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Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV)

Kent u het LCHV?
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Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV)

● RIVM; centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

● Ontwikkelen van hygiënerichtlijnen voor verschillende sectoren

● GGD’en ondersteunen in hygiëne- en infectiepreventie-taken (THZ) 
– Vraagbaak, studiedagen, symposia

● Signaleringstaak

● Kenniscentrum Infectiepreventie
– Hygiëne, desinfectie, ABR/BRMO
– Tatoeëren en piercen
– Ship Sanitation Certificates
– Legionellapreventie
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Hygiënerichtlijnen LCHV
● Algemene Hygiënerichtlijn 
● Ambulancediensten
● Arrestantenverblijven
● Asielzoekerscentra
● Basisscholen
● Cupping (hygiëneadvies)
● Dak- en thuislozen en sociale pensions
● Evenementen
● GGD’en
● Jeugdgezondheidszorg
● Justitiële inrichtingen en landelijke diensten
● Kampeergelegenheden, jachthavens en groepsaccomodaties
● Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang
● Psychiatrische instellingen
● Residentiële Jeugdinstellingen
● Sauna's en badinrichtingen
● Seksbedrijven en sekswerkers
● Tatoeëren, piercen en PMU 
● Thuiszorg (hygiëneadvies)
● Verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen
● Zorg voor kinderen en volwassenen met een lichamelijke of 

verstandelijke beperking
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Alle hygiënerichtlijnen
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● Normen en Tips
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Status richtlijnen
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● Opgesteld samen met branche

● Landelijke status

● GGD, NVWA of IGJ kan handhaven op 
basis van de richtlijn (o.a. KDV’s, 
seksinrichtingen, verpleeghuizen en 
tattooshops)

● Elke 4 jaar herziening. Eventueel 
tussentijdse wijzigingen

● Doel: voorkomen van (overdracht) 
infectieziekten. 
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Ontwikkelen of herzien richtlijnen
– Literatuuronderzoek, enquête gebruikers/GGD
– Werkgroep formeren (WG-leden uit sector, GGD, Arbo)
– Schrijven eerste versie

– Digitale commentaarronde WG
– WG-bijeenkomsten
– Aangepaste versies en eindversie

– Regionaal Overleg Hygiëne en Veiligheid (ROHV)

– Landelijk Overleg Hygiëne en Veiligheid (LOHV)

– Pilotfase
– Definitief

– Implementatie en evaluatie
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Vragen

● Gebruikt u of uw bedrijf hygiënerichtlijnen of -protocollen? 

● Nog aanvullingen op onze richtlijnontwikkeling?
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Algemene hygiënerichtlijn

● Eind 2019 gepubliceerd

● Voor publieke settings zonder specifieke richtlijn (kantoor, 
buurthuis, scouting, etc.)

● Dient als basis voor sectorspecifieke hygiënerichtlijnen LCHV

● En als basis voor hygiënemaatregelen Generiek kader COVID-19 

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/algemeen
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Algemene Hygiënerichtlijn: Basis voor andere richtlijnen
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Algemene hygiënerichtlijn; werkgroep

● LCHV en aangesloten Deskundigen Infectiepreventie

● GGD Brabant Zuid-Oost
● GGD Groningen
● GGD Haaglanden
● GGD regio Utrecht
● GGD Rotterdam-Rijnmond

● NVZ
● Tensen en Nolte
● Unic Medical Services B.V.

13 Hygieneforum | 4 oktober 2021



Persoonlijke hygiëne
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Hygiënisch werken
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Schoonmaken
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Droog -> nat

Schoon -> vuil

Hoog -> laag



Schoon?
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Schoonmaakmaterialen
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Bouw en inrichting
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Algemene hygiënerichtlijn; downloads
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Voorbeeld 1. Schoonmaakschema’s per ruimte 

Algemene ruimtes 
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Opmerkingen 

afvalbakken ●    
Afvalzakken ●   legen en vervangen; sluit zakken goed en 

bewaar ze in gesloten afvalcontainers, op 
een aparte opslagplaats 

Deuren  ● ● deuren binnenshuis wekelijks; deuren 
buitenshuis 4 keer per jaar 

… etc.     
     
 
 

Keuken 
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Opmerkingen 

Aanrecht, kranen en gootsteen ● ●   
… etc.     
     
     
     
 



En desinfecteren?
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● Geen normen of tips over (handen) desinfecteren

● Uitzondering: wonddesinfectie na beet van vleermuis en 
schimmelverwijdering in douche- en badruimte.

● Vraag: Mee eens? 
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Publieke plekken desinfecteren zinnig?

● Desinfectie oppervlakken nodig als schoonmaken niet voldoende is om overdracht te 
voorkomen. Zoals: 
– bepaalde sectoren met verhoogd risico (o.a. zorg, voedingsmiddelenindustrie)
– uitbraken waarbij oppervlakken belangrijke rol spelen (bijv. norovirus KDV)
– lichaamsvloeistoffen bepaalde settings (bijv. seksbedrijf, verpleeghuis)

● Zorgvuldig omgaan met desinfectantia (biociden) (Gezondheidsraad, 2016)

– Resistentie 
– Toxiciteit
– Veiligheid
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Handen wassen effectief
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● Tuladhar et al. (JHI, 2015) 
– Handen wassen even effectief als handalcohol bij virussen (> 3 log reductie)

● Bloomfield et al. (2017), handen wassen en handdesinfectie beide 
log 3 reductie mogelijk. 
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Gebruik desinfectie zorgt voor (antibiotica)resistentie?
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● Brief minister Bruins (VWS, juli 2019) n.a.v. advies 
Gezondheidsraad: zorgvuldig omgaan met desinfectantia

– (…) desinfectantia alleen moeten worden bevorderd waar ze een duidelijke 
meerwaarde hebben bij de preventie of bestrijding van infecties of schade. 

– Het routinematig gebruik van desinfectantia op kantoor of door consumenten thuis 
om de gezondheid te beschermen, moet worden ontraden. Er is niet aangetoond dat 
dit gebruik zonder medische indicatie gezondheidswinst oplevert.
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Vragen
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● Wat vinden jullie van beleid om terughoudend te zijn met 
desinfectantia (biociden)?

● Gebruik je zelf of het bedrijf veel desinfectiemiddelen? Zo ja, 
waarom?

● Wel UV-C of coatings voor publieke settings? 
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COVID-19 en hygiëne
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● Wat voor extra hygiënemaatregelen worden er nu genomen?
– Handen wassen na thuiskomst
– Gezicht zo min mogelijk aanraken
– Geen handen schudden

– Specifieke adviezen ventileren (hygiëne?)

● Is (handen) desinfecteren ook nodig? 
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Is desinfecteren nodig voor SARS-CoV-2?

● Al voor COVID-19 hygiënerichtlijnen (o.a. Algemene hygiënerichtlijn)

● Niet in richtlijnen: 
– Aanbieden handalcohol publieke ruimte (bijv. ingang winkels)
– Regelmatig desinfectie van oppervlakken in publieke ruimte zonder 

indicatie (‘preventief desinfecteren’)

● Voorjaar 2020: Coronavirus kan uren tot dagen overleven op oppervlakken 
(Van Doremalen et al. 2020)

● Goede hygiëne altijd belangrijk! Maar…
● Is gebruik van desinfectiemiddelen altijd zinnig?
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Desinfecteren ivm SARS-CoV-2 zinnig?

● Huidige kennis: Besmetting via oppervlak/voorwerp niet voornaamste route 
(WHO, CDC, ECDC, RIVM)

● ECDC: geen bewijs voor transmissie via oppervlakken

● Kans is klein dat er via oppervlakken op publieke plekken voldoende virus op 
de handen komt en tot een infectie leidt. (RIVM COVID-richtlijn)

● Handhygiëne = persoonlijke hygiëne; niet om ruimte ‘schoon’ te houden

● Oppervlakken kunnen ook door druppels ‘besmet’ raken (niezen, ademen, 
spreken.
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Adviezen RIVM publieke settings

● Oppervlakken: volg bestaande hygiënerichtlijnen

● Handen: wassen met water en zeep

● Kort onderweg (boodschappen, winkelen, wandeling, op bezoek)?
– Was je handen direct na thuiskomst  
– Of op een plek waar een handenwasgelegenheid is (andere woning, bioscoop, 

restaurant, pretpark, kantoor)
– Zit onderweg zo min mogelijk met je handen aan je gezicht

● Lang onderweg en mogelijk geen handenwasgelegenheid of risicovolle 
situatie mogelijk (bijvoorbeeld conducteur, politieman):
– Handdesinfectie/handgel meenemen 
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Nieuwe inzichten voor hygiënerichtlijnen?

● Handen wassen na thuiskomst of na aankomst werk 

● Meer aandacht voor binnenmilieu (ventilatie) 

● …?
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Nog vragen?

rivm.nl/ 
hygienerichtlijnen

lchv@rivm.nl 
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Referenties (links)

● https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene

● https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-
coronamaatregelen

● https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen

● https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

● https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2016/12/21/zorgvuldig-omgaan-met-
desinfectantia

● https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-guidelines-non-pharmaceutical-
interventions

● https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted

● https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
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