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Procedure  Besmet wasgoed 

 
Veiligheid en risicomanagement 
Procedure wasgoed besmet met cytostatica / biologische agentia (besmet wasgoed) 
 
De veiligheid van haar eigen personeel en van het personeel van haar klanten is voor CleanLease 
erg belangrijk. Om besmetting met chemische of biologische agentia te voorkomen, is het van 
belang dat het te reinigen textiel op de juiste wijze wordt aangeleverd en verwerkt. 
 
Doel procedure: 
Een zorgvuldige afhandeling en verwerking van het te reinigen textiel waarbij de 
veiligheid van iedereen die in aanraking kan komen met het te reinigen textiel gewaarborgd 
wordt. 
 
Toepassingsgebied procedure:  
Al het voor reiniging aangeboden textiel. 
 
Rol wasserij:  
Al het aan CleanLease voor reiniging aangeboden textiel wordt beschouwd als besmet wasgoed. 
Deze besmetting kan zowel biologisch als chemisch zijn. De medewerkers van CleanLease die in 
aanraking komen met dit textiel dragen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en houden zich 
strikt aan de hygiëne procedure. De wasprocessen zijn zo ingericht dat er voldoende desinfectie 
plaatsvindt. De containers waarin de zakken met textiel door de klant werden aangeleverd, worden 
gereinigd en gedesinfecteerd voordat deze weer in gebruik worden genomen. 
 
Rol instelling: 
De vuile was dient zoveel mogelijk gescheiden te worden ingeleverd. Hierdoor verminderen de 
sorteerhandelingen en hierdoor vermindert het contact met het besmette wasgoed. Ernstig besmet 
wasgoed dient gescheiden te worden aangeleverd op een aparte container. (Bij vermenging met 
reguliere waszakken zal de wasserij de gehele container als container met ernstig besmet 
wasgoed behandelen.) 
 
Ernstig besmet wasgoed 
Ernstig besmet wasgoed is wasgoed dat besmet is met een biologische agentia of wasgoed dat 
binnen de risicoperiode in contact is geweest met een patiënt die behandeld wordt met cytostatica. 
Voor ernstig besmet wasgoed is een aparte aanlever- en verwerkingswijze van toepassing. 
 
Algemeen is voor ernstig besmet wasgoed van toepassing: 

 Aanlevering in plastic zakken. Reusable zakken zijn niet geschikt omdat deze niet zijn 
voorzien van een water- en luchtdichte coating.  

 Het wasgoed dient duidelijk voorzien te zijn van een melding met de aard van de 
besmetting.  

 De instelling moet bij de wasserij per e-mail, brief of telefonisch melding maken van het 
soort besmetting en moet aangeven wanneer het wasgoed wordt aangeboden. 

 
Aanlever- en verwerkingswijze ernstig besmet wasgoed 
 
Aanlever- en verwerkingswijze met cytostatica besmet wasgoed  
Voor het verzamelen van met cytostatica besmet wasgoed, dient gebruik te worden gemaakt van 
witte plastic zakken voorzien van de  
nationale gevaaraanduiding voor cytostatica.  
Deze waszakken dienen vervolgens door het ziekenhuis in aparte 
containers geplaatst te worden, voorzien van een duidelijk 
zichtbare vermelding van de inhoud en de aard van de besmetting.  
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Dat wil zeggen: 

 Potentieel met cytostatica besmet wasgoed, niet van calamiteiten afkomstig; 

 Ernstig met cytostatica besmet wasgoed, afkomstig van calamiteiten. 
Deze witte waszakken zijn te bestellen per rol van 25 stuks bij CleanLease. 
 
Voor alle medewerkers van CleanLease die in aanraking komen met deze waszakken, is duidelijk 
hoe er met de waszak en het wasgoed moet worden omgegaan. 
Het reinigen van met cytostatica besmet wasgoed vraagt logistiek en wastechnisch een aparte 
behandeling. Het wasgoed wordt in separate “open-eind” wasmachines gereinigd, volgens een 
speciaal voor dit soort besmet wasgoed ontwikkeld wasproces. Na deze speciale behandeling 
wordt het textiel via het standaard wasproces verder verwerkt. Voor deze speciale behandeling 
wordt een toeslag in rekening gebracht. 
 
Aanlever- en verwerkingswijze met biologische agentia besmet wasgoed 
Met biologische agentia besmet wasgoed, is te verdelen in drie categorieën: 
 
Categorie 1: 
Onder deze categorie valt textiel dat in het ziekenhuis geautoclaveerd of vernietigd moet worden. 
Hieronder vallen de volgende besmettingen: 

- Lassakoorts; 
- Marburg Virus; 
- Ebolakoorts 
- Krim-congo hemorragische koorts; 
- Creutzfeldt Jakob (BSE); 
- Anthrax. 
 

Wanneer het textiel vernietigd wordt, moeten de aantallen aan de wasserij worden doorgegeven.  
 
 
 
 
Categorie 2: 
Onder deze categorie valt textiel dat besmet is en apart in een “open eind” machine gewassen 
moet worden op een speciaal besmet-wasgoed-programma. 
Hieronder vallen de volgende besmettingen: 

- SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome); 
- Influenza tijdens pandemie; 
- Longpest; 
- Pokken. 

 
Voor het verzamelen van met biologische agentia categorie 2 besmet wasgoed, dient gebruik te 
worden gemaakt van rode plastic zakken. Voor deze speciale behandeling wordt een toeslag in 
rekening gebracht. 
 
Categorie 3: 
Onder deze categorie valt het textiel dat wel door het reguliere wasproces met desinfectie kan, 
thermisch of chemisch, maar een gezondheidsrisico kan vormen voor het personeel van de 
wasserij. (Indien het een artikel betreft dat niet door het reguliere wasproces kan, zoals bijv. een 
vachtje, dan dient dit volgens eenzelfde procedure als categorie 2 te worden aangeleverd.) 
 
De wijze van aanbieden van textiel in deze categorie laten wij over aan de expertise van de 
instelling. CleanLease gaat ervan uit dat, indien er sprake is van een besmetting die niet mag 
uitbreiden, de instelling voorzorgsmaatregelen neemt zoals isolatie van patiënten en/of afdelingen. 
De artikelen die dit betreft dienen dan apart te worden aangeleverd, zodat de medewerkers van 
CleanLease hun voorzorgmaatregelen kunnen nemen. 
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Besmettingen met een afwijkende verwerkingsmethode: 

- Scabiës (schurft) 
Met scabiës besmet wasgoed wordt 72 uur in afgesloten luchtdichte zakken opgeslagen, waarna 
het verwerkt kan worden in het reguliere proces.  
 
 
 
 
 
 
 
  


