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thema  Malaise vertelt dat ze op dit moment ook 

bezig zijn met een nieuwe fermentatie-

technologie. ‘Deze technologie hebben 

we zelf ontwikkeld en gepatenteerd. Je 

neemt een koolstofbron, dat kan olie zijn, 

frituurolie en suiker. Die twee doe je sa-

men in een reactor, dat zet je in beweging 

en samen met zuurstof, stikstof en een 

gist – een micro-organisme – wordt dit 

gemengd. Deze micro-organismen eten 

de grondstoffen op en scheiden deter-

gent uit. Op deze manier heb je geen 

hoge druk meer nodig en dat scheelt 

natuurlijk weer heel veel energie. Alles 

hoeft nog maar op 30 graden Celsius 

verwarmd te worden.’ Volgens Malaise 

is dit productieproces niet geheel nieuw, 

maar wat wel nieuw is, is dat Ecover het 

wil gaan gebruiken op zo’n manier dat 

het betaalbaar is. ‘En dat de producten 

ook betaalbaar blijven,’ zegt Malaise. 

Wat doet Ecover?
Ecover werd in 1980 in België opgericht 

en is actief in de productie van ecologi-

sche was- en schoonmaakmiddelen. Het 

assortiment omvat poets- en wasmid-

delen voor het hele huishouden, voor 

institutionele en industriële toepassingen 

met daarnaast ook een lijn persoonlijke 

verzorgingsproducten. Enkel duurzame, 

huidvriendelijke ingrediënten met een 

lage giftigheid voor het waterleven ko-

men in aanmerking. Ecover-producten 

vormen een minimale belasting voor het 

milieu. En niet alleen de producten zijn 

milieubewust: in alle afdelingen van het 

bedrijf, van productie tot verpakking en 

marketing, voert Ecover een duurzame 

en ecologische politiek. De producten 

zitten uiteraard in een ecologisch jasje. 

Voor de vloeibare producten wordt er 

gekozen voor polyethyleen flessen en 

labels en polypropyleen doppen. Deze 

materialen kunnen samen en volledig 

worden gerecycleerd. Wie nog een extra 

inspanning wil doen voor het milieu kan 

de verpakkingen zelfs laten hervullen. 

Waspoeders zitten vanaf september 

2007 verpakt in 95 procent hergebruikt 

karton. Je kan ze na gebruik platdrukken 

en bij het papierafval gooien.

Peter Malaise

W
eten

sch
ap

Door het steeds weer vouwen van de microvezeldoekjes kun-

nen handschoenen besmet raken en bacteriën overdragen. 

Besmetting kan ook gebeuren door direct contact van scho-

ne en vuile delen van de doek. En bacteriën zouden zelfs door 

het materiaal heen kunnen worden geperst. Om dat te onder-

zoeken, liet de Deense ziekenhuishygiënist Lisbeth Bergen 

een besmet oppervlak reinigen met een drie maal gevouwen 

doekje, dus met één zestiende van het oppervlak. Daarna 

werd telkens een ‘schoon’ gevouwen deel van hetzelfde 

doekje gebruikt om een tot dan toe steriel oppervlak te poet-

sen. De schoonmaakster droeg hierbij een latex handschoen. 

De besmette oppervlakken werden een stuk schoner. Van de 

meer dan duizend bacteriën voor de test bleven er slechts 

45 achter. Maar op vrijwel alle andere vijftien oppervlakken 

en andere delen van de microvezeldoek, die voor de test 

steriel waren, werden enkele bacteriën teruggevonden. Die 

waren dus verspreid door de schoonmaak, ongeveer vijf per 

oppervlak. Ook op de handschoenen zat soms een enkele 

bacterie. Voor andere oppervlakken, doekjes en bacterie-

soorten zullen de getallen anders zijn, maar zeker is dat ver-

spreiding mogelijk is. 

Geen paniek
Toch concludeert Bergen dat de schoonmaak met microvezels 

volgens de vouwmethode aan de Deense regelgeving voldoet: 

het aantal bacteriën neemt af. Maar de verspreiding is onwen-

selijk en dus moet worden overwogen om voortaan van schoon 

naar vuil te werken, stelt ze. Goed plan, lijkt me, en prettig te 

weten dat we in Nederland al zo werken. Wel jammer dat Ber-

gen alleen deze methode heeft doorgemeten, want andere 

methoden zouden wel eens veel meer bacteriën kunnen ver-

spreiden. Ach, zo blijft er altijd wat te onderzoeken.

In Deense ziekenhuizen wordt met een vers schoonmaakdoekje vanaf de patiënt 

schoongemaakt: van vuil naar schoon. Steeds vaker worden microvezeldoeken met de 

vouwmethode ingezet, merkte de Deense ziekenhuishygiënist Lisbeth Bergen. Dat verlost 

de schoonmaker van de emmer water die een bron van microben kan zijn. Maar door al 

het vouwen zou je ook wel eens bacteriën kunnen verspreiden, meende Bergen.
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