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Praktische gids voor reiniging en ontsmetting van oppervlakken. 

Het regelmatig reinigen en ontsmetten van oppervlakken die veelvuldig 

aangeraakt worden is een zinvolle maatregel om de verspreiding van het nieuwe 

coronavirus en het daarmee gepaarde infectierisico te beperken. 

1. Reinigen van oppervlakken 

Alvorens een oppervlak te ontsmetten wordt aangeraden om deze vooraf te reinigen.  

Reinigen houdt in dat ziektekiemen, vuil en andere zichtbare onzuiverheden 
verwijderd worden van oppervlakken. Ziektekiemen worden hiermee niet gedood 

maar verminderen in aantal na een correcte reiniging waardoor het infectierisico kan 
worden verlaagd. 

Elk commercieel beschikbaar reinigingsmiddel mag gebruikt worden om bevuilde 

werkoppervlakken, vloeren, muren, deurknoppen, handvaten, kranen … te reinigen. 
Gelieve hierbij onderstaande richtlijnen te volgen: 

o Lees steeds aandachtig het etiket en de meegeleverde gebruiksaanwijzing.  

o Leef de gebruiksvoorwaarden en de aanbevolen dosering strikt na. 
o Gebruik rubberen handschoenen en oogbescherming. 
o Vermijd het gebruik van verschillende reinigingsmiddelen door mekaar. 

o Gebruik steeds lauw water in plaats van heet water om het reinigingsmiddel 
te verdunnen. 

o Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het reinigen. 
o Spoel de oppervlakken na het reinigen en droog ze af met een propere 

doek. 

o Bij ongevallen, de huid of ogen overvloedig spoelen met water en 
onmiddellijk een arts en het antigifcentrum raadplegen. 

2. Ontsmetten van oppervlakken 

 
Ontsmetten betekent het afdoden van schadelijke organismen door gebruik te maken 

van ontsmettingsmiddelen die werkzame stoffen bevatten, ook bekend onder de 

verzamelterm “biociden”. 

Alleen reinigen is vaak onvoldoende om het infectierisico voldoende laag te houden. 

In dat geval kan na het reinigen worden overgegaan tot ontsmetting. 

Oppervlakteontsmettingsmiddelen zijn immers het meest doeltreffend wanneer zij 

aangebracht worden op vooraf gereinigde oppervlakken; hiermee wordt het 

infectierisico verder verlaagd.  
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Gelieve naast de richtlijnen zoals beschreven onder punt 1 ook onderstaande 

richtlijnen te volgen: 

o Gebruik enkel toegelaten ontsmettingsmiddelen. Toegelaten biociden zijn 
immers gecontroleerd op hun werkzaamheid en de risico’s voor de 
eindgebruikers werden grondig geëvalueerd. 

Via onze website kan u de lijsten raadplegen van toegelaten 

ontsmettingsmiddelen in België:  

- De lijst met tijdelijke toelatingen in het kader van de bestrijding van het 
coronavirus  

- De algemene lijst van toegelaten biociden in België  

o Respecteer de contacttijden om tot een optimale ontsmetting te komen: 
deze staan steeds vermeld op de etikettering en de gebruiksaanwijzing van 
het ontsmettingsmiddel. Mocht dit niet het geval zijn, laat het 

ontsmettingsmiddel minimaal 5 minuten inwerken op het oppervlak. 
o De oppervlakken goed naspoelen, zeker wanneer deze in contact komen met 

voedingsmiddelen. Kijk dit na in de gebruiksaanwijzing. 
o Gebruik geen ontsmettingsmiddelen na het verstrijken van de 

houdbaarheidsdatum. 

o Spuit geen schoonmaakmiddel of desinfecterend middel rechtstreeks 
elektronische apparaten. 

o U dient het product op een propere, droge spons of doek aan te brengen 
en hiermee de elektronische apparaten af te vegen. 

http://docs.health.belgium.be/COVID19/
http://docs.health.belgium.be/ActiveProducts.pdf

