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Inleiding
Door efficiënt te reinigen worden de meeste micro-organismen verwijderd.
Na verwijdering van vuil is de voedingsbodem weg, zodat de kans op groei van microorganismen afneemt.
Dwarrelende stofdeeltjes kunnen ademhalingsmoeilijkheden opleveren bij
astmapatiënten. Door goed schoonmaken wordt het aantal stofdeeltjes verlaagd.
In een normale situatie is goed en regelmatig reinigen voldoende om
besmettingsrisico’s tot een aanvaardbaar niveau te beperken.
De frequentie waarmee gereinigd moet worden is afhankelijk van de snelheid en de
mate van vervuiling van de verschillende ruimten.
Voor reinigen gelden de volgende principes:
• Verwijder zichtbare verontreinigingen direct;
• Reinig oppervlakken, hulpmiddelen en materialen periodiek omdat ze door gebruik
onzichtbaar besmet kunnen raken. Zie hiervoor het schoonmaakschema.
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1. Schoonmaakmethoden
Droog schoonmaken
• Stof afnemen
Gebruik hiervoor een vochtige doek. Zo wordt voorkomen dat stof in de lucht gaat
dwarrelen.
• Stofzuigen
Stofzuigen is ideaal voor het schoonmaken van tapijt. Het nadeel van
stofzuigen is dat zeer fijne stofdeeltjes via de uitgeblazen lucht in de ruimte
terechtkomen. Zuig wanneer kinderen er niet zijn, tenzij de stofzuiger van een
speciaal filter is voorzien; Ventileer altijd tijdens het stofzuigen.
Nat schoonmaken
• Maak meubilair en voorwerpen schoon met een sopje van een
huishoudelijk schoonmaakmiddel (groenezeep)
• Maak vloeren schoon met een dweil of een mop (dweil aan een stok).
2. Aandachtspunten reiniging
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Gebruik schoon materiaal (schone doeken, schone dweil etc.).
Maak eerst droog schoon. Werk hierbij altijd van schoon naar vuil en
van hoog naar laag.
Zorg voor een juiste dosering van schoonmaakmiddelen.
Zichtbaar vervuild sopwater moet tussendoor ververst worden.
Reinig schoonmaakmaterialen na gebruik. Was doeken op 60°C en
laat het schoonmaakmateriaal aan de lucht drogen. Laat nooit natte
sopdoeken en dweilen in emmers achter om uitgroei van bacteriën te
voorkomen.
Vervang het filter van de stofzuiger volgens het voorschrift van de
fabrikant.
Bij reinigen is een goede volgorde van cruciaal belang. Werk altijd van
schoon naar vuil. Start bijvoorbeeld in de slaapruimte, poets dan de
groepsruimte en eindig in de sanitaire ruimte.
Wanneer een vloer met een bezem wordt geveegd wervelt stof op. Het
(fijn) stof daalt op een later tijdstip weer neer in de ruimte. Vegen is
zodoende weinig efficiënt. Beperk daarom het gebruik van een bezem in
kindercentra en gebruik in plaats daarvan een vochtige dweil.
Besteed extra aandacht aan het reinigen van handcontactpunten, zoals
kranen, lichtknopjes, deurkrukken en doorspoelknoppen. Via deze
oppervlakken kunnen ziektekiemen makkelijk worden overgedragen.
Reinig op een moment dat er geen kinderen aanwezig zijn. Bijvoorbeeld voor zij
gebracht zijn, nadat zij opgehaald zijn, of terwijl zij in bed liggen. Hiermee
voorkomen wij dat een kind in contact komt met schoonmaakmiddelen tijdens
schoonmaak en dat kinderen op een gladde vloer lopen waarop zij kunnen
uitglijden.
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•
•

Berg schoonmaakmiddelen, toiletartikelen, alcohol en lotions altijd buiten bereik
van kinderen op. Minimaal op 1,50 meter hoogte of in een gesloten kast/ruimte.
Leeg prullenbakken eens per dagdeel.

3. Desinfecteren van materialen.
In situaties waarbij een verhoogd risico op besmetting aanwezig is, moet desinfectie
toegepast
worden:
• Desinfecteer als een oppervlak met bloed (bijvoorbeeld uit bloedneus of wondjes)
verontreinigd is;
• Desinfecteer als een oppervlak is verontreinigd met bloederige diarree of braaksel;
• Desinfecteer in bijzondere situaties (zoals bij een epidemie) op advies
van de GGD. Desinfectie is alleen afdoende, wanneer er voorafgaand goed
gereinigd is. Een desinfectans moet strikt volgens voorschrift worden gebruikt. De
juiste volgorde van handelingen, een juiste dosering, voldoende inwerktijd en goed
naspoelen en drogen, zijn bepalend voor de effectiviteit en veiligheid van het
proces.
• Landelijk beleid is om niet te desinfecteren waar reiniging voldoende is.
• Gebruik een zo beperkt mogelijk pakket aan desinfectiemiddelen.
Alcohol 70%
• Desinfecteer alleen na goede reiniging.
• Desinfecteer oppervlakken kleiner dan ½ m², zoals een aankleedkussen,
speelgoed of de thermometer, die met bloed of bloederige diarree of braaksel zijn
bevuild, met alcohol 70%.
• Laat het oppervlak na desinfectie aan de lucht drogen.
Overig
• Huishoudchloor (bleekwater) mag niet worden gebruikt om te desinfecteren.
Huishoudchloor is instabiel qua samenstelling en leidt niet tot adequate
desinfectie. Bovendien is het middel niet toegelaten als desinfectiemiddel.
• In de praktijk gebruiken wij alleen alcohol 70% als desinfectiemiddel en groene
zeep.
4. Ventilatie en luchten
Al onze ruimten hebben voldoende ventilatiemogelijkheden in de vorm van roosters,
ramen, ventilatoren en deuren. De pedagogisch medewerkster moet ervoor zorgen
dat de ventilatievoorzieningen altijd open staan. Ventileren is het voortdurend
verversen van lucht.
Luchten is belangrijk op momenten dat er extra veel verontreiniging verspreid worden
zoals tijdens het stofzuigen en bijvoorbeeld tijdens bewegingsspelletjes.Ook bij het
versschonen van de bedjes en bij het opvouwen van de was moet er extra gelucht
worden. Luchten is ook ‘s ochtends vroeg nodig als er ‘s nachts niet geventileerd is.
Bij De Speelhaven luchten we minimaal 10 minuten per dag, maar streven naar 2
keer 10 minuten. Luchten kan het beste gebeuren als er weinig kinderen aanwezig
zijn, bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen, spelen in de speelhal of tijdens het slapen.
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8. Schoonmaakschema

Wat

Dagelijiks

Wekelijks

Maandelijks

Anders

Hoe

Vloeren

x

nat

Vloeren(kleden)

x

stofzuigen

Wanden

4x per jaar

nat

Plafond

4x per jaar

stofzuiger langs
plafond/ spinrag
direct weghalen

Deuren

x

nat

Ramen

6 x per jaar

Telefoon

nat

Afvalbakken

x

Afvalbakken
binnenkant

nat
x

nat

Afvalbakken
legen

x

Speel en
werkvlakken

x

nat

Tafels

x

nat

Kasten/Planken

x

Kasten/planken
hoog
Deurmat

nat
x

x

nat
stofzuigen

Speelgoed vies/ x
veel in de mond

nat

Speelgoed

x

nat/ controleren
beschadigingen

Knuffelbeesten/
kussen

x

Wasmachine
60 C

Verkleedkleren

x

Wasmachine
60 C

Box
Boxkleed

x
x

nat
Wasmachine
60 C
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Wat

Dagelijiks

Wekelijks

Toiletruimte

x

Verschoon
meubel

x

na elke
verschoning

nat

Keukendoeken

x

zo nodig vaker

Wasmachine

2x per week

nat

Aanrecht/
wasbak

Anders

x

nat

x

nat

Koelkast

iedere 2 weken

Koelkast
binnenkant

Hoe
nat

Deurklinken/
handgrepen
Keuken

Maandelijks

x

Magnetron

nat
nat

na gebruik

nat

Bedjes

x

nat

Beddenboed

x

Wasmachine

Dekens
Toiletten

4x per jaar

Wasmachine

x

nat

Wastafel/kranen x

nat

Schoonmaak
gerei

Na gebruik

Fopspenen
Hal
kantoor

x
x

Uitkoken
nat

x

nat

Evaluatiedatum; 23-02-2017
volgende evaluatie ; 23-02-2018
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