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 Praktische richtlijnen voor ontsmetting 

van materiaal, lokalen en voertuigen in 

het kader van COVID-19 

 

 

1) Dit document is een aanvulling op “Richtlijnen Reinigen en desinfecteren van lokalen en oppervlaktes 

ter preventie van de verspreiding van het coronavirus” gepubliceerd door DG H&WB op 10 Mar 

2020. 

2) Algemeen 

a) Het spreekt voor zich dat voor er sprake kan zijn van ontsmetting de algemene netheid en hygiëne 

moet worden gerespecteerd door een normale reiniging met water en detergent. 

b) In dit document maken we onderscheid tussen “verdacht” en “NIET verdacht” 

voorwerp/ruimte/voertuig. 

Met “verdacht” wordt bedoeld: wanneer iemand die symptomen vertoonde die wijzen op een 

besmetting door COVID-19 en die door een arts als verdacht wordt bestempeld (mogelijk) in 

contact geweest is met het voorwerp/de ruimte/ het voertuig.  

In het kader van een repatriëring van iemand met symptomen wordt elke voorwerp dat mogelijk 

aangeraakt is door de patiënt en ruimte/voertuig waarin de patiënt zich mogelijk bevond,als 

verdacht beschouwd. 

c) Indien het niet mogelijk is om een voorwerp/ruimte/voertuig te ontsmetten wegens te groot, te 

complex of om een andere reden dan zal me overgaan tot “in quarantaine plaatsing” van minstens 

10 dagen alvorens het terug in gebruik te nemen. 

Het onderwerp van de quarantaine zal zo goed mogelijk afgesloten worden en er zal controle op 

de quarantaine worden uitgevoerd. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de KorpsComd. 

d) Pers dat de desinfecties uitvoert moet worden voorzien van de nodige PBM. 

e) De ruimtes/voertuigen die ontsmet worden, dienen voldoende te worden verlucht tijdens deze 

activiteit. Voertuigen worden best in open lucht ontsmet.  

3) Onderwerp van reiniging en desinfectie 

a) Transportmiddelen 

i) LAND (Voertuigen)  

(1) Het betreft de binnenkant van het Vtg en eventuele contactplaatsen aan de buitenkant zoals 

de portiergrepen. 

(2) NIET verdacht: gewone reiniging met een correcte concentratie van het gebruikte 

detergent volstaat. 

(3) Verdacht: De KorpsComd zal na overleg met de Arbeidsarts en de Preventieadviseur 

Risicobeheersing een aanvraag doen tot behandeling door ontsmettingsdienst  van de cel 

Vet van 5 EMI : via telefoon: +32 2 442 19 39 (tijdens de diensturen) of mail: 5emi-

corporate-hygpestcontrol-dl@mil.be 

Bij urgenties en buiten de diensturen kan men de Vet van wacht contacteren 

(0477586053). 

mailto:5emi-corporate-hygpestcontrol-dl@mil.be
mailto:5emi-corporate-hygpestcontrol-dl@mil.be


DG H&WB   DocID : 20-50083205 
23 april 2020 

 

 

 

Praktische richtlijnen voor ontsmetting in het kader van COVID-19 
 

 2  

 

ii) AIR (vliegtuigen, helikopters) 

(1) NIET verdacht: gewone reiniging met een correcte concentratie van het gebruikte 

detergent volstaat.  

(2) Verdacht: Interne procedure AIR wordt gevolgd 

iii) SEA  

(1) NIET verdacht: gewone reiniging met een correcte concentratie van het gebruikte 

detergent volstaat.  

(2) Verdacht: Interne procedure MARINE wordt gevolgd. 

 

b) Lokalen 

i) NIET verdacht: gewone reiniging met een correcte concentratie van het gebruikte detergent 

volstaat. 

ii) Verdacht: De De KorpsComd zal na overleg met de Arbeidsarts en de Preventieadviseur 

Risicobeheersing een aanvraag doen tot behandeling door ontsmettingsdienst  van de cel Vet 

van 5 EMI : via telefoon: +32 2 442 19 39 (tijdens de diensturen) of mail: 5emi-corporate-

hygpestcontrol-dl@mil.be 

Bij urgenties en buiten de diensturen kan men de Vet van wacht contacteren (0477586053). 

c) Ander materiaal 

i) Verdacht: Afhankelijk van de gevoeligheid van het materiaal moet hier voor het juiste 

ontsmettingsproduct worden gekozen. Bij twijfel de fabrikant raadplegen. Indien gevoeligheid 

GEEN rol speelt heeft 2a voorkeur op 2b op 2c. 

 

4) Gebruikte producten voor desinfectie 

a) Natriumhypochloriet (Javel: NSN 6810-21-572-1851, te verkrijgen via de normale logistieke 

keten) 

i) Voor commercieel verkrijgbare javel-producten dient men 1 deel javel aan te lengen met 24 

delen water (oftewel: 40 ml javel per liter water) om zo tot een voldoende hoge concentratie te 

komen. 

ii) Er is een verhoogde werkzaamheid in lauw versus koud water. De oplossing dient zo snel 

mogelijk gebruikt te worden aangezien het actieve bestanddeel in deze oplossing vluchtig is; 

oplossingen ouder dan 3 uur worden dan ook als niet-werkzaam beschouwd.  

iii) De oplossing op oppervlakken aanbrengen met propere vod, die samen met de oplossing vervangen 

wordt. De oplossing kan ook met sproeiers aangebracht worden. Vervolgens het ontsmette 

oppervlak laten drogen en niet naspoelen. 
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b) Alcoholoplossing (70% of hoger) 

i) Dit kan gebruikt worden voor het desinfecteren van materiaal dat gevoelig is aan Javel zoals 

IT-middelen of gevoelige electronica. Bestellingen voor andere doeleinden zullen niet worden 

goedgekeurd.  

ii) In functie van de beschikbare stocks, die zeer beperkt zijn door de schaarste op de markt, 

kunnen volgende producten ter beschikking gesteld worden door de medische keten: 

(1) 70% Ontsmettingsalcohol 5 L: 6810-13-121-7471 

(2) 70% Ontsmettingsalcohol 100 ml: 6505-13-121-3372 

(3) 70% Ontsmettingsalcohol 700 ml: 6505-DE-020-1179 

(4) 70% alcohol-doekjes: 6840-20-005-9066 

Bevoorradingsprocedure ‘Requests from non-medical Units’ zoals beschreven in 

http://intranet.mil.intra/sites/News/COVID19/Pages/Default.aspx  

 

c) Quaternaire ammoniumverbindingen 

i) Ze kunnen gebruikt worden voor het ontsmetten van materiaal dat gevoelig is voor andere 

producten.  Aangezien de stock laag is en deze producten liefst voorbehouden worden voor het 

medisch personeel  wordt er op aangedrongen deze producten enkel te bestellen indien 

absoluut noodzakelijk dwz: indien 2a en 2b niet gebruikt kunnen worden. 

-SURFA’SAFE spray ® 750ml : NSN 6840-14-567-2263 

-SANICLOTH ACTIVE WIPES® of WIPANIOS® : NSN 6840-14-555-9614 (Ontsmettende 

doekjes ) 

Bevoorradingsprocedure ‘Requests from non-medical Units’ zoals beschreven in 

http://intranet.mil.intra/sites/News/COVID19/Pages/Default.aspx   
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