
Een	 Facility	 Manager	 of	 Floor	 Manager	
kan	uiteraard	altijd	opteren	om	volop	voor	
een	desinfectieverhaal	te	gaan,	maar	hoe	
kan	hij	of	zij	dan	nog	de	kwaliteit	van	de	
schoonmaak	garanderen?	Met	alle	risico’s	
vandien	voor	het	personeel,	de	bewoners	
en	 de	 klanten	maar	 vooral	 ook	 het	mili-
eu.	 Eens	 in	de	natuur	‘geloosd’	 blijft	 een	
desinfectant	 ‘werken’.	 Dus	 moet	 er	 zeer	
behoedzaam	mee	omgesprongen	worden.	
Cleanline	geeft	 enkele	 tips	 inzake	hygië-
nische	en	correcte	schoonmaak.

Alterneren
Afwisselen	 tussen	 schoonmaken	 en	 des-
infecteren	is	sowieso	een	strak	plan.	Door	
2  types	 producten	 te	 gebruiken	vermijdt	
men	het	achterlaten	van	een	film.	De	toxi-
sche	 eigenschappen	van	 de	 ontsmetting	
verminderen	 ook	 sterk.	 Een	 eenvoudige	
schoonmaakbeurt	 verwijdert	 niet	 enkel	
vlotjes	 de	 vervuiling,	 maar	 doodt	 ook	
80%	van	de	aanwezige	micro-organismen.	
Het	alterneren	hangt	sterk	samen	met	de	
sectorspecifieke	noden.	Advies	op	maat	is	
hier	de	beste	oplossing.

Deel werkplekken op in zones
Het	is	belangrijk	om	werkplekken	in	zones	
op	te	delen.	Net	zoals	mensen	zijn	bacte-
riën	en	andere	beestjes	graag	op	plaatsen,	

waar	het	warm	en	vochtig	 is.	Het	 is	dan	
ook	belangrijk	om	de	risicozones	in	kaart	
te	 brengen	 en	 hier	 extra	 schoon	 te	 ma-
ken.	Enkele	vaak	vergeten	plaatsen,	maar	
the	place	to	be	voor	bacteriën	en	virussen	
zijn:	 deurkrukken,	 liftknoppen,	 zeepdis-
pensers,	 printers,	 koffiekan,	 …	 Zaken	 die	
iedereen	dagelijks	in	zijn	handen	heeft	en	
waar	kruisbesmetting	dus	snel	kan	plaats	
vinden.	 Deze	 oppervlaktes	 moet	 men	
correct	 en	 veelvuldig	 ontsmetten.	 Door	
deze	plaatsen	voor	 een	 instelling,	 onder-
neming	etc	in	kaart	te	brengen	kan	men	
gerichter	het	‘kwaad’	bestrijden.

Laat het maar schuimen
De	kracht	van	zeep	mag	niet	onderschat	
worden	en	is	vaak	effectiever	dan	het	ge-
bruik	 van	 gel.	 Het	 blijft	 ook	 de	 nummer	
1 aanbeveling	van	de	WHO	in	de	strijd	te-
gen	COVID-19.	Het	overmatig	gebruik	van	
handontsmetting	 tast	 onze	 natuurlijke	
weerstand	 aan.	 Indien	 het	 niet	 verplicht	
is	om	een	gel	 te	gebruiken	doet	men	er	
altijd	best	aan	om	de	handen	te	wassen.

Probiotica zorgt voor minder 
besmetting
Na	het	desinfecteren	is	het	oppervlak	vol-
ledig	microbenvrij,	dit	betekent	ook	dat	de	
eerste	microbe	 die	 op	 het	 cleane	 opper-

vlak	 belandt	 het	 zich	 ook	 toe-eigent.	 Zo	
is	het	oppervlak	in	kwestie	snel	opnieuw	
besmet.	Jarenlang	onderzoek	van	Cleanli-
ne-partner	Pollet	wees	uit	dat	oppervlak-
tes	 ook	 met	 probiotische	 schoonmaak-
middelen	 kunnen	 worden	 beschermd.	
De	 probiotica	 zorgen	 voor	 een	 optimaal	
evenwicht	op	het	oppervlak	in	kwestie	en	
bevolken	 het	met	‘goeie’	 bacteriën,	waar-
door	pathogenen	minder	ruimte	krijgen.
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Desinfectanten versus detergenten

Het voorbije anderhalf jaar daagde het COVID-19 virus ons uit op ongekende manieren. Maar zoals 
een Engels spreekwoord luidt: every cloud has a silver lining. Het noopte ons ook om bewuster en 

efficiënter met hygiëne om te gaan. “We merkten een sterke afname in de aankoop van klassieke zepen 
en detergenten én een enorme toename in disposable hygiënische papierwaren van huismerk Wipe 
Away. Papierwaren lijken het te hebben gewonnen van klassieke handdrogers”, aldus Elien Loncke van 
Cleanline uit Wevelgem.

01. Papierwaren lijken het te hebben gewonnen 
van klassieke handdrogers”, aldus Elien Loncke van 
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02. Schoonmaken versus desinfecteren: door 2 types 
producten te gebruiken vermijdt men het achterlaten 
van een film (Foto Shutterstock)
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