
                                                                

Instructie desinfecteren 

1. Controleer of het desinfectie middel geschikt is voor hetgeen je wilt 
desinfecteren. 

2. Indien er een protocol is, houd je dan exact aan de stappen zoals deze zijn 
omschreven. 

3. Neem de juiste voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen, draag 
bijvoorbeeld indien nodig een schort, mondmasker en bril. 

4. Doseer de juiste hoeveelheid schoonmaakmiddel in een afgemeten 
hoeveelheid water. 

5. Trek handschoenen aan. 
6. Maak de oppervlakken die je wilt desinfecteren op de juiste manier schoon. 

Werk hierbij zo veel mogelijk van hoog naar laag en van buiten naar binnen. 
7. Spoel je schoonmaakdoek niet uit in het water, maar gebruik een nieuwe. 

Indien je met microvezeldoeken werkt, zorg ervoor dat je de doek vouwt en 
regelmatig een schoon vlak gebruikt. Heb je alle vlakken gebruikt of weet je 
niet meer welk vlak nog schoon is pak dan een nieuwe doek. Indien je met 
disposable microvezeldoeken werkt, vervang je doek op tijd. 

8. Maak je desinfectiemiddel aan door je te houden aan de dosering. Gebruik je 
een kant en klaar product dan hoef je deze natuurlijk niet te doseren. 

9. Werk in dezelfde volgorde als bij schoonmaken. Dus van hoog naar laag en 
van buiten naar binnen. 

10. Doe de doek waarmee je desinfecteert nooit terug in de emmer met 
desinfectans, maar gebruik een nieuwe doek. 

11. Indien je werkt met een kant en klaar product, spuit dan vanuit de fles op de 
doek. 

12. Desinfecteren met disposable doeken heeft de voorkeur. Gebruikte 
disposable doeken gooi je weg. Gewone doeken worden hergebruikt. Doe je 
ze in de wasmachine dan raak je vuile doeken weer aan. De kans is dan 
aanwezig dat je jezelf alsnog besmet. Dit heb je niet bij disposable 
microvezeldoeken. 

13. Zorg er voor dat de doek die je gebruikt, vochtig genoeg is om het oppervlak 
gedurende de inwerktijd van de desinfectans vochtig te laten blijven. 

14. Is een doek te droog vervang hem dan voor een nieuwe en werk zo het hele 
te desinfecteren oppervlak af. 

15. Gooi de gebruikte doeken weg en knoop de afvalzak dicht. 
16. Doe je handschoenen op de juiste manier uit. 
17. Desinfecteer je handen. 
18. Verwijder je beschermende kleding. 
19. Desinfecteer of was je handen nogmaals. 
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