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HYGIËNE OP DE WERKVLOER

HYGIËNE

Het instituut  
 
 . Is het instituut opgenomen in de woning, dan is het aangeraden  

dat de cabine bereikbaar is via een aparte deur of via de voordeur  
zodat men niet door de privévertrekken moet. Indien het zich op  
de bovenverdieping bevindt, is de trap breed genoeg (80cm) en  
veilig (er ligt niets op de trap, er is voldoende verlichting). 

 . Het toilet is fris, proper en neutraal. Binnen een autonoom  
instituut is het aangeraden om minimaal 1 toilet te voorzien in  
de nabijheid van de werkplek.

 . Op de werkplek wordt gezorgd voor een stofvrije en propere  
werkomgeving en smetteloos materiaal. 

 . Het instituut is voorzien van een vloer die gemakkelijk te  
onderhouden en te desinfecteren is. 

 . Meubilair en gordijnen zijn gemakkelijk te reinigen. 

DE WERKPLEK WORDT REGELMATIG MET WATER EN 
EFFICIËNTE REINIGINGSMIDDELEN ONDERHOUDEN

Op de werkvloer 

 . Er is een eet- en drinkverbod.
 . Was- en toiletfaciliteiten worden ter beschikking gesteld van  

de medewerkers.
 . De handdoeken worden direct na elke klantendienst gewas-

sen op 90 ° C. Er kan ook worden gewerkt met handdoeken 
voor eenmalig gebruik. 

 . Nikkelbevattend materiaal wordt absoluut vermeden. Indien  
gekozen wordt voor metalen instrumenten, dan moeten ze bij  
voorkeur uit roestvrij staal bestaan en van goede kwaliteit 
zijn. De instrumenten worden stelselmatig schoongemaakt en 
ontsmet. 

 . Vloeren en meubels worden onmiddellijk ontsmet na het 
morsen van bloed.

 . Afval wordt veilig verzameld, opgeslagen en verwijderd.

KENMERKEN

 . Is netjes en praktisch ingericht.
 . Is voorzien van een wastafel met koud en warm  

stromend water.
 . Heeft voldoende kastruimte waarin materiaal en  

instrumenten overzichtelijk en stofvrij zijn bewaard.
 . Heeft een ruim werkblad om overzichtelijk te kunnen 

werken.
 . Wordt na de behandeling van een klant opgeruimd, 

gereinigd en zo nodig ontsmet. Op het einde van de 
werkdag wordt al het materiaal gereinigd en ontsmet, 
de vloer gereinigd, het afval verzameld en afgevoerd.

 . Is voorzien van voldoende linnengoed, dat bij elke klant 
ververst wordt.

CABINE


