Kijk eens met een frisse blik

Schoonmaakonderhoud
Als je als van praktijkmanager verantwoordelijk bent voor het schoonmaakonderhoud binnen
de praktijk, houd je je bezig met één van de meest ingewikkelde aandachtsgebieden van
facilitair management. Is het schoonmaakonderhoud uitbesteed, gaat de kwaliteit vaak omlaag
en de kosten omhoog. Wordt het zelf gedaan, dan is het de vraag óf het gedaan wordt en of het
dan wel goed gedaan wordt. In dit artikel geven we enkele nuttige tips over het beheersen van
de kwaliteit en kosten van schoonmaakonderhoud en over het onderwerp in het algemeen.
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en goede relatie zei eens: “Hoe kan
het nou toch dat we met de richtlijnen
vanuit de Wet Infectie Preventie (WIP)
de hygiëne rondom de behandelingen zó
goed op orde hebben en houden, maar we
vervolgens wel een smerig toilet hebben?”
Daarover zijn echter wel bepaalde punten
over opgenomen in de herziene WIP-richtlijnen.

na de werkzaamheden;
• draag tijdens het schoonmaken stevige
disposable handschoenen;
• reinig de niet-kritische ruimten, behalve
het sanitair, minimaal wekelijks;
• reinig de kritische ruimten en het sanitair dagelijks;
• leeg pedaalemmers en afvalbakken dagelijks.

Herziene richtlijnen

Werkwijze reinigen:
• wis vloeren en oppervlakken bij voorkeur droog;
• verwijder zichtbaar vuil van tevoren;
• werk van schoon naar vuil en van kritische naar niet-kritische ruimten.
Houd deze punten in gedachten als het
gaat om het schoonmaken van de praktijk.
Of je het nu zelf doet, of dat je het uitbesteedt.

In april is de herziene Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken van
kracht geworden. Welke richtlijnen zijn
van toepassing op de schoonmaak van de
algemene (niet-kritische) ruimten1:
Vloeren, meubilair en sanitair
• leg de werkzaamheden betreffende het
schoonmaakonderhoud van de praktijkruimten vast in een schoonmaakprotocol;
• evalueer regelmatig het schoonmaakresultaat en stel zo nodig het protocol bij;
• gebruik voor reiniging en desinfectie zo
veel mogelijk wegwerpmaterialen;
• reinig en droog schoonmaakmaterialen

Zelf doen of uitbesteden?
Schoonmaakonderhoud uitbesteden is al
jaren een trend, slechts licht geremd door
de recente economische crisis. Met een
marktconform tarief voor schoonmaak van
€25,- per uur inclusief middelen en mate-

rialen, valt aan de hand van de volgende
lijst met voor- en nadelen de keuze vaak op
uitbesteden:
Voordelen:
• Eigen medewerkers doen waar ze voor
opgeleid zijn en waar de interesse ligt;
• Er wordt optimaal gebruik gemaakt van
de kennis en kunde van de externe partij;
• Flexibiliteit bij hogere of lagere schoonmaakbehoefte.
Nadelen:
• Afhankelijkheid van een leverancier;
• Noodzaak tot bewaking kwaliteit;
• Noodzaak tot bewaking prijs;
• Gevaar voor diefstal of lekken van informatie.
De overheid heeft ook iets te zeggen over
uitbesteden: “De meeste schoonmaakbedrijven werken eerlijk. Maar er zijn er ook
die zich niet aan de regels houden. Dat kan
leiden tot uitbuiting van werknemers, misbruik van migratieprocedures en oneerlijke concurrentie. U bent er verantwoordelijk voor – en soms ook aansprakelijk – om
zaken te doen met schoonmaakbedrijven
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die zich aan de regels houden. Zo helpt u
misstanden in de branche voorkomen.”2
Op www.checklistschoonmaak.nl is een
checklist beschikbaar waarmee je aan de
hand van 10 punten een goed beeld krijgt
van jouw schoonmaakbedrijf. Je kunt
natuurlijk ook de bal eenvoudig bij het
schoonmaakbedrijf neerleggen en vragen
of zij aan deze punten voldoen.

Waarschuwingssignalen
Als de schoonmaak niet op orde is, of je
hebt hier een vermoeden van, kijk dan eens
in het schoonmaakhok en let op de volgende zaken:
• Wordt er met de klassieke ‘strengenmop’
gewerkt? De brancheverenigingen in de
schoonmaak raden al jaren aan om een
vlakmop te gebruiken (afbeelding 1).
• Wordt de vlakmop na iedere schoonmaakdag vervangen voor een schone?
• Worden de gebruikte emmers en spoelbak dagelijks na gebruik schoongemaakt?
• Worden alle gebruikte schoonmaakartikelen zoals doekjes, sponzen, microvezeldoeken3 dagelijks na gebruik vervan-
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afbeelding 1: strengenmop (l) en vlakmop

gen en op verantwoorde temperatuur
gewassen?
• Hanteert het schoonmaakbedrijf het
DKS (dagelijks kontrole systeem) meetsysteem?
• Worden bevindingen van controles bijgehouden in het logboek?
• Ontvang je rapportages per email?

Michael Joosen is directeur
van Heertjes en Voorpraktijken.
Heertjes (heertjes.nl) ondersteunt
praktijken o.a. bij vraagstukken
rondom schoonmaakonderhoud,
inkoop, nieuwbouw, verbouw
en verhuizingen. Voorpraktijken
(voorpraktijken.nl) is een verzameling besparende collectieven,
speciaal gericht op (para)medische praktijken. Voorpraktijken
organiseert daarnaast ledenvoordelen als partner van de ANT, de
KNMT en de Branchevereniging
Tandtechniek.

Tip: Zaken als vloeren, sanitair en ramen
zijn vaak wel benoemd in een schoonmaakplanning. De zogenaamde “handcontactpunten” zijn minstens even belangrijk; hier
vinden de meeste contactmomenten plaats
en is er dus een grotere kans op overdracht
van bacteriën en virussen. Denk daarbij
aan: deurklinken, lichtschakelaars, pinautomaat, telefoons, toetsenborden en muizen.

Best Practice
Praktijken waarbij ik zelf betrokken ben
geweest bij het verbeteren van schoonmaakonderhoud hebben de volgende kenmerken:
• Werkzaamheden worden op basis van
een schoonmaakplan uitgevoerd;
• De geldende WIP richtlijn worden gevolgd, dus sanitair wordt dagelijks
schoongemaakt;
• Er wordt periodiek door een leidinggevende van het schoonmaakbedrijf gecontroleerd en gerapporteerd aan de praktijkmanager;

• De praktijkmanager controleert zelf ook
ieder kwartaal tien kritische punten;
• Er wordt gebruik gemaakt van de microvezeltechniek;
• Er is een vaste persoon aangesteld voor
de schoonmaak én een vaste vervanger;
• De schoonmaker is verantwoordelijk
voor een sluitronde en correcte inschakeling inbraakalarm;
• De overeengekomen prijs is een vast bedrag per maand en wordt tot einde looptijd nooit verhoogd;
• Middelen en materialen zijn inclusief.
De looptijd van een contract is maximaal
twee jaar met twee maanden opzegtermijn.
Tip: Schoonmaakbedrijven leveren vaak
graag alle sanitairpapier als extra dienstverlening. Controleer de prijzen voor bijvoorbeeld wc-rollen zeer nauwkeurig om
te voorkomen dat je in de de praktijk een
euro per rol betaalt.

Samengevat
Ondanks dat schoonmaakonderhoud regelmatige aandacht vereist, kan je met enkele simpele trucs de kwaliteit en prijs op
orde brengen en houden.
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http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:215784&type=org&disposition=inline
http://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuwsberichten/checklist-voor-inhuren-schoonmaakbedrijf.aspx
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten/WIP/Microvezeldoekjes
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