
Reiniging en 
desinfectie
op de CSA

Q-groep Antwerpen
Turnhout, 25/10/2018





De voorafgaande en correct 
gevalideerde reinigings- en 
desinfectie procedures zijn 
onontbeerlijk om een 
doeltreffende sterilisatie te 
waarborgen.
Hoge Gezondheidsraad. Good practices voor sterilisatie van medische hulpmiddelen - Herziening van 
de aanbevelingen voor sterilisatie (HGR 7848 – 2006). Brussel: HGR; 2017. Advies nr. 9256.



Opdeling instrumentarium naar gebruik 
(Spaulding)

NIET KRITIEK
Contact met intacte huid

SEMI-KRITIEK
Contact met slijmvliezen of licht beschadigde huid

KRITIEK
Contact met steriel weefsel of steriele holle ruimte

Zorgvuldig reinigen
Eventueel desinfecteren
drogen

Zorgvuldig reinigen
desinfecteren
drogen
eventueel steriliseren

Zorgvuldig reinigen
desinfecteren
drogen
aangepast steriliseren



Invloedsparameters
“Cirkel van Sinner”

Chemie

Mechanische
kracht Tijd

Temperatuur



Invloedsparameters
Mechanische kracht
door borstelen, trillen (cavitatie), sproeiarmen, sproeikoppen, sproeihulzen, enz…
Controleren of de wasvloeistof voldoende in contact komt met (smalle) 
voorwerpen 

Temperatuur
Belangrijke reinigings- en desinfectieparameter. 
Naargelang de vuilresten de optimale wastemperatuur kiezen, denaturering en 
fixatie van proteïne

Inwerktijd
In functie van de soort vervuiling, materiaal, temperatuur en gebruikte chemie



Invloedsparameters
Chemie
Ondersteunt door het oplossen, dispergeren en emulgeren de
reinigende/desinfecterende werking en zorgt voor de bescherming van het
materiaal

Micro-organismen
Het type van micro-organisme dat men wil bestrijden: virussen, bacteriën, 
schimmels, ….



Invloedsparameters
“Cirkel van Sinner” + micro-organismen

Tijd

Temperatuur

Chemie

Mechanische
kracht 

MO 



Water

• Lost vele vuilresten op en heeft een opzwellend effect

• Lost de actieve stoffen van reinigings-, desinfectie- en andere 
behandelingsmiddelen op

• Draagt temperatuur en mechanische kracht over op het spoelgoed

• Spoelt resten van reinigings-, desinfectie- en andere 
behandelingsmiddelen af



Water in de CSA

• Leidingwater

• Onthard water

• Gedemineraliseerd water

• RO-water

Andere behandelingen?



Water



Water

Leidingwater

• Totale hardheid: norm > 8 °dH, hard > 14 °dH
• Geleidbaarheid: 2100 µS/cm
• Geur, kleur en smaak: Aanvaardbaar voor de verbruikers en 

geen abnormale verandering
• Chloridegehalte: 250 mg/l
• pH-waarde: 6,5 - 9,2



Water

Aanbevelingen van het AKI
reinigingswater desinfectiewater

• Totale hardheid: < 3 °dH < 0,112 °dH
• Geleidbaarheid: 15 µS/cm
• Totale zoutgehalte: < 500 mg/l < 10 mg/l
• Chloridegehalte: < 100 mg/l < 0,5 mg/l
• pH-waarde: 5 - 8 5 - 7,5



pH getal



Bevochtiging van het oppervlak



Leidingwater : 73,8 Nm/m
Onthard water : 73,6 Nm/m
RO-water : 73,3 Nm/m

RO-water met  0,5 ml/l Naspoelmiddel : 32,0 Nm/m

Oppervlaktespanning van proceswater



REINIGEN



Reinigingsmethoden

• Manuele reiniging

• Ultrasone reiniging

• Machinale reiniging





Waaraan moet een reinigingsmiddel voldoen
• Afbreken van bloed, serum, etter, sputum, enz…, ook in aangedroogde toestand

• Goed emulgerend en dispergerend vermogen

• Werkt schuimarm (eiwit, sterke mechaniek)

• Materiaalbeschermend door aangepaste productsamenstelling en aanwezigheid 
van corrosie-inhibitoren

• Bevochtigen van alle oppervlakken ook bij hydrofobe materialen

• Complexeren resthardheid en metaalverbindingen

• Goede afspoelbaarheid

• Kleine of zo gering mogelijke belasting voor personeel, wasmateriaal, lucht en 
afvalwater



Reinigingsmiddelen voor de CSA : geschiedenis

• Alkalische chloorhoudende detergenten
• Alkalische detergenten (pH 9 – 14 / vet-eiwitten)
• Zure neutralisatiemiddelen (pH 0 – 4 / mineralen)
• Neutrale/enzymatische detergenten
• Alkalisch / enzymatisch/ tensidehoudend
• Desinfectiemiddelen



Inhoudsstoffen reinigingsmiddelen
Inhoudsstof Effect

Ets-alkaliën Verwijdering van hardnekkige, aangedroogde resten van 
organische bestanddelen zoals bijvoorbeeld eiwitten ; 
werkzaam tegen prionen.
Aluminium is gevoelig voor ets-alkaliën.

Silicaten Zijn milder voor het materiaal dan ets-alkaliën
Versterken het reinigingsproces, risico op verkleuring
Corrosiebescherming voor het wasgoed

Alkali-donor Goede reinigende werking en gelijktijdig hoge
materiaalbescherming. Ook hardnekkige vervuiling 
wordt met een optimaal reinigingsproces verwijderd.
Geen neutralisatie vereist.



Inhoudsstoffen reinigingsmiddelen
Inhoudsstof Effect

Fosfaten Complexeren de waterhardheid
Ondersteunen het reinigingsproces door hun emulgerende
en dispergerende werking, vuildragend vermogen.

NTA, EDTA, Zijn vervangende stoffen voor fosfaten. Zorgen enkel voor                       
Polycarboxilaten, het binden van waterhardheid en dragen niet wezenlijk
Fosfonaten bij aan de reinigingskracht.



Inhoudsstoffen reinigingsmiddelen

Inhoudsstof Effect

Emulgatoren Emulgerende reinigingswerking

Tensiden, bevochtigers Verminderen de oppervlaktespanning, verbeteren de
bevochtiging en werken schuimdempend

Enzymen Afbreken van organische resten, 
eiwitten en vetten
Protease, lipase, amylase, mannanase, cellulase



Inhoudsstoffen reinigingsmiddelen

Inhoudsstof Effect

Actief chloor Reinigingsondersteunend bij eiwitten
Desinfecterende werking

Actief zuurstof Gelijkaardig aan actief chloor 
Geurarm en geen vorming van AOX

Reinigingsversterker op basis van waterstofperoxide



Actieve stoffen van neutralisatiemiddelen

Fosforzuur Verwijdering en voorkomen van  
verkleuringen en roestvorming.

Citroenzuur Neutralisatie van alkalische reinigingsmiddel-
resten op instrumentarium

Actieve stoffen van smeermiddelen

Paraffineoliën Smeerolie voor scharnierende instrumenten
Emulgatoren Emulgerend effect

Actieve stoffen van naspoelmiddelen

Tensiden Verminderen van oppervlaktespanning 
van het water

Inhoudsstoffen additieven



Wat is de beste washcheck?

JULLIE



Washchecks

• TOSI

• GKE

• GETINGE

• STERICOP

• BROWNE





DESINFECTEREN



Desinfectiemethoden

• Manuele desinfectie 

• Chemische desinfectie

• Machinale desinfectie

• Thermische desinfectie

• Chemisch-thermische desinfectie



Chemisch – Thermisch
Werkingsgebied naar RKI (Robert Koch Institut)

Chemisch Thermisch
Bacteriën
Mycobacteriën
Schimmels (incl schimmelsporen)

A +
Virussen

B +
Sporen van Miltvuur

C +
Andere sporen

A0-waarde = 600
Bactericide  Mycobactericide
Fungicide

A0-waarde = 3000
+ Virucide

A

B

C

D



Opdeling naar functionaliteit
low level desinfectie: 
inactiveert de meeste bacteriën, schimmels en sommige virussen 

bactericide
levurocide
begrenst virucide

intermediaire desinfectie:
inactiveert alle vegetatieve bacteriën (incl. Tuberculose), schimmels en de 
meeste virussen 

bactericide
fungicide
tuberculocide
virucide

high-level desinfectie: 
inactiveert alle micro-organismen inclusief sporen

bactericide
fungicide
mycobactericide
virucide
sporicide



Actieve stoffen van desinfectiemiddelen
Actief chloor :
- breed microbicide werkingsspectrum tegen bacteriën, 

bacteriofagen, gisten, schimmels, virussen en algen
- snelle afbraak door aanwezigheid eiwitten
- de microbicide werking is afhankelijk van de pH-waarde

Actief zuurstof :
- perazijnzuur heeft een zeer breed microbiologisch 

werkingsspectrum tegen micro-organismen zoals bacteriën, 
bacteriofagen , gisten, schimmels, virussen en algen, 
zelfs sporen worden vernietigd

- zeer snelle afbraak door aanwezigheid eiwitten
- perazijnzuur en waterstofperoxyde zijn zeer milieuvriendelijk



Actieve stoffen van desinfectiemiddelen
Alcoholen :
- werkzaam tegen bacteriën en beperkt tegen schimmels en

virussen. Sporen worden niet afgedood.
- zeer snelle werking ( 30 -60 sec.)
- komen niet in het afvalwater terecht, verdampen, over het algemeen zijn alcoholen zeer gemakkelijk 

biologisch afbreekbaar.

Aldehyden : 
- goede bactericide en virucide eigenschappen
- in vergelijking met actief chloor en actief zuurstof is de werking

langzamer
- worden gebruikt bij een pH van 5-8
- zeer materiaalvriendelijk en gemakkelijk biologisch afbreekbaar



Actieve stoffen van desinfectiemiddelen
Fenolen : 
- goede werkzaamheid tegen bacteriën inclusief mycobacteriën
- niet volledig werkzaam tegen schimmels en virussen
- moeilijk biologisch afbreekbaar

Quaternaire ammonium verbindingen (QAV) en amines : 
- breed werkingsspectrum , actief tegen zowel grampositieve als gramnegatieve kiemen, de 
effectiviteit neemt toe bij een hogere pH-waarde
- de virusinactiverende werking bij QAV is beperkt tot omhulde virussen
- geen tuberculocide werking
- amines werken tegen mycobacteriën en hepatitis-B virussen



Actieve stoffen van desinfectiemiddelen
Zuren en logen : 
- vertonen in synergistische samenstellingen met andere 

componenten een bactericide en fungicide werking



Registratie volgens richtlijn 93/42/EEG

• Reinigingsmiddelen, neutralisatiemiddelen, naspoelmiddelen en 
onderhoudsproducten vallen onder klasse I (met CE-merkteken).

• Desinfectiemiddelen vallen onder klasse IIa (medische producten) of klasse IIb
(invasieve medische producten)(met CE-merkteken vergezeld van 4 cijfers(=Notified
Body)).

• Nieuwe Europese richtlijn, 2017/745, vanaf 26 mei 2020



Bedankt
voor
jullie

aandacht


	Reiniging en desinfectie�op de CSA
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Opdeling instrumentarium naar gebruik (Spaulding)
	Invloedsparameters�“Cirkel van Sinner”
	Invloedsparameters
	Invloedsparameters
	Invloedsparameters�“Cirkel van Sinner” + micro-organismen
	Water
	Water in de CSA
	Water
	Water
	Water
	pH getal
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	REINIGEN
	Reinigingsmethoden
	Dianummer 19
	Waaraan moet een reinigingsmiddel voldoen
	Reinigingsmiddelen voor de CSA : geschiedenis
	Inhoudsstoffen reinigingsmiddelen
	Inhoudsstoffen reinigingsmiddelen
	Inhoudsstoffen reinigingsmiddelen
	Inhoudsstoffen reinigingsmiddelen
	Inhoudsstoffen additieven
	Wat is de beste washcheck?
	Washchecks
	Dianummer 29
	DESINFECTEREN
	Desinfectiemethoden
	Chemisch – Thermisch�Werkingsgebied naar RKI (Robert Koch Institut)�
	Opdeling naar functionaliteit
	Actieve stoffen van desinfectiemiddelen
	Actieve stoffen van desinfectiemiddelen
	Actieve stoffen van desinfectiemiddelen
	Actieve stoffen van desinfectiemiddelen
	Registratie volgens richtlijn 93/42/EEG
	Dianummer 39

