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Een goede relatie zei eens: “Hoe kan 
het nou toch dat we met de richtlijnen 
vanuit de Wet Infectie Preventie (WIP) 

de hygiëne rondom de behandelingen zó 
goed op orde hebben en houden, maar we 
vervolgens wel een smerig toilet hebben?” 
Daarover zijn echter wel bepaalde punten 
over opgenomen in de herziene WIP-richt-
lijnen. 

Herziene richtlijnen
In april is de herziene Richtlijn Infec-
tiepreventie in mondzorgpraktijken van 
kracht geworden. Welke richtlijnen zijn 
van toepassing op de schoonmaak van de 
algemene (niet-kritische) ruimten1:

Vloeren, meubilair en sanitair
• leg de werkzaamheden betreffende het 

schoonmaakonderhoud van de prak-
tijkruimten vast in een schoonmaakpro-
tocol;

• evalueer regelmatig het schoonmaakre-
sultaat en stel zo nodig het protocol bij;

• gebruik voor reiniging en desinfectie zo 
veel mogelijk wegwerpmaterialen;

• reinig en droog schoonmaakmaterialen 

na de werkzaamheden;
• draag tijdens het schoonmaken stevige 

disposable handschoenen;
• reinig de niet-kritische ruimten, behalve 

het sanitair, minimaal wekelijks;
• reinig de kritische ruimten en het sani-

tair dagelijks;
• leeg pedaalemmers en afvalbakken dage-

lijks.

Werkwijze reinigen:
• wis vloeren en oppervlakken bij voor-

keur droog; 
• verwijder zichtbaar vuil van tevoren; 
• werk van schoon naar vuil en van kriti-

sche naar niet-kritische ruimten. 
Houd deze punten in gedachten als het 
gaat om het schoonmaken van de praktijk. 
Of je het nu zelf doet, of dat je het uitbe-
steedt.

Zelf doen of uitbesteden?
Schoonmaakonderhoud uitbesteden is al 
jaren een trend, slechts licht geremd door 
de recente economische crisis. Met een 
marktconform tarief voor schoonmaak van 
€25,- per uur inclusief middelen en mate-

rialen, valt aan de hand van de volgende 
lijst met voor- en nadelen de keuze vaak op 
uitbesteden:

Voordelen:
• Eigen medewerkers doen waar ze voor 

opgeleid zijn en waar de interesse ligt;
• Er wordt optimaal gebruik gemaakt van 

de kennis en kunde van de externe partij;
• Flexibiliteit bij hogere of lagere schoon-

maakbehoefte.
Nadelen:
• Afhankelijkheid van een leverancier;
• Noodzaak tot bewaking kwaliteit;
• Noodzaak tot bewaking prijs;
• Gevaar voor diefstal of lekken van infor-

matie.

De overheid heeft ook iets te zeggen over 
uitbesteden: “De meeste schoonmaakbe-
drijven werken eerlijk. Maar er zijn er ook 
die zich niet aan de regels houden. Dat kan 
leiden tot uitbuiting van werknemers, mis-
bruik van migratieprocedures en oneerlij-
ke concurrentie. U bent er verantwoorde-
lijk voor – en soms ook aansprakelijk – om 
zaken te doen met schoonmaakbedrijven 
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die zich aan de regels houden. Zo helpt u 
misstanden in de branche voorkomen.”2

Op www.checklistschoonmaak.nl is een 
checklist beschikbaar waarmee je aan de 
hand van 10 punten een goed beeld krijgt 
van jouw schoonmaakbedrijf. Je kunt 
natuurlijk ook de bal eenvoudig bij het 
schoonmaakbedrijf neerleggen en vragen 
of zij aan deze punten voldoen.

Waarschuwingssignalen
Als de schoonmaak niet op orde is, of je 
hebt hier een vermoeden van, kijk dan eens 
in het schoonmaakhok en let op de volgen-
de zaken:
• Wordt er met de klassieke ‘strengenmop’ 

gewerkt? De brancheverenigingen in de 
schoonmaak raden al jaren aan om een 
vlakmop te gebruiken (afbeelding 1). 

• Wordt de vlakmop na iedere schoon-
maakdag vervangen voor een schone?

• Worden de gebruikte emmers en spoel-
bak dagelijks na gebruik schoonge-
maakt?

• Worden alle gebruikte schoonmaakarti-
kelen zoals doekjes, sponzen, microve-
zeldoeken3 dagelijks na gebruik vervan-
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gen en op verantwoorde temperatuur 
gewassen?

• Hanteert het schoonmaakbedrijf het 
DKS (dagelijks kontrole systeem) meet-
systeem? 

• Worden bevindingen van controles bijge-
houden in het logboek?

• Ontvang je rapportages per email?

Tip: Zaken als vloeren, sanitair en ramen 
zijn vaak wel benoemd in een schoonmaak-
planning. De zogenaamde “handcontact-
punten” zijn minstens even belangrijk; hier 
vinden de meeste contactmomenten plaats 
en is er dus een grotere kans op overdracht 
van bacteriën en virussen. Denk daarbij 
aan: deurklinken, lichtschakelaars, pinau-
tomaat, telefoons, toetsenborden en mui-
zen. 

Best Practice
Praktijken waarbij ik zelf betrokken ben 
geweest bij het verbeteren van schoon-
maakonderhoud hebben de volgende ken-
merken:
• Werkzaamheden worden op basis van 

een schoonmaakplan uitgevoerd;
• De geldende WIP richtlijn worden ge-

volgd, dus sanitair wordt dagelijks 
schoongemaakt;

• Er wordt periodiek door een leidingge-
vende van het schoonmaakbedrijf gecon-
troleerd en gerapporteerd aan de prak-
tijkmanager;

• De praktijkmanager controleert zelf ook 
ieder kwartaal tien kritische punten;

• Er wordt gebruik gemaakt van de mi-
crovezeltechniek;

• Er is een vaste persoon aangesteld voor 
de schoonmaak én een vaste vervanger;

• De schoonmaker is verantwoordelijk 
voor een sluitronde en correcte inscha-
keling inbraakalarm;

• De overeengekomen prijs is een vast be-
drag per maand en wordt tot einde loop-
tijd nooit verhoogd;

• Middelen en materialen zijn inclusief.
De looptijd van een contract is maximaal 
twee jaar met twee maanden opzegtermijn.

Tip: Schoonmaakbedrijven leveren vaak 
graag alle sanitairpapier als extra dienst-
verlening. Controleer de prijzen voor bij-
voorbeeld wc-rollen zeer nauwkeurig om 
te voorkomen dat je in de de praktijk een 
euro per rol betaalt. 

Samengevat
Ondanks dat schoonmaakonderhoud re-
gelmatige aandacht vereist, kan je met en-
kele simpele trucs de kwaliteit en prijs op 
orde brengen en houden.

1 http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=ri-
vmp:215784&type=org&disposition=inline

2 http://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuwsbe-
richten/checklist-voor-inhuren-schoonmaak-
bedrijf.aspx 

3 http://www.rivm.nl/Documenten_en_publica-
ties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziek-
ten/WIP/Microvezeldoekjes 
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afbeelding 1: strengenmop (l) en vlakmop
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