personen of na het schoonmaken bij diarree en braken);
• bij het omgaan met ernstig zieke of hulp
behoevende personen in het huishouden.
Het ontsmetten van de eigen handen dient
vooral als bescherming van de zieken, die
een verhoogd besmettingsgevaar lopen.

Handen goed ontsmetten:
• Gebruik de op de gebruiksaanwijzing van
het desinfecterende middel aangegeven
hoeveelheid.
• Verdeel het grondig over alle vingers, de
handen en polsen. De ruimtes tussen de
vingers, de duimen en de handpalmen niet
vergeten.
• Desinfecterende middelen zo lang laten
inwerken als op het product is aangegeven,
in het algemeen ten minste 30 seconden.
• Niet op natte handen gebruiken, omdat anders
het ontsmettende middel te sterk kan worden
verdund.
• Als u vaker een desinfecterend middel
gebruikt, zo nodig de handen daarna met
crème insmeren.

Volg exact de gebruiksaanwijzing van de
desinfecterende middelen voor de handen!
Bij twijfel of bij het optreden van een ziekte
de behandelend arts raadplegen.

Overigens: Op etiketten van ontsmettende
middelen staan de werkzame bestanddelen, bij
desinfecterende middelen voor de handen is dat
meestal alcohol, zoals ethanol of isopropanol.

Meestal is het genoeg om de handen grondig
te wassen om kiemen voldoende te verwijderen.
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Nieuwe uitdagingen
Vooruitgang op het ene gebied heeft vaak ook gevolgen voor andere
gebieden. Zo is het ook bij de hygiëne in het huishouden:
•	De eisen van modern textiel, maar ook een veranderd milieubesef hebben ertoe g
 eleid dat de
was tegenwoordig op veel lagere temperaturen wordt gewassen dan vroeger. Om energie en
water te besparen verbruiken moderne wasmachines veel minder water in vergelijking met
oudere apparaten en bereiken ze niet altijd de aangegeven wastemperatuur. Temperatuur en
waterhoeveelheid zijn van grote invloed op het verwijderen van micro-organismen uit de was.
•	Dekbedden, kussens en hoeslakens worden steeds minder gelucht en uitgeschud. Zo vinden
huisstofmijten meer huidschilfers en dus meer voedsel.
•	We kunnen badkamers zonder ramen niet goed ventileren. Dit kan door het extra vocht tot
meer schimmelvorming leiden.
•	De positieve ecologische en economische gevolgen van energiebesparende maatregelen bij
de bouw of renovatie van huizen, bijvoorbeeld door het afdichten van de deuren en ramen,
verminderen de luchtcirculatie. Dat kan eveneens de schimmelvorming bevorderen.
•	Minder tijd voor het klaarmaken van gerechten betekent vaak opwarmen in plaats van koken
zonder dat alles goed wordt verhit (bijvoorbeeld in de magnetron).
•	We kunnen veel moderne keukengereedschappen, zoals snijmachines of blikopeners, niet
altijd gemakkelijk en grondig schoonmaken.
•	Door de afvalscheiding zijn er in vele huishoudens gelijktijdig meerdere vuilnisemmers voor
‘vochtige dingen’ (biologisch afval, restafval, verpakkingsafval), die hierdoor echter niet zo
vaak worden geleegd. Het zou goed zijn als dit minimaal om de dag zou gebeuren, anders
kunnen er schimmelvorming en onaangename luchtjes ontstaan.

Het belangrijkste eerst
 ij het schoonmaken geldt zoals overal: het belangrijkste eerst.
B
Daarom zijn de in de volgende hoofdstukken beschreven
hygiënetips geordend naar mogelijk infectierisico, dat van de te
reinigen oppervlaktes uitgaat:
1.	Zeer hoog risico: handen
2.	Hoog risico: oppervlaktes die met handen of levensmiddelen
in contact komen (bijvoorbeeld deurgrepen, keukenbladen
of snijplanken) schoonmaakbenodigdheden (vaatdoeken,
schuursponsen) en handdoeken
3.	Gemiddeld risico: wastafel, spoelbak toilet, bad kleding,
huishoudlinnen
4.	Gering risico: vloeren, muren en meubels
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5
De keuken
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5.1

Het centrum van
het huishouden

Micro-organismen komen in het huishouden niet overal even vaak
voor. Wat velen verbaast: in de keuken, vooral in de gootsteen of
op de afwasbenodigdheden, bevinden zich meestal veel meer
micro-organismen dan bijvoorbeeld in de badkamer. Daarom
alleen al is de keuken- en levensmiddelenhygiëne erg belangrijk.
Ziektes die door bedorven voedsel zijn ontstaan,
betreffen meestal de maag en darmen en variëren
van lichte buikklachten tot heftige diarree en
braken. In Duitsland worden per jaar alleen al
200.000 gevallen van besmettelijke diarree
geregistreerd1 – het feitelijke aantal is ver
moedelijk tien keer zo hoog. Meestal zijn met
micro-organismen belastende levensmiddelen
de oorzaak, en wel voor verreweg het grootste
deel uit de verwerking in privéhuishoudens.
Micro-organismen kunnen op twee verschillende
manieren braken en diarree veroorzaken: ofwel
direct door infectie, ofwel door giftige stof
wisselingsproducten (toxines). De meeste van
deze toxines zijn gelukkig niet hittebestendig.

1 Gérard Krause, Doris Altmann, Daniel Faensen,
Klaudia Porten, Justus Benzler, Thomas Pfoch,
Andrea Ammon, Michael H. Kramer, Hermann Claus
(2007). SurvNet Electronic Surveillance System for
Infectious Disease. Emerging Infectious Diseases,
13, 2007 (10), 1548–1555.

Daarom biedt de consumptie van door en
door verhitte levensmiddelen een erg goede
bescherming. Bijzonder risicovol zijn rauwe
levensmiddelen van dierlijke oorsprong, maar
ook vers fruit en verse groente. Want deze zijn
niet kiemvrij. Door passende hygiënische
maatregelen kan echter worden gewaarborgd
dat de kiemen in of op de levensmiddelen zich
niet verder vermenigvuldigen. Hiertoe behoren
allereerst de juiste keuze en het goed bewaren
en verwerken van de voedingsmiddelen. Maar
daarna is ook het schoonmaken van het
gebruikte keukengerei en de oppervlaktes
belangrijk.
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Het meest komen ziekteverwekkers de keuken in
• via rauwe levensmiddelen, zoals vlees, gevogelte, vis, eieren
of groente,
• door het aanraken van levensmiddelen met niet zorgvuldig
gewassen handen,
• eventueel ook via huisdieren en ongedierte.
Belangrijke oorzaken voor het overdragen van kiemen zijn 
behalve niet goed gewassen handen ook vaat- en poetsdoeken.
Het spreekt vanzelf dat u een poetsdoek voor de badkamer niet
in de keuken gebruikt. Ook als dezelfde snijplank zonder deze
tussendoor af te wassen voor rauw vlees en het snijden van
groente wordt gebruikt, dreigt het gevaar van overdracht van
kiemen. Het gebruik van keukenapparatuur, zoals snijmachines,
blikopeners enzovoorts, brengt eveneens risico's met zich mee,
omdat dit vaak moeilijk schoon te maken is. Met betrekking tot
schoonmaken: de beste methode om vaatwerk en keukengerei
goed hygiënisch schoon te maken is het gebruik van de vaat
wasser. Daarom is het aan te bevelen om bij contact met
‘risicovolle’ levensmiddelen (zoals rauw vlees) vaatwasmachinebestendig keukengerei te gebruiken.
Een andere belangrijke veroorzaker van levensmiddeleninfecties
heeft met de temperatuur te maken: ontbrekende of gebrekkige
koeling bij het bewaren, het te langzaam afkoelen van gerechten,
onvoldoende verhitting bij het koken en opwarmen en lang warm
houden bij lage temperatuur. In het bijzonder gevogelte, varkensvlees, vis en zeevruchten zijn problematisch. Vooral levensmiddelen
die niet geschikt zijn om rauw te eten, kunnen met bacteriën zoals
salmonella zijn besmet, en moeten absoluut eerst goed gekoeld
en later goed doorgebakken of doorgekookt worden.
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Hygiënetips voor
in de keuken
• Handen vóór en na de verwerking van levensmiddelen grondig wassen
(zie pag. 13),
• Rauwe en toebereide levensmiddelen altijd op gescheiden plaatsen en met
ander keukengerei verwerken. Keukengerei gebruiken dat in de vaatwasser
kan worden gewassen, bijvoorbeeld snijplanken van kunststof.
• Vaat- en poetsdoeken na het gebruik snel laten drogen en vaak vervangen.
• Voorraadkasten tweemaal per jaar schoonmaken en de voorraad levens
middelen op houdbaarheid en ongedierte controleren, zo veel mogelijk
goed afsluitbare voorraadbussen gebruiken.
• De koelkast minimaal één keer in de vier weken schoonmaken. De tempe
ratuur in de koelkast steeds op maximaal 7 °C (liefst 5 °C) laten staan.
• Bevroren voedsel nooit op het werkblad van de keuken laten ontdooien,
maar liever in de koelkast of magnetron, in elk geval in een schaal die
daarna in de vaatwasser gaat.
• Rauw vlees onder in de koelkast bewaren: altijd onder het klaargemaakte
eten, dan kan er geen vleessap op druppelen.
• Alle levensmiddelen en gerechten in elk geval in gesloten bakjes in de
k
 oelkast bewaren. Als eten door schimmel is aangetast, dit onmiddellijk
weggooien en de koelkast grondig schoonmaken.
• Restanten van maaltijden in de koelkast bewaren en binnen maximaal twee
tot drie dagen opeten.
• Al het voedsel goed verhitten en na het klaarmaken meteen opeten.
• Vuilnisemmers regelmatig legen en schoonmaken.
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6
Wasgoed
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6.1

Schoon
en fris

De meeste micro-organismen die op gebruikt textiel zijn te vinden,
komen van het menselijke lichaam, dus doorgaans van de huidflora. Micro-organismen komen op keukentextiel ook voor door
het contact met levensmiddelen.
Doordat u de juiste wasmiddelen en wasmachineprogramma’s kiest, worden deze micro-organismen in de wasmachine weer verwijderd.
Hier is het een en ander veranderd: om water
en energie bij het verwarmen te besparen
werken moderne wasmachines met beduidend
minder water dan vroeger. Nieuwe apparaten
gebruiken intussen nog slechts circa 45 liter
water om te wassen en te spoelen, terwijl ze
20 jaar geleden nog 80 liter water nodig hadden.
Bovendien staat op de innaai-etiketten dat veel
kleding hoogstens op 30 °C of 40 °C gewassen
mag worden. Bij hogere temperaturen kunnen
gevoelige kledingstukken in de was uit vorm
raken, krimpen of verkleuren. Ook daarom wordt
het wasgoed nu op veel lagere temperaturen
dan vroeger gewassen.
Tegelijkertijd zijn de laatste jaren wasmachines
en wasmiddelen sterk verbeterd, zodat tegenwoordig al bij lage temperaturen (30 °C of
minder) goede resultaten worden bereikt.
Dat geldt zowel voor vloeibare als ook voor
vaste wasmiddelen (d.w.z. in de vorm van
poeder, tabletten of korrels). Voor de hygiëne
is het belangrijk om te weten: alleen universele
en hoofdwasmiddelen in vaste vorm bevatten
bleekmiddel dat al bij 40 °C niet alleen voor
goede wasresultaten, maar ook voor h
 ygiënische
reinheid zorgt. Vroeger was daarvoor een
kookwas noodzakelijk.

Let op: als u uitsluitend wasprogramma’s voor
lage temperaturen en bleekmiddelvrije was
middelen gebruikt, kan met name in waterbesparende wasmachines een zogeheten biofilm
ontstaan. Hierbij gaat het om een slijmlaag die
door bacteriën en schimmels wordt bevolkt.
Een biofilm leidt normaal gesproken niet tot
een voor de gezondheid schadelijke kiem
belasting van de was, maar kan onaangename
luchtjes in de wasmachine en ook van de net
gewassen was veroorzaken.
Washygiëne heeft ook heel veel met wasmachine
hygiëne te maken. Heel belangrijk voor beide is
de keuze van de juiste wastemperatuur, het
juiste wasprogramma en het juiste wasmiddel
of additief.
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Tips voor wasmachinehygiëne:
• N adat u de schone was uit de wasmachine heeft gehaald,
laat u de deur of het deksel open en trekt u de lade voor het
w asmiddel (‘zeepbakje’) iets open, zodat waterdamp kan
o ntsnappen en de machine aan de binnenkant kan drogen.
Kiemen houden niet van droogte.
• M aak het zeepbakje en de ruimte waar het zeepbakje in hoort,
regelmatig schoon door resten van wasmiddelen of wasverzachters en stof te verwijderen. U kunt het zeepbakje hiervoor
doorgaans overigens compleet verwijderen (zie de gebruiksaanwijzing van de wasmachine).
• M aak de rubberen afdichting van de deur van de wasmachine
droog en schoon.
• O m biofilmen te voorkomen moet er regelmatig, het liefst één
keer in de twee weken, op een hogere temperatuur (bijvoorbeeld 60 °C) met een bleekmiddelhoudend wasmiddel (bijvoorbeeld vol- of universeel wasmiddel in de vorm van poeder,
korrels of tabletten) of een additief van bleekmiddelhoudende,
vlekoplossende middelen worden gewassen.
Overigens: de door de wasmachines weergegeven tempera
turen worden niet door alle apparaten en in alle programma’s
bereikt. Ook korte wastijden verminderen de hygiënische
werking. Enkele wasmachines hebben daarom programma’s
(bijvoorbeeld ‘intensief’, ‘hygiëne’, ‘antiallergie’, ‘donsveren/
bedden’) die de weergegeven temperatuur (60 °C) bereiken
en voldoende lang aanhouden. Dit ondersteunt een goede
hygiëne bij het wassen, ook als wasmiddelen zonder bleek
middel worden ingezet.
Geen zorgen: bacteriën vermenigvuldigen zich tijdens het
wassen ook bij lage temperaturen in de wasmachine niet.
Maar als er uitsluitend op temperaturen van 30 °C of lager
wordt gewassen, kan voldoende hygiënische reinheid niet
worden gegarandeerd. Want ook al verminderen de bleek
middelen in universele of hoofdwasmiddelen (poeder, korrels,
tabletten) een deel van de bacteriën al bij deze temperatuur,
toch kunnen kiemen van besmet textiel op schoon wasgoed
worden overgebracht.
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Hygiënetips
voor de was
Hygiënetips voor het doen van de normale was
• G
 ebruikt textiel en vooral vochtige, vuile was (bijvoorbeeld sportkleding)
steeds snel en grondig laten drogen en zo snel mogelijk wassen.
• Gewassen was direct ophangen om te drogen of in de wasdroger doen,
maar niet in de wasmachine laten liggen.
• Vergeet niet de bewaarplaats voor de vuile was schoon te maken! Textiele
waszakken kunt u ook in de wasmachine wassen, wasmanden van kunststof of metaal eveneens regelmatig schoonmaken.
• Ondergoed en washandjes op minimaal 40 °C.
• Keukentextiel, zoals vaat- en theedoeken liever op 60 °C met een bleek
middelhoudend wasmiddel wassen, respectievelijk een bleekmiddel
houdend vlekkenmiddel eraan toevoegen.

Washygiëne in bijzondere gevallen
Bijzondere situaties in het gezin stellen bijzondere eisen aan het wassen, vooral als personen in het
huishouden schimmelinfecties hebben, die ook via de was kunnen worden overgebracht, bijvoorbeeld

• v ia sokken (voetschimmel) of ondergoed (Candida albicans);
• b
 ij acute gevallen van maag-darminfecties, die gepaard gaan met braken en
diarree, en daarbij voorkomende sterke vervuiling van het textiel veroorzaken.
Dan is het gedaan met de pret: met dergelijke schimmels of virussen verontreinigde was moet met een
bleekmiddelhoudend wasmiddel (bijvoorbeeld universeel of hoofdwasmiddel in de vorm van poeder,
korrels of tabletten) of een additief van bleekmiddelhoudend, vlekoplossend middel op 60 °C worden
gewassen. Als het textiel niet bestand is tegen bleekmiddel en/of dergelijke hoge temperaturen, kan
een antibacterieel spoelmiddel helpen om de ziekteverwekkers van het textiel te verwijderen. In geval
 ehandelend arts raad.
van twijfel weet ook de b
Delen meerdere huishoudens een wasmachine of maakt u gebruik van gemeenschappelijke faciliteiten
zoals wasserettes, dan raden we u aan om de eerste keer op 60 °C te wassen. Men weet immers nooit
wat voor vuile was er daarvoor is gewassen...
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7
Hygiëne voor badkamer en wc

25

De omstandigheden in de badkamer zijn gunstig voor de vermeerdering van micro-organismen, want deze houden van warm en vochtig.
In de badkamer en op de wc zijn er twee grote uitdagingen wat de
hygiëne betreft.
Schimmelvlekken komen bij voorkeur voor op
delen voor die vaak langere tijd vochtig zijn,
zoals hoeken en voegen van doucheb akken
en douchecabines, maar ook op textiel, zoals
d ouchegordijnen of badmatten. De donkere
verkleuringen komen meestal van de sporen
van schimmels, die in groten getale aan de lucht
worden afgegeven en zo voor de verspreiding
van de schimmel zorgen. De vlekken zien er
niet alleen ontzettend lelijk uit, sporen van
schimmels kunnen het ontstaan van allergieën
bevorderen of bij een al aanwezige allergie
overgevoeligheidsreacties oproepen. Daarom
is het zinvol om schimmelvlekken bijtijds aan
te pakken.
Allerlei micro-organismen van het toilet komen
voor het grootste deel uit de menselijke darm.
Ze zijn weliswaar niet geheel ongevaarlijk, maar
overleven in het toilet meestal niet lang. Bij
sterke verontreiniging in het geval van maagdarminfecties met diarree en braken verandert
de soort vervuiling, tegelijkertijd neemt ook de
hoeveelheid bijzonder besmettelijke, ziekte
verwekkende micro-organismen sterk toe.
Als het toilet wordt doorgespoeld, worden
w eliswaar de meeste micro-organismen uit de
wc-pot verwijderd, maar ontstaan er ook fijne
druppels, die micro-organismen bevatten en op
oppervlaktes en voorwerpen in de badkamer
kunnen neerslaan. Hierdoor worden niet alleen

de wc-bril, maar ook andere oppervlaktes in de
omgeving van het toilet met micro-organismen
verontreinigd. Bovendien kunnen micro-organismen van vervuilde handen ook op kranen,
schakelaars, washandjes, handdoeken en deurgrepen komen en zo op andere personen in het
huishouden worden overgebracht.
Als u de wc niet regelmatig schoonmaakt,
kunnen micro-organismen zich daar ook in
oppervlaktemateriaal vestigen. Beschermd in
een omhulsel van kalk- en urinesteenaanslag
blijven ze langer in leven en kunnen ze tot
lelijke aanslag en geurvorming leiden, die niet
per se gevaarlijk, maar toch onhygiënisch is.

Hygiënetips voor
in de badkamer
en de wc
Schimmel voorkomen en bestrijden
• V
 aak en voldoende luchten.
• V
 ochtig textiel zo ophangen, dat deze zo snel mogelijk droogt.
• Douche en badkuip na gebruik met een wisser of doek drogen. Let vooral
op het goed drogen van voegen en beweegbare delen.
• B
 ij schimmel speciale producten tegen schimmel doelgericht en volgens
de instructies gebruiken.

Voorkomen van overdracht van kiemen uit het toilet:
• T
 oilet regelmatig grondig schoonmaken, ook onder de rand van de wc-pot.
• Wc-borstel regelmatig reinigen (bijvoorbeeld schoonmaakmiddel in het
water van de sifon op de closetborstel laten inwerken).
• Bij maag-darminfecties met diarree ook de toiletpot en de oppervlaktes,
zoals de wc-bril, de kranen, schakelaars en deurgrepen met geschikte
desinfecterende schoonmaakproducten of normale schoonmaakproducten
en extra desinfecterende middelen behandelen.
• D
 esinfecterende middelen altijd doelgericht en precies volgens de
handleiding gebruiken!
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8
Van de vloer eten?

29

8.1

Hygiëne van vloeren,
muren en meubels

Allereerst dit: het is niet zo waarschijnlijk dat u een bacterie-,
virus- of schimmelinfectie via vloeren, meubels of muren opdoet.
In huishoudens met peuters, die op de vloer
kruipen, of met personen die allergisch zijn voor
huisstofmijten of pollen, is het volgende bijzonder
belangrijk:
•V
 loerkleden en vloerbedekking grondig zuigen;
voor mensen met een allergie moeten de stofzuigers bijzondere filters hebben.
•N
 at of (licht) vochtig afneembare oppervlaktes
(bijvoorbeeld plavuizen, parket, maar ook
meubels) regelmatig afnemen. Ook vegen
is een belangrijke hygiënische maatregel,
maar met enkele typen bezems waait een deel
van het stof alleen op, en slaat het weer neer
nadat u heeft geveegd.
•E
 ventueel door huisdieren veroorzaakte
verontreinigingen (u weet wel...) moeten
– vooral als kleine kinderen op de grond
kruipen – zo snel mogelijk worden verwijderd,
daarna deze plekken grondig schoonmaken.
Draag in huis geen schoenen waarmee u
op straat loopt, dan komt er minder vuil van
buiten naar binnen.
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9
Lichaamshygiëne
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Natuurlijk spelen niet alleen de handen een rol bij de verzorging en
hygiëne van het lichaam. Het is hierbij zeker nuttig als we het begrip
hygiëne enigszins uitbreiden wanneer het om lichamelijke hygiëne
gaat, want alleen met bescherming tegen ziektes zijn we er nog niet.
We wassen en verzorgen ons lichaam vooral
om ons goed te voelen, en ook bescherming
tegen lichaamsgeur speelt een belangrijke rol.
We krijgen daarbij hulp van allerlei cosmetische
p roducten, waarvan de belangrijkste hieronder
worden toegelicht.

9.1 Mondhygiëne
Uit hygiënisch oogpunt is de reiniging van
het gebit en de verzorging van de mondholte
absoluut van zeer groot belang bij de lichaamsverzorging, niet in de laatste plaats omdat we
hier eens te meer te maken hebben met een van
de klassieke uitgangspunten van hygiëne: het
voorkomen van ziektes.
Onze mondholte wordt door honderden soorten
bacteriën gekoloniseerd en vormt daarvoor dan
ook een uitstekende biotoop: het is er warm,
vochtig en rijk aan voedingsstoffen. Deze
kolonisatie door bacteriën bezorgt ons echter
veel last. Door de bacteriële ontbinding van
voedingsstoffen ontstaan zuren die het tand
glazuur aantasten en cariës kunnen veroorzaken;
in het tandvleesgebied kunnen bacteriën

Uitgangspunten
voor het voorkomen
van tandbederf
(caries)

ontstekingen teweegbrengen en bovendien
ruiken de afbraakproducten van de bacteriën
vaak vies en veroorzaken ze een slechte adem.
Daarom binden we minstens twee keer per dag
de strijd aan met deze boosdoeners en gaan ze
met tandenborstel en tandpasta te lijf. Het
schrobben met de borstel verwijdert de aanslag
waarin de bacteriën zitten op mechanische wijze
en vormt een belangrijke maatregel bij de mondverzorging. Ondersteuning bieden tandpasta's
en mondwater, die met behulp van verschillende
bestanddelen aanvullende effecten bewerk
stelligen. Antibacteriële stoffen neutraliseren de
bacteriën en aroma's zorgen voor een frisse
adem. Een centrale functie wordt vervuld door
fluoride als ingrediënt van tandpasta's en
sommige mondwaters. Fluoride kan helpen het
tandglazuur te herstellen en het ongevoeliger te
maken voor bacteriële zuuraanvallen. Een
onontbeerlijke helper bij de mondverzorging
dus; het is alleen oppassen met melktanden, 
die door te veel fluoride vlekkerig kunnen
worden. Voor kinderen zijn er daarom tand
pasta's met een aangepast fluoridegehalte.

3

Fluoride houdende producten

2

Beperking van de opname van
koolhydraten suikervervangers

1

Tandenborstel, Tandpasta
Flosdraad, Mondspoelingen

Tandglazuur

Voeding

Tandplakcontrole
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9.2 Reiniging van de huid
Bij een verstandige lichaamsverzorging staat
met name de reiniging van de huid voorop,
voor de meesten van ons in de vorm van een
dagelijkse douche of een schuimbad. De
gebruikte producten, zoals zeep, badolie of
douchegel, zijn tegenwoordig doorgaans zacht
voor de huid en daarmee zonder meer geschikt
voor de dagelijkse lichaamsreiniging. Het is
echter wel van belang te beseffen dat de werkzame stoffen in deze producten niet alleen vuil
verwijderen maar helaas ook huidvetten aan

onze huid onttrekken en daardoor mogelijk uitdroging van de opperhuid kunnen veroorzaken.
Veel douchegels en andere producten (bijv.
handreinigingsgels) bevatten daarom vocht
inbrengende bestanddelen, die de aan de huid
onttrokken stoffen teruggeven. Het is belangrijk
uitdroging van de huid tegen te gaan, want een
droge huid kan haar barrièrefunctie niet goed
vervullen en beschermt daarom in sommige
gevallen niet voldoende tegen schadelijke
stoffen of ziektekiemen die in diepere huid
lagen terecht kunnen komen.
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Lichaamshygiënetips:
1. 	Gebruik bij kinderen een tandpasta die geschikt is voor kinderen.
Door een lager fluoridegehalte is het minder erg als ze wat meer
tandpasta inslikken bij het poetsen.
2.	Gebruik voor kinderen een hoeveelheid tandpasta ter grootte van
een erwt.
3.	Het is aan te raden om vanaf het moment dat de tanden bij
kinderen doorkomen, de tanden te gaan poetsen met een peutertandpasta.
4.	Voor een optimale mondverzorging wordt aangeraden tweemaal
per dag 2 minutenlang de tanden te poetsen.
5.	Naast het gebruik van tandpasta kan het verstandig zijn om te
spoelen met mondwater.
6.	Mondwater is antibacterieel en daarmee een hulpmiddel om
ontstoken tandvlees, tandplak en gaatjes te helpen voorkomen.
7.	Met mondwater spoel je de hele mond schoon en kun je slechte
adem voorkomen.
8.	Bacteriën kunnen makkelijker door de huid dringen wanneer de
huid droog is. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor een
goed gehydrateerde huid.
9.	Voor het reinigen van de vrouwelijke geslachtsdelen zijn speciale
producten ontwikkeld die bij het reinigen, de (zuurgraad van de)
huid respecteren.
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Hygiëne thuis –
geen toverkunst
We hebben gezien: hygiëne in het huishouden is nog
steeds belangrijk. En: hygiëne in het huishouden is heel
gemakkelijk te bereiken!
Ten slotte daarom nog een keer de belangrijkste punten in de vorm van onze
Hygiëne-top-10-tips.

Hygiëne-top-10-tips:
1. Handen wassen is de belangrijkste hygiënische maatregel.
2.	Tegen schimmel regelmatig luchten en vooral in de badkamer vochtige
oppervlaktes direct droog wissen.
3.	Bij maag-darminfecties in het gezin: wc en vervuilde oppervlaktes in de
badkamer desinfecteren.
4.	Keukengerei in de vaatwasser wassen nadat het in contact is geweest met
rauwe levensmiddelen.
5. Afwasborstel en vaatdoek regelmatig vervangen.
6.	Hand- en poetsdoeken na gebruik snel laten drogen. Slechts enkele dagen
gebruiken en regelmatig op 60 °C wassen (het liefst op een programma
voor kook-/bonte was).
7.	Bij ziekte in het gezin (braken, diarree, schimmelinfecties) op 60 °C en met
een universeel of hoofdwasmiddel in de vorm van poeder, korrels en
tabletten wassen.
8.	Na het wassen het zeepbakje uittrekken en schoonmaken. De deur van
de wasmachine beter open laten.
9.	In huishoudens met huisdieren is vaak meer hygiëne noodzakelijk.
10.	Let op personen die extra behoefte aan hygiëne hebben, bijvoorbeeld
baby’s, zwangere vrouwen en hulpbehoevenden en mensen die door een
ziekte of het gebruik van medicijnen een zwakker immuunsysteem hebben.
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Verklarende woordenlijst:
enkele belangrijke
hygiënische begrippen
Antibacterieel
werking tegen bacteriën
Antimicrobieel
werking tegen micro-organismen (bacteriën, schimmels,
virussen)
Biofilm
vorm van bewoning door micro-organismen op oppervlaktes.
Door een slijmlaag of kalkhoudend laagje, gevormd door microbiële c
 ellen, zijn biofilmen zeer goed bestand tegen uitdroging
en chemicaliën.
Ontsmetting

vermindering van ziekteverwekkers tot een voor de gezondheid
ongevaarlijke hoeveelheid
Kiem
gebruikelijke benaming voor micro-organismen, in het bijzonder
voor ziekteverwekkers (bijvoorbeeld bacteriën)
Gecontamineerd
besmet met micro-organismen
Kruisbesmetting
overdracht van micro-organismen door direct contact van een
gecontamineerd oppervlak op een ander oppervlak
Pathogeen
ziekteverwekkend
Contactinfectie
besmetting door het aanraken van oppervlaktes (bijvoorbeeld
vaste oppervlaktes, huid, levensmiddelen)
Druppelinfectie
besmetting door personen die door niezen, hoesten of spreken
ziekteverwekkers aan de lucht afgeven
Steriel
kiemvrij, vrij van micro-organismen die zich kunnen
vermenigvuldigen

37

Colofon
Dit is een uitgave van
Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ)
Postbus 914, 3700 AX Zeist
030-6921880 | nvz@nvz.nl | www.nvz.nl
Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV)
Postbus 914, 3700 AX Zeist
030-6049480 | info@ncv-cosmetica.nl | www.ncv-cosmetica.nl
Tekst
Prof. Dr. Dirk Bockmühl, Hogeschool Rhein-Waal, Kleve
Eindredactie
NVZ/NCV
Ontwerp en drukwerk
Vandenberg | Concept, design, print & online
Illustraties
Prof. Dr. Dirk Bockmühl: p4
IKW: p6, p20
Druk
Juni 2015
Deze uitgave kwam tot stand met medewerking van het Industrieverband (IKW) 
Körperpflege- und Waschmittel, Frankfurt am Main, Duitsland. www.ikw.org

Deze uitgave kwam met de grootste zorgvuldigheid tot stand. De NVZ en/of NCV kan echter
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten en/of onvolledigheden met betrekking tot de
inhoud. Met suggesties of opmerkingen kunt u contact opnemen met NVZ en/of NCV.
© 2015
Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten
Nederlandse Cosmetica Vereniging, Zeist

