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Andere mogelijke besmettingsbronnen in huis arjn verbonden met de persoonlijke zorg voor
zowel patiënten, ouderen als heel jonge kinderen. Jn grotere leefeenheden zijn lochtbehandeling en warmwatervoorziening voorname bronnen van besmetting. Daarnaast is een
goede beheersing van het binnenklimaat van gewicht, vooral in verband met het
voorkomen van de huisstofmijt die allergie kan veroorzaken.

Dit
gen
bi01
aan
ver(

Het blijkt dat de algemene kennis over hygiëne in huis grote lacunes vertoont. Met het oog
op voorlichting en educatie van het grote publiek is het belangrijk een beter inzicht te
krijgen in de genoemde bronnen. De resultaten uit onderzoek zouden ook kunnen worden
gebruikt om in het facilitair management van instellingen de aandacht voor hygiëne te
bevorderen en om in de thuiszorg en de thuisverpleging meer doelgerichte werkinstructies
op te stellen.
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Inleiding
Overal in de wereld komen micro-organismen voor: kiemen zijn te vinden in bodem,
water en lucht, op planten, in dieren en in voedingsmiddelen; zelfs het menselijk lichaam
lijkt op sommige plaatsen wel een tropisch oerwoud van microscopisch leven. Een
belangrijk deel van de bacteriën bij de mens heeft een gunstige werking; in de darm
bijvoorbeeld helpen zij bij de spijsvertering, bovendien geven zij er bescherming tegen
innesteling van ziekteverwekkende indringers (Van der Waaij, e.a., 1971).

Naast de miljarden micro-organismen, zonder welke de mens niet eens zou kunnen leven,
zijn er ook die in staat zijn ziekte te veroorzaken. Inzichten hierover zijn slechts iets meer
dan een eeuw oud. Pas sinds de ontdekkingen van Louis Pasteur en Robert Koch, rond
1880, heeft men stap voor stap begrepen dat verschillende soorten virussen, bacterien,
gisten, schimmels, protozoën en andere parasieten infectieziekten teweeg kunnen brengen.
-organismen de mens bereiken.
mens zijn er dus zowel 'goede' als 'kwade' soorten mirrocheid is niet altijd even helder. Het al dan niet optreden
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van een infectie ie afhankelijk van een g m t aantal factoren, zoals aantal en
levensvatbaarheid van de kiemen, besmettingsweg en weerstand van de gastheer. Vooral
de weerstand speelt een belangrijke rol; ziekenhuispatiënten met een ernstig gestoorde
afweer kunnen soms levensgevaarlijke infecties oplopen door micro-organismen, die
anderen zonder bezwaar met zich meedragen. Ook bij bepaalde bevolkingsgroepen buiten
het ziekenhuis kan de algemene weerstand zijn verminderd, maar meestal niet zo
dramatisch als hierboven aangegeven. Jonge kinderen, ouderen, vele verpleeghuispatienten, en tot op zekere hoogte zelfs zwangere vrouwen zijn extra gevoelig voor
sommige infectia (Magaziner, e.a., 1991; Schuchat, e.a., 1991, Haenen, e.a., 1992). Ook
bepaalde ziekten of aandoeningen en een aantal medische behandelwijzen kunnen tot
gevolg hebben, dat pahenten extra kwetsbaar worden. Het aantal mensen met een
vergrote gevoeligheid voor infecties neemt in Nederland nog steeds toe. De vergrijzing
van de Nederlandse bevolking en de toenemende mogelijkheden van de medische
wetenschap om ernstig zieke patiënten in leven te houden zijn daarbij belangrijke factoren
(Gezondheidsraad, 1993).
Dit is één van de belangrijkste redenen waarom voortdurende aandacht voor hygiëne
gerechtvaardigd is, ook in onze moderne, hoog ontwikkelde maatschappij. Vanuit microbiologisch standpunt geredeneerd betekent deze hygiëne vooral het verwijderen of tot
aanvaardbare niveaus beperken van mogelijk ziekteverwekkende, maar ook allergie
veroorzakende micro-organismen.
Microbiologische hygiëne is echter een zeer dynamisch geheel. In het bijzonder bacteriën
kunnen zich onder gunstige omstandigheden (voedingsstoffen, vocht en gunstige
temperatuur) in korte tijd vermeerderen tot zeer grote aantallen. Bij een delingstijd van
twintig minuten is één bacterie in zes uur tijd uitgegroeid tot meer dan 260.000
exemplaren. Na twaalf uur is elk van deze 260.000 kiemen weer uitgegroeid tot een aantal
van 260.000, wat de opbrengst van een halve dag brengt op ruim 68 miljard. Gelukkig
valt het in de praktijk erg mee, maar soms, bijvoorbeeld bij te warm bewaren van
onhygiënisch bereid voedsel, kan een dergelijke snelle vermeerdering wel degelijk
optreden. Het gevolg kan zijn dat vele honderden mensen ziek worden, zoals
bijvoorbeeld een tiental jaren geleden bij de Eurotop te Maastricht is gebeurd (Beckers,
e.a., 1985). Een 'geringe besmetting' is dus maar een relatief en vooral tijdelijk begrip. Het
hangt van de situatie af of een dergelijke besmetting als een potentieel gevaar moet
worden gezien voor de mensen die ermee in a a ~ a k i n gkunnen komen.
Bovenstaande overwegingen maken duidelijk, dat het bij de hygiëne in huis om een
aantal factoren gaat, die elkaar op ingewikkelde wijze be'ïnvloeden: de mens met zijn
sterke of zwakke weerstand, de omgeving waarin de mens samen met micro-organismen
leeft, de micro-organismen zelf met hun groeikracht en hun positieve en negatieve
1
effecten en de kennis en maatregelen
die de mens tot zijn beschikking heeft om waar
nodig micro-organismen in hun groei te belemmeren of te bestrijden.
Inzicht in deze factoren is essentieel voor iedereen die zich met $hygiënebezighoudt; '
omdat het in staat stelt zelf situaties te beoordelen en zelf de Suiste b e ~ d e r i r ì gte kiezenr-f*
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Bronnen in huis
Er zijn vele samenlevingsvormen mogeiiF, uie ue rege
permanent 'huis' kan beschouwen. Huishoudelijke en
over de dagelijkse zorg voor gezondheid en welzijn fn
huishoudens, kindercrèches, scholen, verzo
geestelijk gehandicapten, bedrijfsrestaurant
van deze samenlevingsvormen njn zmemm
(Gardner, 1980),of die niet voor zichzelf h
hygiene van meer dan gewoon belang.

In alle huishoudens, welke dan ook, kunnen er vele pofenfif;lebesmettingsbmnm
aanwezig zijn. In alle gevallen is de voedselvoorziening en -bereiding van belang, de?
sanitaire voorzieningen, de persoonlijke verzorging, textiel, huisdieren m afvat, in groQerr:
eenheden komen daar vaak nog bij luchtbehandelingssystemenen warmwiptervoorziening. Het is niet mogelijk in dit bestek een volledig overzicht te geven. Clechts
enkele aspecten zullen hier nader worden toegelicht.
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Voedsel
Van groot belang zijn in de eerste plaats de voedselvoorziening en voedselbereiding. Het
overgrote deel van de bacteriële infecties, die de mens kan oplopen, behoort tot de
voedselinfecties. Naar schatfing komen er jaarlijks in Nederland meer dan twee miljoen
infecties door voedsel voor, meestal gelukkig met een mild verloop (Hoogenboom Verdegaal, e.a., 1994): Massaal optredende infecties of intoxicaties, veroorzaakt door
voedsel, halen met regelmaat de media.
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Niet alleen besmette grondstoffen, ook kruiscontaminaties spelen in de keuken een grote
rol. Micro-organismen kunnen worden binnengebracht met bijvoorbeeld rauw vlees, en
kunnen bij behandeling van dit vlees overgedragen worden op allerlei oppervlakken en
voorwerpen in de keuken (de Boer en Hahné, 1990; Scott en Bloomfield, 1990). Handen
kunnen eveneens worden besmet (de Wit, e.a., 1979).Gevaar ontstaat wanneer hierdoor
besmetting optreedt van groenten, brood of ander voedsel dat zonder verdere verhitting
zal worden gegeten. Op deze wijze kunnen pathogenen afkomstig van bijvoorbeeld een
slachtkip via een omweg toch op het bord terecht komen, ondanks het feit dat de kip zelf
wellicht voldoende is verhit.
Bij deze mechanismen speelt de vraag, hoeveel kiemen er nu precies in welke
voedingsmiddelen en op welke oppervlakken gevonden kunnen worden een
ondergeschikte rol. Zoals uitgelegd gaat het om een zeer dynamisch geheel, en wat
vandaag in de keuken slechts enkele bacteriën zijn kan morgen, bij aanwezigheid van
voldoende vocht, voldoende voedingsstoffen en een aangename temperatuur zijn
uitgegroeid tot een heuse bedreiging. Bovendien is het mogelijk aan te geven, hoeveel
ziekteverwekkende kiemen een mens moet binnenkrijgen om daadwerkelijk ziek te
worden (de zogenaamde Minimaal Infectieuze Dosis). Gewoonlijk wordt gesteld, dat dit
aantal voor Salmwella rond de 100.000 ligt, maar voor bijvoorbeeld Shigella bedraagt dit
enkele tientallen kiemen en ook voor Salvìonella zijn infecties door minder dan honderd
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(VAoust, e a , 1975) Bovendien, zoals uitgelegd in de inleiding, hangt de Minimaal
Infecheuze Dosrs sterk af van de algemene gezondheidstoestand van de persoon in
kwestie.
Daarnaast kan de mens zelf een bron van besmettuigen zijn, bijvoorbeeld door een
onvoldoende persoonlijke hygiene van keukenpersoneel dat op één of andere manier
ziekteverwekkende micro-organicmen bij a c h draagt (Dryden, e a , 1994) Het regelmatig
wassen van de handen is daarbij één van de eerste vereisten (Horton, 1995).
Keukenapparatuur verdient speciale aandacht Het moet gemakkelijk uit elkaar te halen
en goed te remigen zijn en eventueel te desinfecteren Hoe meer hoeken en gaten er bijvoorbeeld in een snijmachine, een mixer, een koelkast of een magnetron aanwezig zijn,
hoe moeilijker het is alle voedselresten te verwqderen en bacteriegroei te voorkómen Bij
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Minstens even belangrijk als voedselhygïéne is de hygi
en verpleging, zeker als het gaat om oud= menpen in
risico's. Daarbij komt, dat veIe van deze bewoners een verminderde weerstand kekbrn.
soms niet voor zichzelf kunnen zorgen, in een rolstod zitten, inconfinent zfjn en
misschien slecht genezende wonden hebben. Voor deze groepen mensen Is een goede
hygiëne van levensbelang. De tendens bestaat om deze mensen steeds meer thu
verplegen, en dit maakt de verzorging natuurlijk nog v& pr061ematischer.
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Kleine kinderen kunnen ook als besmettingsbron in huisgezinnen fungeren, speu
wanneer zij nog niet zindelijk zijn. Dit is in Nederland aangetoond in een onde
gezinnen met een Salmonella-infectie (van Schothorst, e.a., 1978). Verspreiding van
ziektekiemen tussen zuigelingen speelt voornamelijk een rol in kindercrèches, onder me
doordat jonge kinderen nog de neiging hebben om alles in hun mond te nemen.
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Ziekenhuishygiëne is een gebied, dat weliswaar verwant is met huishoudelijke- en
institutionele hygiene, maar dat ook een aantal zeer specifieke problemen enaandachtsgebieden kent. Wel kan gezegd worden, dat de ziekenhuishygtene al langere
tijd een professionele aandacht geniet, bijvoorbeeld door toedoen van specialisten zoals
ziekenhuishygiënisten en medisch microbiologen, en van de Werkgroep Infectiepreventie.
Daarom kan worden geprobeerd de kennis en ervaring, opgedaan in ziekenhuizen, te
'vertalen' tot inzichten en maatregelen die voor de huishoudelijke en institutionele
hygiëne van belang zijn. In feite kan men wat betreft de ernst van de hygieneproblematiek spreken van een aflopende schaal die gaat van ziekenhuizen, instituten voor
zwakzinnigenzorg, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, crèches en scholen naar het
zogenaamde normale gezin, of, in vaktermen, het particuliere huishouden. Vooral in de
laatstgenoemde categorieën is het hygiënisch handelen nog weinig wetenschappelijk
onderbouwd; werkmethoden worden veelal volgens overlevering opgenomen en
doelgericht onderzoek wordt maar sporadisch uitgevoerd (Altekruse, e.a., 1996). Gelukkig
wordt bijvoorbeeld in de thuiszorg steeds meer voor een systematische benadering
gekozen. Tevens worden er thans initiatieven genomen door de Inspectie Gezondheidsbescherming en het Voorlichtingsbureau voor de Voeding om te komen tot een effectieve
voorlichting op het niveau van het particuliere huishouden.
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Techniek
Microbiële hygiëne is dynamisch vanwege het feit dat gevaren voor besmetting en infectie
veranderen met de voortschrijdende techniek en de daaruit voortkomende nieuwe
apparatuur. Met de zich wijzigende omstandigheden veranderen ook de soorten microorganismen die zich er thuis voelen. Zo is er de laatste tijd een toenemende aandacht
enerzijds voor Lishria, een bacterie &e bij lage temperatuur kan groeien, en anderzijds
voor Legionella, die zich in warm water kan vermenigvuldigen.
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leiden tot het optreden van het zogenaamde Si
kader van de energiebesparing de laatste jaren
gevolg is geweest, dat er vochtproblem
maar vooral schimmelgroei tot gevolg hebkien
Bevordering van de hygiëne in huis
Na een aantal omstandigheden te hebbe
gezondheidsrisico's zou kunnen leiden,
kunnen worden verbeterd. Er zijn daartoe drie belangrijke wegeh:
a) het ontwerpen van apparatuur, installaties en gebruiksvoorwmp dlë m i d a
gemakkeiijk vuil vasthouden, beter zijn schoon te maken en, indien nodig, bestand
zijn tegen desinfectie- of sterilisatieprocedures;
b) het verbeteren en beter toepasbaar maken van methoden voor remiging en desinfectie;
C) het bevorderen van inzicht en gedragsveranderingenbij beroepsgroepen en het
algemene publiek door middel van voorlichting en educatie.

Aandacht voor hygiënische aspecten bij het industrieel ontwerpen is van fundamenteel
belang. Immers, hiermee kunnen vele problemen op het gebied van aanhechting van vuil,
voedselresten en micro-organismen en de vorming van biofilms worden voorkómen. De
toegankelijkheid van apparatuur bij schoonmaken en kiemdoding moet worden verbeterd.
Sommige instituten besteden aandacht aan dit onderwerp, maar dat gebeurt nog veel te
weinig. Overigens speelt het vraagstuk van de reinigbaarheid en toegankelijkheid
eveneens met betrekking tot ontwerp en inrichting van gebouwen; de professionele
schoonmaakorganisaties weten erover mee te praten als het gaat om de hygiënische
verzorging van bijvoorbeeld ziekenhuisruimten of scholen.
De producenten van reinigings- en desinfectiemiddelen voeren zelf ook onderzoek uit. De
aandacht richt zich daarbij op het ontwikkelen van middelen, methoden, apparatuur en
instructie. Tegenwoordig worden zelfs complete systemen aangeboden, niet alleen aan
instellingen en dergelijke, maar ook aan de levensmiddelenindustrie.Zelfs methoden ter
validatie van de gehanteerde werkwijzen worden uit handen genomen. Overigens wordt
het hygiëne-onderhoud door steeds meer organisaties volledig uitbesteed aan bedrijven
die zich hebben gespecialiseerd in het reinigen en desgewenst desinfecteren van ruimten,
apparatuur, of textiel. Dit betekent vaak dat daarmee de eigen schoonrnaak-organisatie
komt te vervallen en, wat textiel betreft, de eigen wasserij. Zelfs is het voor bijvoorbeeld
een ziekenhuis mogelijk al het textiel te huren.
Ook wordt door de industrie onderzoek gedaan naar en advies gegeven over het
beperken van de effecten van reiniging en desinfectie op het milieu. Mogelijkheden ter
besparing van energie worden eveneens onderzocht. Iedereen kent het wassen bij lagere
temperatuur, maar er wordt evenzeer gedacht aan de biologische afbreekbaarheid van de
gebruikte middelen, aan hergebmik van water en aan het terugwinnen van warmte.
Sinds half december 1995 is het voor producenten, verwerkers en zelfs verstrekkers van
levensmiddelen verpiicht een evaluatie te hebben gemaakt van alle risicohoudende facto\
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million foodborne infect~onsdo occur Therewith, the kitchen
mam source of infection, both in institutions as in the p i
ingredients, cross-contamination and inadequate keeping
the most important causes of health hazards. More hygie
preparation of foods, as wel1 as better clean1
kitchen surfaces are main factors to reduce t k e haza
l

Other pocsible sources of contamination iel &@
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with
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both with patients, old and very young people. In l a q w uni$ Ilke iwkitutiona mipi
sources of exposure may be air treahnent systems and hot water suppiies. Additionaliiy,
an appropriate control of the indoor environment is of considerabie value, main5 WW
regard to the occurrence of house dust mites, which c m c a u e allergy.
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It is evident that knowledge about household hygiene on the whde is inadequate. In
order to establish effective information and education of the general public, it i s
important to obtain more msight int0 al1 these sources. Results of studies can alm be used
to improve the care for hygiene in facilitary management of institutions and promote
more efficient working procedures in the home care and home nursing.
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