Infectiepreventie bij bouwen, verbouwen en technische werkzaamheden
Inleiding
Stof kan vrijkomen door hakken, breken en boren in muren, vloeren, plafonds, het openen en
weghalen van plafonds in het bouwwerk zelf maar ook door grondwerkzaamheden buiten.
De verspreiding van het vrijgekomen stof kan op de verschillende manieren plaatsvinden :
• Via schoenen/ kleding van mensen die door of langs de plaats lopen waar
verbouwd wordt.
• Via de zwaartekracht (naar lager gelegen verdiepingen).
• Via luchtstromingen. In trappenhuizen en liftschachten heerst meestal een
opwaartse luchtstroom.
Met stof kunnen micro-organismen worden meegevoerd, met name ook sporen van
schimmels (zoals Aspergillus fumigatus die het grootste probleem bij bouwwerken vormt). De
micro-organismen die bij verbouwingswerkzaamheden vrijkomen, worden onder normale
omstandigheden in lage concentraties gevonden, maar tijdens verbouwingswerkzaamheden
kunnen deze concentraties beduidend hoger zijn. Bij personen met een normale afweer
zullen hierdoor over het algemeen geen infecties ontstaan.
Risico op een infectie lopen vooral patiënten die een verminderde weerstand hebben. Ook bij
patiënten met ernstige longafwijkingen, dialysepatiënten en beademde patiënten kan zich
aspergillose als gevolg van de verspreiding van stof voordoen.
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vermenigvuldigen. Met name Legionella pneumophila in te warme koudwaterleidingen of te
koude warmwaterleidingen (tussen de 25 en 60 graden Celsius) vormt een gevaar. Extra
vatbaar voor legionellose zijn patiënten met een verzwakt immuunsysteem.die behandeld
worden met corticosteroïden, tranplantpatiënten, patiënten met maligniteiten, astma of
suikerziekte. Voor legionellose is het inademen van besmette aerosols gevaarlijk, het drinken
van het besmet water is niet gevaarlijk.

De dienst ziekenhuishygiëne en technische zaken willen aan de hand van een risico-index
richtlijnen aanbieden aan de instanties verantwoordelijk voor bouw- en verbouwingswerken
binnen het ZOL. De risico -index omschrijft duidelijk de maatregelen die genomen moeten
worden per type van werkzaamheid, rekening houdend met de betrokken patiëntenpopulatie.

De risico-index is geen limiterende opsomming van maatregelen. Naast deze algemene
maatregelen kan de dienst ziekenhuishygiëne nog bijkomende maatregelen opleggen

afhankelijk van de aard en de plaats van de werken. Deze bijkomende maatregelen zullen
steeds besproken worden binnen het team van ziekenhuishygiëne en worden nadien
duidelijk gecommuniceerd naar de verantwoordelijke ingenieur.
Ook kan in uitzonderlijke gevallen op vraag van de verantwoordelijke van de bouwwerken, in
overleg met de dienst ziekenhuishygiëne, de risico-index aangepast worden indien zich
problemen voordoen naar de praktische uitwerking ervan (Bv.: omwille van de locatie van de
werken).

Algemene richtlijnen en afspraken

Elke aannemer zorgt ervoor dat zijn werknemers op de hoogte zijn van de richtlijnen
stofbeheersing bij het betreden van de werfplaats. Alle werkmannen moeten de opleiding
betreffende veiligheid en stofpreventie verplicht volgen (Zie www.zol.be, dienst technische
zaken: opleiding aannemers en uitvoerders). Iedere werkman krijgt een kaartje als bewijs de
opleiding gevolgd te hebben. Dit bewijs moet hij ten alle tijden kunnen tonen.

Bij grote verbouwingswerken of nieuwbouw is het uiterst belangrijk dat de einddatum van de
werken tijdig wordt doorgegeven aan de schoonmaakploeg (tenminste 3 weken op
voorhand), zodat de eindpoets geregeld kan worden. Bij het einde van de werken wordt de
werf opgeruimd en stofvrij gemaakt, met inbegrip van de ruimten boven de systeemplafonds
en de werfomgeving. Het is uiterst belangrijk dat de werf na het beëindigen van de werken
proper wordt achtergelaten, dit wil zeggen dat er geen afval of materiaal meer aanwezig is
op de werf.
De eindschoonmaak gebeurt door de schoonmaakploeg en bestaat uit een voorreiniging
gevolgd door een uitgebreide en grondige definitieve reiniging en ontsmetting. Na deze
eindpoets mag er geen stofproducerend werk meer worden uitgevoerd.

1. Risicobepaling werkzaamheden

De risico-index wordt bepaald aan de hand van de aard van de werken en de aard van
de betrokken patiëntenpopulatie.
1.1 Aard van de werken
Onderstaande lijst is niet volledig, als wijze van voorbeeld worden telkens de meest
voorkomende werkzaamheden opgesomd (1).

 Type A: controlewerken zonder invasief karakter/ Interne werken met minimale
stofproductie
•

wegnemen van de elementen van het valse plafond ter inspectie, beperkt tot 1
m²;

•

verven zonder zandstralen of afschuren;

•

plaatsen van behangpapier;

•

kleine elektriciteitswerken;

•

kleine loodgieterijwerken met waterafsluiting in een ruimte gedurende minder
dan 15 minuten;

•

andere inspectiewerken die geen sleuven in de muren noch een ruimere
ingreep op de elementen van het valse plafond vergen;

•

enz.

 Type B: Kleine werken van korte duur die een laag stofniveau veroorzaken
•

sleuven in de muren of plafonds met gecontroleerde stofproductie voor de
installatie of het herstel van kleine elektriciteitswerken, op bestanddelen van
de verluchting, telefoon- of computerkabels;

•

wegnemen van vloerbekleding (beperkte oppervlakte);

•

kleine werken boven valse plafonds;

•

afschuren van kleine oppervlakten;

•

loodgieterijwerken met waterafsluiting in maximum 2 ruimten minder dan 30
minuten;

•

enz.

 Type C: Alle werken die een gemiddeld tot hoog stofniveau veroorzaken of die
afbraak of verwijdering van elk vast bestanddeel veronderstellen
•

zandstralen/afschuren van grote oppervlakten;

•

kleine afbraakwerken;

•

wegnemen van vloerbekleding of valse plafonds;

•

optrekken van nieuwe muren; plaatsen van nieuwe scheidingswanden;

•

kleine bouwwerken;

•

kleine werken aan elektrische leidingen of bekabelingen in de plafonds;

•

kleine graafwerken;

•

grote bekabelingsactiviteiten, activiteit die diverse vakteams vergt;

•

alle loodgieterijwerken met waterafsluiting in maximum twee ruimten gedurende
meer dan 30 minuten maar minder dan een uur;

•

enz.

 Type D: Grote afbraak-, constructie- en renovatiewerken/Grote externe werken met
grote stofproductie
•

loodgieterijwerken met waterafsluiting in meer dan twee ruimten en gedurende
meer dan een uur;

•

grote graafwerken;

•

enz.

1.2 Aard van de betrokken patiëntenpopulatie
Laag risico
Afwezigheid van
patiënten of
patiëntenmaterialen in
de omgeving (burelen,
technische ruimtes, …)

Matig risico

Hoog risico

Hoogste risico

Eenheden zoals:

- Spoedgevallen

- Intensieve Zorgen

- Raadplegingen

- Radiotherapie

- Hartbewaking

- Inschrijvingen

- Verloskwartier

- Cafetaria

- Materniteit

- Neonatologie (N* en
NIC)

- Gangen

- Pediatrie

- Nucleaire
geneeskunde

- Alle verpleegafdelingen voor
hospitalisatie

- Endoscopie
- Fysische
geneeskunde
- Radiologie/ MRI-NMR

- Apotheek

- Eenheden voor
immuun
gecompromitteerde
patiënten
(hemodialyse,
oncologie)
- Isolatiekamers met
onderdruk
- Operatiekwartier
- Chirurgisch
dagcentrum
- Centrale sterilisatie
- Cleanrooms

Bepaling risico - index (1)
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