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Hygiene  
Hervulbare Sprayflacons

Onderzoek besmetting 
in de dagelijkse 
praktijk
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Probleemstelling

Hygiene

Aanleiding
IGZ vraagt zich af hoe het 
zit met de hygiëne.

Dit is door de VSR 
onderzocht.
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Situatie bij U

❖ Wie:  

❖ maakt gebruik van hervulbare sproeiflacons ?

❖ heeft gebruiksinstructies voor sproeiflacons ?

❖ controleert hygiene sproeiflacons?

❖ Welke hygiene richtlijnen zijn er voor de schoonmaak ?
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Gebruik & risico’s van sproeiflacons

❖ Vullen van de flacons
❖ Handmatig

❖ Doseer-systeem 

❖ Gebruik
❖ Sproeien < > vernevelen

❖ Na gebruik
❖ Reinigen (legen, legen & spoelen, legen & desinfecteren & spoelen)

❖ Bewaren (drogen en bewaren)
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Drie onderzoeken

1.Exploratief veld-onderzoek

2.Laboratorium-simulatie

3.Onderzoek ‘optimale veldsituatie’
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Methode
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Bemonstering vrije kiemen

Bemonstering gebonden kiemen



Resultaten veldtest

❖ In 44 van de 61 sproeiflacons zijn kiemen aangetoond
❖ Waar onder enterobacterien, schimmels en gisten

❖ Onderzochte besmette sproeiflacons bevatten naast vrije 
ook gebonden kiemen (biofilm)

❖ Flacons met biofilm bevatten na een hygiënische 
spoeling (WIP) nog kiemen.
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Opzet en vraagstelling labtest
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Nieuwe 
sproeiflacon

vullen met  
besmet 

reinigings-
middel

Hygiënisch 
onderzoek

Legen of 
Hygiënisch 
behandelen

geconditioneerd 
bewaren 

ochtend middag

14 of 28 x

Wordt er een biofilm met kiemen gevormd als er strikt volgens 
WIP/RIVM wordt gewerkt ?



Kiemgetallen lab situatie
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Conclusie lab situatie

❖ Een hygiënische behandeling conform WIP/RIVM 
reduceert de besmettingsgraad globaal met 3,5 log-
eenheden

❖ Niet in alle gevallen wordt de besmetting tot nul 
gereduceerd.
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Opzet en vraagstelling veldtest
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Nieuwe 
sproeiflacon

Vullen met  
reinigings-

middel
Hygiënisch 
onderzoek

Hygiënisch 
behandelenGebruiken

ochtend
middag

28 dagen

Wordt er een biofilm met kiemen gevormd als er strikt volgens 
WIP/RIVM wordt gewerkt ?
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Conclusie optimale situatie

❖ Een hygiënische behandeling conform WIP/RIVM heeft 
in de professionele schoonmaak niet in alle gevallen 
besmetting voorkomen.

❖ De gemeten besmettingsniveaus zijn lager dan in het 
exploratieve veldonderzoek.
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Vraag aan de zaal

❖Wat gaat u doen ?
❖Wat gaat u de VSR vragen?
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