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Even voorstellen



Alrijne Ziekenhuis: 3 locaties







In den beginne

• Lid POWI-cie Alrijne Ziekenhuis: 2009-

heden

• 2010 verzoek afdeling Infectiepreventie 

maken schoonmaakprotocol

• 2013: Aandachtsvelder Infectiepreventie 

op de OK 

�3-daagse cursus Fontys Hogeschool 

Eindhoven



Waar begin je dan?

• WIP-richtlijnen bestuderen

• Inventariseren

– Wat moet schoongemaakt?

– Wie/wat/welk moment?

– Huidige afspraken?

– Reinigings- en desinfectiemiddelen?

– “Black spots”?

– Faciliteren



Interessante bevindingen

• Flink aantal blackspots

• Aansturing medewerkers 

schoonmaak

• Scholing onvoldoende

• Meldpunt/vraagbaak?

• Middelen oldschool



Resulteerde in……schoonmaakprotocol



Afvinklijstjes???



Maak het makkelijk



Motiveren collega’s…..CSI!!!

• Tonen bewijs voor de noodzaak op een originele 

manier!



2010Anno



Werking Luminol

• Indicatieve methode om bloed aan te tonen

• Licht op bij contact bloed � chemoluminescentie

• Kan ook reactie geven bij o.a.:

– Micro-organismen (denk hierbij aan schimmels 
en bacteriën)

– Geoxideerde metalen

– Hypochlorietionen, bijv. in schoonmaakmiddelen

�chloor tast ook RVS aan en veroorzaakt corrosie

– Formaline 



2017: Luminolproef op herhaling

• Luminol

• Geheel verduisterde ruimte

• Te testen OK-artikelen

• Echt bloed

• Professionele fotograaf: fotolens veel gevoeliger dan 
menselijk oog

• Fotospecs: 

– Gevoeligheid 6400ASA

– Belichtingstijd 30 sec of meer

– Diafragma f5



Schoon loodhes



Expres met bloed 
verontreinigd loodhes



Loodhes na schoonmaken met 
water/microvezeldoek en ethanol 70%







Diathermiepedaal na besprayen met Luminol



Met Luminol besprayd diathermiepedaal na 
belichting door fotocamera



Diathermiepedaal na reiniging en desinfectie 
volgens protocol



Steun en stethoscoop na besprayen met 
Luminol



Met Luminol besprayd en belicht door de camera



Stethoscoop na reiniging en desinfectie volgens 
protocol



Visueel verontreinigde weegschaal





Weegschaal na reiniging en desinfectie volgens 
protocol







Conclusies

• Luminolproef kan, ondanks de moeilijke 

interpretatie, een middel zijn om bloed(resten) 

aan te tonen en daardoor een motivatie om goede 

reinigings- en desinfectiemethodes toe te passen

• Grotere hoeveelheid onderzoeksmateriaal kan 

meer duidelijkheid bieden




