
Besmet wasgoed procedure De Twentse Zorgcentra 
 
Wat wordt gezien als besmet wasgoed? 
Wasgoed wordt gezien als besmet wasgoed als een normaal wasproces niet voldoende is om de was 
hygiënisch schoon te krijgen. Er is een extra actie nodig voor desinfectie van dit wasgoed.  
 
Welke besmettingen zorgen voor besmet wasgoed? 
Er zijn 3 verschillende categorieën besmet wasgoed;  
 
Categorie 1: 

- Besmet wasgoed van een persoon onder behandeling met cytostatica (medicijnen voor 
behandeling tegen kanker) 

Volg het stappenplan voor besmet wasgoed categorie 1, zie achterzijde 
 
Categorie 2: 
Besmet wasgoed van een persoon met een van de volgende ziektes: 

- SARS 
- Influenza (griep) tijdens een pandemie (wereldwijde epidemie) 
- Longpest 
- Pokken 

Volg het stappenplan voor besmet wasgoed categorie 2 en categorie 3, zie achterzijde 
 
Categorie 3: 

- Scabiës (schurft) 
Volg het stappenplan voor besmet wasgoed categorie 2 en categorie 3, zie achterzijde 
 
Het NORO virus zorgt niet voor besmet wasgoed aangezien het normale wasproces hierbij voldoet. 
Bij constatering van het NORO virus hoeft het stappenplan dus niet gevolgd te worden.  
Wel is het raadzaam om sterk vervuilde kleding en / of platgoed in een plastic zak te verpakken 
voordat het in de herbruikbare stoffen waszak wordt gedaan. Dit om eventuele beschadiging of 
vervuiling ander wasgoed te voorkomen. 
 
Voor vragen over de procedure besmet wasgoed kun je contact opnemen met de facilitair adviseurs: 
Katja Hammink 088- 430 4119 / 06-41249535 en Marenka Geefhuizen via 088-430 4114 / 06-
5182736 en per e-mail: facilitair.advies@detwentsezorgcentra.nl. 
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Categorie 1 

Stap 1: 

Na vaststellen van besmet wasgoed direct contact opnemen met de 
facilitair adviseurs: Katja Hammink (06-41249535) en Marenka 

Geefhuizen (06-51827365) of via het vaste nummer: 088 - 430 4119.  

Bij besmet wasgoed in avonduren en weekend contact opnemen met 
de eerste BHV-er. 

Stap 2:  

Bij de facilitair adviseurs en eerste BHV-er zijn speciale waszakken 
verkrijgbaar. Voor categorie 1, besmet wasgoed van een persoon 
onder behandeling met cytostatica (medicijnen voor behandeling 

tegen kanker), zijn dit witte zakken met deze afbeelding:  

Stap 3: 

Let gedurende het gehele proces  goed op de veiligheid van cliënten, 
medewerkers en andere betrokkenen door persoonlijke 

beschermmiddelen zoals handschoenen te gebruiken. Zorg dat er zo 
min mogelijk handelingen zijn en dat het besmet wasgoed niet 

onnodig wordt verplaatst. 

Stap 4:  

Samen met de facilitair adviseurs wordt het formulier voor het 
doorgeven van besmet wasgoed ingevuld. De facilitair adviseur 

verzend het ingevulde formulier naar de externe wasserij. 

Wij raden aan om bij besmet wasgoed gebruik te maken van de 
externe wasserij om herbesmetting te voorkomen! 

Stap 5:  

Er komt een extra container van de externe wasserij om het 
besmette wasgoed op in te leveren. Dit wasgoed dient gescheiden 

van ander wasgoed op de speciale container in te worden geleverd. 

Stap 6: 

Het besmette wasgoed wordt volgens protocol en het bij de 
categorie 1 behorende wasprogramma gewassen en komt schoon 
retour bij het andere wasgoed van de betreffende woongroep. De 

container wordt ook extra gedesinfecteerd en gereinigd. 

Categorie 2 en categorie 3 

Stap 1: 

Na vaststellen van besmet wasgoed direct contact opnemen 
met de facilitair adviseurs: Katja Hammink (06-41249535) en 

Marenka Geefhuizen (06-51827365) of via het vaste 
nummer: 088 - 430 4119. Bij besmet wasgoed in avonduren 

en weekend contact opnemen met de eerste BHV-er. 

Stap 2:  

Bij de facilitair adviseurs en eerste BHV-er zijn speciale 
waszakken verkrijgbaar. Voor categorie 2, besmet wasgoed 

van een persoon met een van de volgende ziektes: SARS, 
Influenza (griep) tijdens een pandemie, Longpest of Pokken 

zijn dit plastic rode zakken. 

Stap 3: 

Let gedurende het gehele proces goed op de veiligheid van 
cliënten, medewerkers en andere betrokkenen door 

persoonlijke beschermmiddelen zoals handschoenen te 
gebruiken. Zorg dat er zo min mogelijk handelingen zijn en 

dat het besmet wasgoed niet onnodig wordt verplaatst. 

Stap 4:  

Samen met de facilitair adviseurs wordt het formulier voor 
het doorgeven van besmet wasgoed ingevuld. De facilitair 

adviseur geeft de besmetting door aan de externe wasserij. 

Wij raden aan om bij besmet wasgoed gebruik te maken 
van de externe wasserij om herbesmetting te voorkomen! 

Stap 5: 

De facilitair adviseur stuurt digitaal het ingevulde formulier 
toe. Print het ingevulde formulier uit en bevestig deze op de 

plastic zakken met besmet wasgoed op een duidelijk 
zichtbare manier. 

Stap 6:  

Er komt een extra container van de externe wasserij om het 
besmette wasgoed op in te leveren. Dit wasgoed dient 

gescheiden van ander wasgoed op de speciale container in te 
worden geleverd. 

Stap 7: 

Het besmette wasgoed wordt volgens protocol en het bij de 
categorie 2 behorende wasprogramma gewassen en komt 
schoon retour bij het andere wasgoed van de betreffende 
woongroep. De container wordt ook extra gedesinfecteerd 

en gereinigd. 


