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Naam/adres locatie  

 De Vijverberg 

Ruysdaelstraat 2, Son en Breugel  

 

Datum bezoek  
 12-05-2022 

 

Contactpersoon en 

telefoonnummer  

 Chris Spooren, 0630775451 

c.spooren@sonenbreugel.nl 

 

0-meting uitgevoerd 

door  
 Petri Kuijlaars, deskundige infectiepreventie 

 

Capaciteit 

opvanggelegenheid  

 Max. 72 tot 100 Personen? 

 

Soort opvang  
 Voormalige basisschool, later kantoorpand huisvesting gemeente.  

 

Samenstelling groep 

(kinderen/mensen met 

beperking/ouderen)  

Gezinnen, mindervaliden, ouderen  

Huisdieren toegelaten op de begane grond 

Informatie over de 

locatie  

Het betreft een verbouwde voormalige basisschool, later gebruikt als 

kantoorfunctie/balie gemeentehuis. Bewoners hebben eigen woon/slaapruimte 

met een tafel/stoelen, een bureau en een koelkast. Op de kamer komt geen 

aanrechtje of handenwasgelegenheid.  

Per woonruimte komt eigen serviesgoed beschikbaar, eigen 

schoonmaakmaterialen, een startpakket per persoon met toiletartikelen, 

lakens, handdoeken etc.  

 

De locatie is geschikt voor families, gezinnen. Gestreefd wordt naar een 

bezetting tussen de 4 en 6 mensen per kamer, max. 100 mensen.  

Zorg dat er alleen 1 gezin per kamer gehuisvest wordt. Zeker niet 2 

onbekende gezinnen bij elkaar in deze langdurige opvang. Evt. in overleg 2 

gezinnen die elkaar kennen (2 moeders met de eigen kinderen) zou evt. 

kunnen. 

  

    

 

 

Interessante websites:  

- https://www.refugeehelp.com/get-help  

- www.vrbzo.nl/actueel/vluchtelingen 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.refugeehelp.com/get-help
http://www.vrbzo.nl/actueel/vluchtelingen
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Samenvatting aandachtspunten: 

- Geschiktheid locatie voor het geplande aantal personen qua leefruimte en voorzieningen 

- Onderhoud, reiniging gedeeld sanitair en keuken t.o.v. zelfwerkzaamheid 

- verschoonruimte indien nodig 

- huisregels, corvee afspraken en bewonersoverleg 

 

Reactie op het rapport, ontvangen …. : 
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2 Locatie   

2.1 Schoonmaak  

Locatie is schoon of wordt door een professioneel bedrijf schoongemaakt.   

Er zijn voldoende schoonmaakmaterialen en –middelen aanwezig.   

Er is een contract met een schoonmaakbedrijf waarin een schoonmaakplan is opgenomen.  

Beoordeling: 

Aandachtspunt  

Punten ter verbetering: 

De locatie wordt schoon opgeleverd. Daarna wordt uitgegaan van zelfwerkzaamheid. Met het aantal 

verblijvende personen en het gedeelde sanitair is dit een aandachtspunt. Duidelijke afspraken, corvee 

afspraken, huisregels en de nodige begeleiding hierop zijn nodig om problemen te voorkomen.  

Advies: laat het gedeelde sanitair 1x per dag reinigen door een schoonmaakbedrijf. Zodra het kan 

kunnen bewoners dit overnemen wanneer afspraken zijn gemaakt in het bewonersoverleg.  

 

2.2 Legionellapreventie (alleen leidingwaterinstallaties)  

Een uitgebreide toelichting op de legionellapreventie vindt u in de hygiënerichtlijn voor asielzoekerscentra 

van het LCHV. Maatregelen ten behoeve van infectiepreventie dienen vooraf aan het openen van een locatie 

te zijn genomen.  

  

Risicoanalyse is gemaakt (door BRL6010-gecertificeerd bureau)  

Achterstallig onderhoud drinkwaterinstallatie is verholpen (conform NEN 1006)  

Beheersplan is opgesteld (door BRL6010-gecertificeerd bureau)  

Beoordeling: 

Goed 

 

 

2.3 Maatregelen legionellapreventie   

Beheersmaatregelen uitvoeren  

Controlemaatregelen voor beheer uitvoeren  

Logboek bijhouden  

Beoordeling: 

Goed 
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2.4 Ter signalering op locatie  

Volgende punten zijn enkel ter signalering voor de toezichthouder van de GGD. De punten vallen niet 

onder hygiëne, maar wel onder het COA veiligheidsplan.   

  

Het pand is veilig (glas van ramen intact, deuren intact, sanitair intact, gevaarlijke trappen).  

Buitenruimten waar kinderen kunnen/mogen spelen is voorzien van omheining en toezicht.  

Trappen, voorzien van veiligheidsmaatregelen voor kinderen (traphekjes).  

Kranen voorzien van temperatuurbegrenzing  

 

Beoordeling: 

Aandachtspunt 

 

Punten ter verbetering: 

Er zijn geen traphekjes maar de deuren naar de trappen hallen kunnen dicht. Wanneer er kleine 

kinderen komen breng deze dan beneden onder en zorg dat ze de trap niet op kunnen. Wanneer deze 

boven worden ondergebracht ook extra aandacht voor de trappen en evt. traphekjes aanbrengen. 

 

Op de mengkranen is geen begrenzing aanwezig. Stel boilers af op max. 60 graden 

 

  

3 Bouw en inrichting  

In de COA bouweisen staat opgenomen dat er per bewoner 5m² beschikbaar moet zijn voor verblijfsruimte 

en 5m² voor slaapvertrek. Indien de ruimte gecombineerd is, moet er per bewoner 10 m² beschikbaar zijn 

(op grond van PvE 2012, COA*).  

3.1 Verblijfsruimten  

Ruimten zijn huishoudelijk schoon en makkelijk schoon te maken.  

De vloer is glad en goed te reinigen.  

Deuren zijn goed te reinigen.  

Er zijn voldoende afvalbakken geplaatst.  

per bewoner 5m² beschikbaar moet zijn voor verblijfsruimte en 5m² voor slaapvertrek. Indien de 

ruimte gecombineerd is, moet er per bewoner 10 m² beschikbaar zijn 

Beoordeling: 

Aandachtspunt 
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Punten ter verbetering: 

Vloerbedekking in de ruimtes is moeilijk in onderhoud.  

Advies: Zorg voorafgaand aan de opening voor een grondige reiniging.  

  

Van de 10 voormalige klaslokalen zijn 18 gecombineerde slaap-/verblijfsruimten gemaakt van ±30 m².  

Daarnaast zullen er op iedere woonlaag gezamenlijke verblijfsruimtes ingericht worden. Het is de 

bedoeling om hier tussen de 4 en 6 mensen onder te brengen. De ruimtes worden voorzien van een 

koelkast, bureautje en een tafel met 4 tot 6 stoelen.  

Advies: gezien de oppervlakte±30 m² is 4 personen per gecombineerde slaap- verblijfsruimte 

aanvaardbaar. Ook al zijn er gezamenlijke zithoeken ingericht. Mensen hebben behoefte aan eigen 

ruimte en rust. Voorkom stress en conflicten. Begin met huisvesten van max. 4 personen per kamer. 

Wanneer blijkt dat dit ruim genoeg is kan er evt. opgeschaald worden naar 6 wanneer het 1 gezin 

betreft of mensen die samen reizen en elkaar goed kennen. Altijd in overleg.   

 

3.2 Slaapvoorziening  

Maximaal 4 personen per slaapkamer (op grond van PvE 2012)*  

 

Bedden zijn voorzien van een matras met een niet vocht-doorlaatbare en reinigbare matrashoes.  

Het hoofdkussen is van een materiaal dat gewassen kan worden.  

Bij wisseling van gebruiker worden matras en kussen gereinigd of gewassen en het beddengoed 

vervangen.  

De bedombouw is glad, afwasbaar en afneembaar.  

Er zijn voldoende afvalbakken geplaatst.  

Bedden staat minimaal 60cm uit elkaar.  

 

* PvE 2012: Programma van Eisen 2012, COA.   

Beoordeling: 

Aandachtspunt 

    

  De locatie werd nog verbouwd. Meubels etc. nog in opslag/verpakking 

 

  Aandachtspunt:  
Neem 4 personen als uitgangspunt. Evt. 6 wanneer het 1 gezin betreft. Zie 3.1.  
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3.3 Toiletruimten  

Minimaal 1 toilet per 8 bedden (1:8)* voldoende toiletpapier en/of spoelmogelijkheid (op grond 

van PvE 2012).  

Toiletten zijn voorzien van een handenwasgelegenheid met een zeepdispenser met vloeibare 

zeep en handdoekjes voor éénmalig gebruik.  

De vloer rondom het toilet is glad en gemakkelijk schoon te maken en van materiaal dat geen 

vocht doorlaat.  

De wanden zijn glad, absorberen geen vocht en zijn gemakkelijk schoon te maken.  

Er zijn sanitair containers in het (dames)toilet.  

 

Er zijn voldoende afvalbakken, pedaalemmers of open bakken.  

* PvE 2012: Programma van Eisen 2012, COA.   

 

Beoordeling: 

Goed 

   1 receptionist/beveiliger is dagelijks aanwezig.  

   Er is nu geen toiletruimte voorbehouden voor medewerkers.  

   Advies: Wijs, wanneer blijkt dat daar behoefte aan is, een toilet aan voor medewerkers. 
 

 

3.4 Hygiëne tijdens het verschonen  

Er is een aparte verschoonruimte aanwezig.   

Het verschonen wordt strikt gescheiden gehouden van voedsel. Kinderen worden verschoond op 

een aankleedkussen.  

 

De bekleding van het aankleedkussen is goed te reinigen en onbeschadigd en het kussen wordt 

vervangen als het beschadigd is.  

Er is een handenwasgelegenheid met vloeibare zeep en papieren handdoekjes in de ruimte waar 

verschoond wordt.  

Luieremmers zijn aanwezig.  

Er zijn voldoende afvalbakken.  

Beoordeling: 

Aandachtspunt 

Er is nog geen verschoonruimte ingericht. Er zijn verschoonkussens en kinderbadjes. Er komt een tafel 

met verschoonkussen bij de wastafels op ieder  verdieping mocht het nodig zijn.  
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3.5 Doucheruimten  

Minimaal 1 douche per 8 bedden en 1 wastafel per 8 bedden (1:8)* (op grond van PvE 2012).  

Wanden zijn glad en makkelijk schoon te maken.  

De vloer is van stroef materiaal (tegen uitglijden) dat geen vocht absorbeert en gemakkelijk 

schoon te maken.  

Er zijn voldoende afvalbakken per sanitaire ruimte.  

Elke doucheruimte is voorzien van plastic zakken voor vuil wasgoed van gebruiker.  

Doucheafvoer met een afneembaar rooster en stankafsluiter.  

Voldoende ventilatiemogelijkheid.  

* PvE 2012: Programma van Eisen 2012, COA.   

 

Beoordeling: 

Aandachtspunt 

  Punten ter verbetering: 

  Er zijn 8 douches en 14 wastafels aanwezig. De douches zijn voldoende voor 64 personen maar het aantal   

  wastafels is   ruimvoldoende.  

  Advies: het aantal douches is minimaal. Dit vraagt om duidelijke huisregels en goede afspraken in het  

  bewonersoverleg. Daarnaast moet er voldoende tijd zijn om het sanitair te reinigen en dat kan niet  

  wanneer het aldoor bezet is. Voorkom conflicten, stel evt. de kamerbezetting en het aantal bewoners naar  

  beneden bij.  
 

 

4 Milieu  

4.1 Ventileren en luchten  

Elke ruimte is voorzien van continue ventilatie [raam/roosters/mech. ventilatie].  

De ventilatievoorzieningen werken permanent en optimaal.  

Mogelijkheid om ruimten te luchten.  

Beoordeling: 

Aandachtspunt 

   Punten ter verbetering: 

   1 personeelstoilet is omgebouwd tot doucheruimte. Hier is wel afzuiging aanwezig maar aanvoer van  

   verse lucht moet nog geregeld worden.  

   Advies: kort de deur onder een aantal centimeter in zodat een goede afzuiging mogelijk is.  
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Rapport Son en Breugel O-meting                                                        10 van 18  
  

  

 

4.2 Roken  

Afspraak is dat alleen buiten gerookt wordt.  

Indien nodig, zijn er speciale ruimten aangewezen waar gerookt mag worden.  

Beoordeling: 

Goed 

 

4.3 Afvalverwerking  

Er is een afvalverwerkingsplan aanwezig.  

Er zijn containers aanwezig.  

Er zijn afspraken gemaakt voor het periodiek legen van de containers.  

Beoordeling: 

Goed 

Er wordt gezorgd voor pedaalemmers.  

 

4.4 Dierplaagbeheersing  

Er zijn afspraken gemaakt met een dierplaagbeheersingsbedrijf.  

Binnenkomende goederen worden gecontroleerd op aanwezigheid van vraatschade, uitwerpselen, 

buiksmeersporen etc.  

Etenswaren staan afgedekt.  

 

Beoordeling: 

Niet beoordeeld 
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5 Reiniging en desinfectie  

5.1 Algemeen  

Sanitair en de medische ruimte worden dagelijks schoongemaakt en vaker bij zichtbaar vuil. Hier 

zijn afspraken over gemaakt.  

Schoonmaakbedrijf werkt volgens werkinstructies en een schoonmaakschema.  

Schoonmaakmaterialen zijn aanwezig en worden op juiste wijze gereinigd, gedroogd en 

opgeruimd.  

Plannen voor zelfwerkzaamheid door bewoners zijn aanwezig.  

Planning frequentie kamercontroles, er is een checklist aanwezig.  

Beoordeling: 

Aandachtspunt 

   Punten ter verbetering: 

   De locatiemanager wordt nog aangesteld. Zorg dat bovenstaande wordt opgepakt.  

   De locatie wordt schoon en gebruiksklaar opgeleverd. Daarna is het de bedoeling dat de bewoners zelf    

   schoonmaken. Gezien het aantal geplande gebruikers, de gedeelde sanitaire voorzieningen en keuken is  

   dit een groot aandachtspunt.  

   Advies: Maak hierover vooraf goede afspraken/ huisregels. Werk volgens corveeroosters,    

   schoonmaakschema’s.  

   Laat sanitair en keuken zonodig  bij de start 1x per week reinigen door een schoonmaakmedewerker.      

   Daarna kan dit in overleg overgenomen worden door de bewoners, per verdieping.  

 
5.2 Desinfectie  

De locatiemanager en woonbegeleiders zijn er van op de hoogte dat bij bloed of bloederige 

diarree er, eerst wordt gereinigd en daarna wordt gedesinfecteerd.  

De locatie wordt schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf. Hierover zijn afspraken gemaakt.   

Desinfectie wordt uitgevoerd door een professioneel bedrijf. Hierover zijn afspraken gemaakt.  

Voor desinfectie van oppervlakken worden alleen middelen gebruikt die zijn toegelaten door het 

Ctgb.  

Desinfectiemiddelen worden altijd volgens het gebruiksvoorschrift gebruikt.  

Het is bekend hoe het desinfectiemiddel gebruikt moet worden.  

Het is bekend wanneer en hoe welke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten 

worden. Bijvoorbeeld: handschoenen, schort, mondmasker.  

 

Beoordeling: 

Aandachtspunt 

De locatiemanager wordt nog aangesteld. Zorg dat bovenstaande wordt opgepakt. 
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5.3 Wasgoed   

Het schone linnengoed en textiel wordt tot gebruik schoon en apart bewaard.  

 

Er is één wasmachine en één wasdroger aanwezig per 16* aanwezigen (op grond van PvE 2012).  

Bij contact met vuil wasgoed worden er handschoenen gedragen.  

Schoon en vuil wasgoed worden in aparte ruimtes opgeslagen.  

 

* PvE 2012: Programma van Eisen 2012, COA.  

 

Beoordeling: 

Aandachtspunt 

   Punten ter verbetering: 

   Er zijn 4 wasmachines aanwezig; dit is voldoende voor 64 personen (volwassenen). In noodopvang is 1  

   op 20 personen de norm; 80 personen. Ben hier alert op bij de bezetting van de locatie.  
 

 

6 Zorgvoorzieningen  

6.1 Meldingsplicht infectieziekten  

De huisarts is op de hoogte van wat meldingsplichtige infectieziekten zijn en dat dit gemeld moet 

worden bij de regionale GGD.  

Evt. maatregelen worden getroffen in overleg met infectieziekten arts van de plaatselijke GGD.  

Locatiemanager weet dat hij/zij bij een ongewoon aantal [2 of meer] zieken: bewoners en/of 

medewerkers moet melden aan afd. Infectieziekten bestrijding (IZB) van de regionale GGD.  

Beoordeling: 

Niet beoordeeld.  

De locatiemanager moet nog aan gesteld worden. Zorg dat die het bespreekt  met de betrokken huisarts.  

 

6.2 EHBO  

Er is minstens één EHBO-trommel aanwezig; planning = 1 in de beheerders ruimte en 1 in een 

algemeen bereikbare ruimte   

Er is een BHV-koffer aanwezig.  

Inhoud EHBO-trommel en BHV-koffer worden periodiek gecontroleerd op volledigheid en 

houdbaarheidsdatum.  
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EHBO post  

• Hang een poster op de deur hoeveel personen er maximaal aanwezig kunnen zijn in de ruimte.  

• Een EHBO-ruimte heeft gladde vloeren, afneembare behandeltafel, een wastafel, vloeibare 

zeep en papieren handdoekjes.  

• Hygiënevoorzorgsmaatregelen eigen medewerkers: voldoende handschoenen (latex of nitrile), 

water en vloeibare zeep of handalcohol, apart toilet.  

• Schoonmaak medische ruimte: de ruimte wordt minimaal 1 x per dag gereinigd.  

• Beschermde opslagmogelijkheid voor infectieus, medisch afval.  

• Kennis over infectieziekten bij EHBO-ers. De GGD wordt op de hoogte gehouden bij een 

uitbraak van acute maag- en darmaandoeningen, geelzucht, huidaandoeningen of andere 

infectieziektes categorie A, inclusief corona. Alle gegevens worden verzameld en er vindt overleg 

plaats over de te nemen maatregelen.  

• Materialen: standaard EHBO doos, aangevuld met (voorraad) neussprays, paracetamol etc.  

• Contactpersonen bekend (naam en telefoonnummer) HAP, HA, apotheek, tandarts.  

• Afspraken over vervoer naar hulpverlenende instanties of teststraat.  

• Voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (zie bijlage) aanwezig en voldoende kennis over 

juist gebruik. https://www.free-learning.nl/modules/infectiepreventie/index.html (eventueel kan 

GGD gevraagd worden trainingen te verzorgen).  
 

Beoordeling: 

Goed 

 

 

6.3 Medische behandelruimte ; n.v.t. 

De ruimte is voorzien van een handenwasgelegenheid met warm en koud stromend water, een 

zeepdispenser, Ctgb goedgekeurde handdesinfectans , wegwerphanddoekjes en een afvalemmer 

(met plastic zak).  

De ruimte is voorzien van materialen nodig in een huisartsenpost:   

• Een naaldencontainer met UN-keurmerk;  

• Persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, plastic schorten, evt.  

beschermbril, mondneusmasker) die te allen tijde worden gebruikt (chirurgisch mondneusmasker 

of FFP2 masker bij verdenking tbc);   

• Opslagmogelijkheid voor steriele materialen;  

• Infectieziekteprotocollen.  

Medisch afval wordt opgeslagen in een aparte afgesloten container voorzien van het 

UNkeurmerk.  

Medisch afval wordt gescheiden van huishoudelijk afval afgevoerd.  

Medische behandelkamers zijn voorzien van gladde vloeren en wanden.  

Medische behandelkamers worden dagelijks als zodanig gereinigd door schoonmaakbedrijf.  

Er is een spoelruimte aanwezig voor de medische ruimte.  
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7 Voedselveiligheid  

7.1 Voedseluitgifte  

Er zijn afspraken gemaakt wie verantwoordelijk is voor de uitgifte van de maaltijden.  

Er wordt gewerkt via een hygiënecode.  

Koelkasten zijn aanwezig. Maximale temperatuur is 7°C.  

Producten over de houdbaarheidsdatum worden weggegooid.  

Producten en gerechten worden opgeslagen zoals het etiket voorschrijft.  

Koude gerechten en producten staan niet langer dan 2 uur buiten de koeling, anders dient dit 

weggegooid te worden.  

Etenswaren worden afgesloten bewaard.  

Etenswaren worden niet op de vloer bewaard.  

Beoordeling: 

Aandachtspunt 

 

Punten ter verbetering: 

 

De bewoners gaan zelf koken.  

Advies: Zorg dat dit vanaf het begin goed geregeld is of zorg voor levering door een cateraar 

(geportioneerd op te warmen) tot iedereen is geïnstalleerd en de huisregels duidelijk zijn.  

 

 

7.2 Keukens voor bewoners  

Er is voldoende mogelijkheid om te koken.  

De keuken is voorzien van een kookplaat en pannen.  

Er is een goedwerkende afzuigkap.  

Er is een goedwerkende koelkast aanwezig. Maximale temperatuur is 7°C.  

 

Specifieke eisen voor de bouw en inrichting van keukens voor bewoners: 

• Plaats een kookstel met: 
o minimaal vier kookpitten per acht bedden; 
o één spoelbak met mengkraan per vier kookpitten; 
o een afzuigkuip per kookplaat. 

• Zorg voor kastruimte, zoals afsluitbare onder- en bovenkastjes waar bewoners losse 
keukenmaterialen en etenswaren kunnen opbergen. 

• Zorg voor voldoende verlichting: 
o twee lampen; 
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o met opaal kap; 
o minimaal 400 lux. 

 

Beoordeling: 

Aandachtspunt 

 

Tijdens het bezoek is uitgegaan van minimaal 4 kookplaten met ieder 4 pitten = 16. Het advies is 

minimaal 4 pitten per 8 bedden te voorzien. Voor 100 geplande personen is het aantal voorzieningen zeer 

minimaal.  

Advies: plaats indien mogelijk, 6 voorzieningen met 4 pitten om op te koken.    
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 TECHNISCHE HYGIËNEZORG GOO  

Hieronder zijn locatiecriteria en benodigdheden beschreven voor verschillende typen 

opvanglocaties.  

De GGD treedt hierbij adviserend op richting de gemeente.  

• Alle leidingen, warm en koud, minimaal 2 minuten doorspoelen bij ieder tappunt. Zorg dat 

douchekoppen daarbij in een emmer water liggen. Vervang eventueel douchekoppen of ontkalk 

en desinfecteer ze.  

• De beheerder van de locatie moet kunnen aantonen dat er een goed functionerend 

ventilatiesysteem is volgens het Bouwbesluit.  

• Zorg dat een mechanisch ventilatiesysteem geen gebruik maakt van recirculatie.  

 

Slaap- en woonvertrekken  

• Hang een poster op de deur hoeveel personen er maximaal aanwezig kunnen zijn in de ruimte.  

• Streef naar maximaal 4 alleenstaande personen per slaapkamer indien de locatie dit toelaat. 

De personen die een slaapkamer delen, vormen een cohort en worden gezien als een 

huishouden. De personen binnen de cohort hoeven dus geen afstand te houden onderling. Indien 

één persoon binnen de cohort bevestigde Covid19 heeft, dan moet de hele cohort in quarantaine. 

Iemand hoeft niet in quarantaine als hij/zij geen klachten heeft en hij/zij in 2022 al corona heeft 

gehad of hij/zij langer dan een week geleden een boostervaccinatie heeft gehad. In het geval 

van een sporthal moeten in ieder geval de slaapplekken (minimaal 5m2, liever ruimer) worden 

afgezet/op de vloer getapet en een bed/stoel/kastje zo neergezet dat 1,5 meter afstand houden 

makkelijk is.  

• Streef naar minimaal 5 m² beschikbaar vloeroppervlak per bewoner.  

• Bedden zijn voorzien van een matras met een afneembare matrashoes.  

• Hoofdkussen is van materiaal dat gewassen kan worden.  

• Na wisseling kunnen het matras en het kussen huishoudelijk gereinigd worden. Meenemen van 

kussen/dekbed naar een volgende verblijfslocatie voor dezelfde persoon is ook mogelijk. Vervoer 

deze dan in een afgesloten (vuilnis)zak.  

• Er is (nacht)ventilatie d.m.v. bijvoorbeeld een rooster of raamconstructie.  

• Slaap- en woonvertrekken zijn voorzien van schoonmaakproducten en een 

instructie/schoonmaakschema.  

• Handalcohol en niet-medische mondkapjes zijn in iedere unit voorradig.  

 

Sanitair  

• Hang een poster op de deur hoeveel personen er maximaal aanwezig kunnen zijn in de ruimte.  

• Streef naar 1 toilet per acht personen.  

• Gescheiden dames en herentoiletten, douches en wastafels. Zorg dat het onderscheid zichtbaar 

is.  

• Toiletruimtes zijn voorzien van een handenwasgelegenheid met een zeepdispenser, papieren 

handdoekjes en een afvalbak. Streef naar meerdere handenwasgelegenheden en meerdere 

zeepdispensers per toiletruimte, met voldoende tussenruimte (1,5 meter).  

• De sanitaire ruimtes zijn voorzien van goede verlichting.  
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• Naast de toiletpot moet een afvalbak aanwezig zijn. In sommige landen is men niet gewend om 

het toiletpapier door te spoelen. Het is niet in alle landen gebruikelijk het toiletpapier in de 

toiletpot te werpen omdat het rioleringssysteem de verwerking ervan niet aankan.  

• Plaats in de toiletten bordjes, of hang bijvoorbeeld papieren instructies aan de muur, waarin, in 

enkele veel voorkomende talen, kort wordt toegelicht dát het toiletpapier in de toiletpot 

gedeponeerd kan worden.  

• Sanitaircontainers aanwezig in de damestoiletten.  

• Er moet voldoende toiletpapier (op voorraad) aanwezig zijn.  

• Verschoonkussens, billendoekjes, luiers voor baby’s. Gesloten afvalbak voor vieze luiers.  

• Spuitflacon met allesreiniger om verschoonkussens te reinigen na gebruik.  

• Streef naar een douche per acht personen.  

• Zeep en shampoo in douches aanwezig (dispenser aan de wand) of voor persoonlijk gebruik.  

• Zorg voor voldoende ventilatiemogelijkheden tijdens en na het douchen.  

• Zorg voor voldoende handdoeken (op voorraad).  

• Afvalbakken aanwezig in de douches.  

• Waszakken (eventueel vuilniszakken) met bak/houder voor vuile kleding.  

 

Voeding  

Cateraar werkt volgens HACCP-richtlijnen. De gekozen hygiënecode dekt alle voedselprocessen 

in het centrum.  

• Bied geen buffetvorm aan.  

• Maak indien mogelijk een scheiding tussen woon-/slaapgedeelte en eetgedeelte.  

 

EHBO  

• Hang een poster op de deur hoeveel personen er maximaal aanwezig kunnen zijn in de ruimte.  

• Een EHBO-ruimte heeft gladde vloeren, afneembare behandeltafel, een wastafel, vloeibare 

zeep en papieren handdoekjes.  

• Hygiënevoorzorgsmaatregelen eigen medewerkers: voldoende handschoenen (latex of nitrile), 

water en vloeibare zeep of handalcohol, apart toilet.  

• Schoonmaak medische ruimte: de ruimte wordt minimaal 1 x per dag gereinigd.  

• Beschermde opslagmogelijkheid voor infectieus, medisch afval.  

• Kennis over infectieziekten bij EHBO-ers. De GGD wordt op de hoogte gehouden bij een 

uitbraak van acute maag- en darmaandoeningen, geelzucht, huidaandoeningen of andere 

infectieziektes categorie A, inclusief corona. Alle gegevens worden verzameld en er vindt overleg 

plaats over de te nemen maatregelen.  

• Materialen: standaard EHBO doos, aangevuld met (voorraad) neussprays, paracetamol etc.  

• Contactpersonen bekend (naam en telefoonnummer) HAP, HA, apotheek, tandarts.  

• Afspraken over vervoer naar hulpverlenende instanties of teststraat.  

• Voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (zie bijlage) aanwezig en voldoende kennis over 

juist gebruik. https://www.free-learning.nl/modules/infectiepreventie/index.html (eventueel kan 

GGD gevraagd worden trainingen te verzorgen).  
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Verwerking wasgoed  

• Maak zichtbaar waar kleding gewassen en uitgehangen kan worden.  

• Zorg voor voldoende vuilniszakken (verschillende kleuren) om schone en vuile was te 

scheiden/kleding te kunnen opbergen.  

• Vuil wasgoed altijd in gesloten (plastic) zakken verzamelen en transporteren.  

• Wasinstructie op papier (specifieke instructie in geval van een coronabesmetting).  

 

Ingebrachte kleding en kledinguitgifte  

• Maak afspraken over wie de kleding sorteert en uitgeeft.  

• Hanteer hygiëneregels: handschoenen dragen en eventueel een schort.  

 

Schoonmaak  

• Maak afspraken over de dagelijkse schoonmaak gedurende de opvang. Maak 

handcontactpunten tweemaal daags schoon in alle gezamenlijke- en verkeersruimtes.  

• Hanteer schoonmaakschema’s (wie, wat, waar, hoe vaak en waarmee).  

• Gebruik de juiste schoonmaakmaterialen en -middelen en zorg dat deze op voorraad zijn.  

• Draag handschoenen bij schoonmaakwerkzaamheden.  

• Zorg voor schoonmaakinstructies en -roosters, in de reguliere situatie en bij besmetting.  

• Draag persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer dat nodig is.  

 

Kinderopvang  

• Hang een poster op de deur hoeveel personen maximaal aanwezig kunnen zijn in de ruimte.  

• Zorg voor voldoende materialen (luiers, verschoonkussens, billendoekjes, allesreiniger, 

bedjes).  

• Let bij de inrichting van een speelhoek op kleine losse onderdelen.  

• Maak afspraken en geef instructies over het reinigen van materialen, ruimtes, 

handcontactpunten.  

 

Afvalverwerking  

• Zorg voor voldoende afvalbakken over de hele ruimte.  

• Leeg de bakken dagelijks en tussendoor als ze vol zijn.  

• Verzamel het afval in afsluitbare containers op een aparte afvalplaats.  

• Zorg voor een instructie voor de afvalverwerking, ook bij besmetting  

 


