
Is desinfectie noodzakelijk op het 
laboratorium, en wat dan? 

 
  
 
 

Roel Lagendijk, adviseur Infectiepreventie 



Inhoud 

- Biologische agentia 

- Biologisch veilig werken 

- Wat is reiniging, desinfectie, sterilisatie?  

- Wet en regelgeving chemische desinfectantia 

- Reinigen en/of desinfecteren? 



Biologische agentia (BA) 

• Al dan niet genetisch gemodificeerde micro-organismen te weten 
de bacteriën, virussen, schimmels, gisten, parasieten en 
celculturen.  
 

• Biologische agentia zitten in veel gevallen opgesloten in biologisch 
materiaal zoals: 
- bloed/ bloedproducten 
- urine 
- liquor 
- feces 
- weefsels 

• We weten vaak niet óf en welke BA in biologisch materiaal zit 
 
• BA kunnen (vanuit materiaal) opgekweekt worden voor diagnostiek/ 

research 



BA indeling 

• Categorie 1: onschuldig, meestal niet ziekmakend 
b.v. Staphylococcus epidermidis 
 

• Categorie 2: kúnnen mensen ziek van worden. Infecties veelal 
goed te behandelen 
b.v. Staphylococcus aureus, RS virus, Influenzavirus (Griep), Bof 
 

• Categorie 3: ernstige ziektebeelden bij de mens, veelal wel 
behandelbaar, soms onbehandeld kan pat. hieraan overlijden 
b.v. Tuberculose, HIV, Hepatitis B/C 
 

• Categorie 4: vaak zeer ernstige en snel verlopende ziektebeelden 
met hoge mortaliteit. Geen behandelingsmogelijkheden.  
tropische virale infecties Marburg/ Lassa/ Ebola 



Biologisch veilig werken in laboratoria 

Doel: 
• Voorkomen van blootstelling BA aan medewerkers 
• Voorkomen van besmettingen of infecties bij medewerkers 

 
 

• Voorkomen van besmetting aan materialen die gebruikt worden bij 
patiënten 

 
Hoe? 
• Inschatten risico’s (RI&E) 
• Richtlijnen veilig werken in laboratoria 
• Implementatie veilige werkwijze/ preventieve maatregelen 

 
• Preventief: Hepatitis B vaccinatie 

 



Veilige werkmethoden in laboratoria 

• Gesloten labjassen dragen  
 
afhankelijk van werkzaamheden: 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen: handschoenen, spatbrillen, 
maskers (ademhalingsbescherming/ chirurgisch) 

• Werken in veiligheidskabinetten 
 
opruimen, reinigen en desinfectie: 

• Schone werkplek  
• Handenhygiëne 
• Reinigen/ desinfectie van oppervlakken en apparatuur: 

richtlijnen o.a. www.wip.nl veilig werken laboratoria 

http://www.wip.nl/�


Reiniging, desinfectie, sterilisatie 

- Reinigen 
• het verwijderen van vuil en (on)zichtbaar organisch materiaal van objecten 

om te voorkomen dat micro-organismen zich kunnen handhaven, 
vermeerderen en worden verspreid 

 

- Desinfectie 
• de irreversible inactivering/reductie van micro-organismen op levenloze 

oppervlakken, alsmede op intacte huid en slijmvliezen, tot een 
aanvaardbaar geacht niveau 

 

- Sterilisatie 
• een proces dat alle micro-organismen op of in een voorwerp doodt of 

inactiveert, zodanig dat de kans op aanwezigheid van levende organismen 
per gesteriliseerde eenheid kleiner is dan 1 op 106 



Waarom desinfecteren in laboratoria? 

• Terugdringing of voorkomen van eventuele bronnen met 
biologische agentia 
 

• Onderdeel van microbiologisch veilig werken 
• Onderdeel van Arbo 

 
 

• Onderdeel van patiëntveiligheid: 
- bloedtransfusielabs 
- apotheek bereidinglabs 
- voortplantingslabs 
- gen- en celtherapie 
 



Desinfectie: wet- en regelgeving 

• Huiddesinfectantia: 
- huid patiënt: wet op de geneesmiddelenvoorziening 
- handdesinfectie: warenwet 
  Beiden hebben een RVG nummer 
 

• Oppervlakken: biocidenrichtlijn, N-nummer toegekend door het CTGB 
 

• Apparatuur: medisch, gebruik bij patiënten 
- CE markering apparatuur  
- desinfectans valt onder besluit medische hulpmiddelen 
  Medical Device Directive 93/42/EEC  
- middel ook een CE markering: notified body 
 

• Apparatuur: overig  
- CE gemarkeerd 
- leverancier dient aan te geven met welk middel dit kan worden 
  gedesinfecteerd 
- middel dient toegestaan te zijn op de Nederlandse markt 
- toegestaan in de instelling 
 

• Milieu en Arbowetgeving 



Knelpunten/ aspecten bij gebruik  
desinfectantia 

• Toelating op Nederlandse markt: niet alle middelen zijn in 
Nederland toegelaten  
 

• Werkingsspectrum: niet alle middelen hebben dezelfde werking op 
verschillende micro-organismen 
 

• Minimale inwerktijd: verschillende middelen hebben verschillende 
inwerktijden 30sec- 15 minuten  
 

• Temperatuur: sommige middelen hebben bij een hogere temp een 
optimale werking  
 

• Interfererende stoffen  
 
 



Knelpunten/ aspecten bij gebruik  
desinfectantia 

• Toxiciteit: sommige middelen kunnen schadelijk zijn voor de 
gezondheid  

 
• Milieuaspecten 
 
• Lozingsvergunning van instelling 

 
• Doeltreffendheid en economisch verbruik 

 
• Wens voor alternatieven bestaande middelen 

 
• Onduidelijkheid welke wetgeving van toepassing 

 
• Ontwikkeling nieuwe middelen  

 
 



To the rescue...! 

Hoe bestrijden we ze...? 
 

Handbook of Disinfectants and Antiseptics - J.M. Ascenzi, 1996 



Overzicht desinfectantia en werkzaamheid 

Actieve stoffen Bacteriën Schimmels TBC virussen sporen 

omkapseld niet omkapseld 

Halogene derivaten 
natriumhypochloriet 
jodium 

 
 
 

Fenolderivaten 
o-phenylphenol 

 
 

Aldehyden 
formaldehyde 
glyoxal 
glutaral 

 
 
 
 

Alcoholen 
ethanol, propanol 

 
 

Actieve zuren 
Na-perboraat 
perzuren 

 
 
 

Aminen 
Quaternaire amm. 



Werkingsmechanismen 

Stolling cytoplasma 
- alcoholen 
- chloorhexidine 

Proteïne-inhibitie 
- aldehyden 

 

Perforatie membraan 
- qav, biguanidines 

Beschadiging membraan 
- alcoholen 
- fenolen 

Beschadiging chromosomaal DNA 
- aldehyden 



Factoren van invloed op desinfectie 

samenstelling en concentratie
biologische contaminatie
aantal en type m.o.
temperatuur en inwerktijd
samenstelling oppervlakte



Desinfecteren laboratoria wanneer? 

Handenhygiëne 
• reinigen met water en zeep of  
• desinfectie met handalcohol 

 
• Handalcohol heeft de voorkeur omdat 

- dit sneller gaat 
- effectiever is 
- beter voor de huid is (meeste middelen terugvettende 
  bestanddelen) 

 



Handalcohol 



Desinfectie laboratoria wanneer? 

      Apparatuur 
• Standaard reinigen 
• Bij contaminatie (vloer, werktafel, apparatuur) desinfecteren 
• Indien alleen reiniging niet afdoende kan zijn b.v. bij 

- waterbaden (Pseudomonas) 
- stoven 
 

 
• Einde werkzaamheden:  

- opruimen,  
- reinigen werkblad bij zichtbare verontreiniging 
- desinfecteren werkblad 
 

• Meest gebruikte middelen laboratoria: 
- ethanol 70% (60-90%) 
- chlooroplossing 250- 1000ppm 
 

      
 
 



Werkingsmechanisme ethanol 70% 

- Coaguleert eiwitten 
• verlies specifieke cellulaire functies 

- Lost vetstoffen op 
- Destructie cytoplasmatisch membraan 

• ‘lekkage’ van cytoplasma, aminozuren -> uitdroging 
- Zeer snel 
- Meest gebruikte desinfectans van oppervlakken in GHZ 



Aandachtspunten gebruik ethanol 

- Ontvlambaar 
• alleen voor kleine oppervlakken 

- Optimale concentratie: 60 - 80% (v/v) 
- Geassocieerd met kanker bij mensen  

• nieuwe grenswaarde: 260 mg·m-3 (was 1000 mg·m-3) 
• Blootstelling: oraal, (inademen, via de huid)  

• A(s)L(ow)A(s)R(easonably)A(chievable)-principe 
- Mogelijk zeer lage absorbtie via huid 

• cave bepaalde geloofsovertuigingen 
 
 



Werkingsmechanisme chloor 

- Inactiveert chemische huishouding 
- H-atomen vervangen door Cl-atomen -> † 

 
Chloor toevoegen aan water:  Cl2 + H2O → HOCl + H+ + Cl- 
pH-afhankelijk:    Cl2 + 2H2O → HOCl + H3O+ + Cl- 

    HOCl + H2O → H3O+ + OCl-  
 
     OCl- →Cl- + O· 



Aandachtspunten gebruik chloor 

- Koud - lauw water 
• vorming chloor (g) 

- Biocide beïnvloedende factoren 
• pH  
• temperatuur  
• biologische verontreiniging  
• concentratie 

- Houdbaarheid 
• aangemaakte oplossing beperkt houdbaar (1 dag), werkconcentraties 250-

1000ppm 
- ARBO-technisch 

• geur 
• persoonlijke bescherming 

- Overige eigenschappen 
• corrosief 
• naspoelen schoon / steriel water 



Voor- en nadelen desinfectantia 

Voordelen Nadelen 

Halogeenderivaten 
Natriumhypochloriet 
Trocloseen 
 

Jodium 

 
Breed spectrum, korte inwerktijd, 
goedkoop 
 
Stabiel, veilig in gebruik 

 
Invloed zonlicht, corrosief, 
irriterend, instabiel 
 
Geeft vlekken, inactivatie door 
organisch materiaal, corrosief 

Fenolderivaten 
 
o-phenylphenol 

 
Niet corrosief, stabiel, effectief over 
brede pH-range, effectief op 
organisch materiaal 

 
Toxisch voor dieren, irriterend, 
niet effectief op FMD 

Aldehyden 
formaldehyde 
glyoxal, glutaral 
OPA (ortho-phthalaldehyde) 

 
Breed spectrum 

 
Carcinogeen, irriterend, ventilatie 
noodzakelijk 

Alcoholen 
ethanol, propanol 

 
Snel, geen residu 

 
vluchtig, ontvlambaar 

Quaternaire ammonium- 
verbindingen 
benzalkoniumchloride 

Stabiel, niet-irriterend, effectief op 
hoge T en hoge pH 

Niet effectief op FMD, Johne’s, 
residu 



Conclusies en aanbevelingen  
desinfectantia 

• Incidenties met biologisch materiaal: reinigen en desinfectie 
ethanol 70-80% of chlooroplossing 
 

• Routine werkoppervlakken: desinfectie eind van de 
werkzaamheden (dag) 
 

• Handen: voorkeur handalcohol 
 
•  Apparatuur: 

- weet bij aanschaf de juiste mensen te vinden voor advies 
- gebruik middelen die zijn toegestaan 
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