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UVC desinfectie, getoetst tijdens een einddesinfectie met 
een desinfectie robot - THOR UVC - op een besmette corona 
afdeling van verpleeghuis Riederborgh te Ridderkerk 

Uitbraken in zorginstellingen blijven zich voordoen, ondanks alle maatregelen die men neemt. Binnen 
deze instellingen, waar bewoners verblijven met verminderde afweer, is het risico op verspreiding 
van pathogene micro-organismen zeer groot. Het indammen van die verspreiding door het continue 
laag houden van de microbiologische belasting heeft derhalve een hoge prioriteit. Met de komst voor 
strengere rapportages en inspecties neemt de druk om zorginfecties te verminderen toe. 

Toch is het niet alleen de druk van buitenaf. Ook binnen de instellingen heerst onrust bij bewoners, 
familie van bewoners en medewerkers. Zij vragen zich af of het leefklimaat binnen hun instelling na 
een uitbraak, zodra de reiniging- en desinfectieactiviteiten zijn afgerond, nog wel veilig is? 

Binnen zorginstellingen heeft men, in tegenstelling tot de ziekenhuizen, te maken met permanent bewoonde afdelingen. 
Men kan niet, zoals in een ziekenhuis, een afdeling leeg verplegen en patiënten overplaatsen. Voor een desinfectieactie 
krijg je de afdeling mét de bewoners erbij. Deze bewoners kun je niet overplaatsen. Zij kunnen wel gedurende een klein 
aantal uren even hun kamer of appartement verlaten, en in die korte tijd moet je een desinfectieactie kunnen uitvoeren. 
Snelheid van handelen heeft dus de hoogste prioriteit.
Aangezien de traditionele manieren van handmatige desinfectie (chloor en alcohol) geen garanties bieden dat een 
hele afdeling in één snelle actie kan worden gedesinfecteerd, heeft het uitbraak managementteam van zorginstelling 
Riederborgh te Ridderkerk gekozen voor een nieuwe methode: een desinfectie met UV-C licht. 
De werking van UV-C licht is inmiddels uitgebreid bewezen in wetenschappelijke onderzoeken en publicaties 1,2,3,4,5,6,7

en het kan in veel gevallen als vervanger dienen voor chemische middelen. Over de toepassing ervan binnen een 
verpleeghuissetting is tot op heden nog niet eerder gepubliceerd.  

Dit verslag beschrijft achtereenvolgens (A) de theoretische onderbouwing van het UVC desinfectieproces en (B) een pilot 
van een einddesinfectie met een UVC desinfectierobot (THOR UVC) 8, ter afronding van een besmette corona afdeling van 
verpleeghuis Riederborgh te Ridderkerk. 
De grootste uitdaging in een verpleeghuis is een afdeling, die permanent bewoond wordt, binnen één dag geheel te 
desinfecteren, zonder te veel negatieve impact voor bewoners en medewerkers, waarbij tevens geen enkele concessie 
wordt gedaan op de kwaliteit van het desinfectie proces.

WAT IS UV-C LICHT EN HOE DOODT HET MICRO-ORGANISMEN?

Ultraviolette straling, ook wel UV-licht genoemd, is elektromagnetische straling net buiten het deel van het 
spectrum dat met het menselijk oog waarneembaar is 1,2,5,6,9. De golfl engte van UV-C licht ligt tussen 100 en 400 
nanometer, dus ‘voorbij het violet’.

Doordat ultraviolet licht een kortere golfl engte heeft dan zichtbaar licht, is het energierijker; het kan zelfs het 
ionisatiepotentiaal van organische moleculen bereiken en daarmee chemische reacties in gang zetten. Dat is 
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tevens de reden dat een overmaat van ultraviolette straling schadelijk is voor vele organismen, waaronder de 
mens.

Met name UV-C licht tussen 200-280nm doodt micro-organismen. Met een adequate dosis van 253,7nm zullen 
micro-organismen in het bijzonder worden gedood. Het kiemdodende eff ect is afhankelijk van de bestralingsdosis 
en de tijd waaraan het micro-organisme aan UV-C wordt blootgesteld. Het UV-C licht dringt de cel van een micro-
organisme binnen en verbreekt de DNA-verbindingen in de cel. De erfelijke eigenschappen van de cel veranderen 
en de cel kan zich hierdoor niet meer delen. Het micro-organisme kan zich niet meer vermenigvuldigen en gaat 
dood.
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Hoewel bovenstaande toelichting de basiskennis van het 
UV-C licht bevat, is dit artikel niet bedoeld als alternatief 
natuurkunde boek. Wel is het bedoeld om inzichtelijk te 
maken dat lichtstralen een alternatief kunnen zijn voor 
de chemische producten, die thans als enige worden 
gebruikt om te desinfecteren. 

DESINFECTANTIA

Chemische desinfectantia zijn altijd gekoppeld aan 
compatibiliteit met omgevingsmaterialen en milieu. Voeg 
daarbij de aspecten regelgeving en beheersbaarheid, 
dan blijven er weinig processen over die aan alle 
voorwaarden kunnen voldoen. Tot op heden worden 
voor ruimte desinfectie alleen de volgende chemische 
producten toegelaten: natriumhypochloriet (oplossing 
250 ppm en 1000 ppm), alcohol 70%, waterstofperoxide 
of combinaties, waar deze stoff en in zijn verwerkt. 
Toegelaten producten zijn voorzien van een CTGB-
nummer. Alleen desinfectantia met een CTGB-nummer 
mogen in de zorg worden gebruikt.

Op waterstofperoxide na, kunnen bovengenoemde 
desinfectantia alleen handmatig worden toegepast. 

Hoewel deze methoden zeker eff ectief kunnen zijn met 
betrekking tot het doden bacteriën of virussen, kan 
tijdens het desinfectieproces veel misgaan. Belangrijke 
methodefouten bij handmatig desinfecteren zijn: een 
onjuiste dosering, het werken met een verouderde minder 
werkzame verdunning, het hanteren van onvoldoende 
inwerktijd, het overslaan van (delen van) oppervlakken en 
onvoldoende reiniging voorafgaande aan de desinfectie. 
Kortom, je kan bij handmatige desinfectie nauwelijks 
spreken van een geborgd proces. Het is heel moeilijk 
bewijs te leveren dat de desinfectie daadwerkelijk goed 
en doeltreff end is uitgevoerd.

De mogelijkheden voor verpleeghuizen, verzorginghuizen 
of kleinschalig wonen zijn helemaal minimaal, omdat 
qua inrichting deze instellingen totaal verschillen van 
ziekenhuizen, waar zelfs ieder lijstje aan de muur er al 
één te veel is. 

Dan kan een desinfectiemethode met UV-C licht dé 
oplossing zijn om na een besmetting of uitbraak een 
kamer/ afdeling/ instelling weer opnieuw schoon op te 
leveren voor nieuwe opnames 3,4  (zie afbeelding 1).



WERKPROCES VAN EEN UVC ROBOT

De werking van UVC desinfectie berust op absorptie 
van UV-C licht door het DNA en het RNA van micro-
organismen. Hierdoor worden het DNA en het 
RNA beschadigd, waardoor voortplanting niet 
meer mogelijk is. Alle micro-organismen waarvoor 
in zorginstellingen isolatiemaatregelen worden 
ingesteld worden door UV-C licht afgedood. Om 
zoveel mogelijk de schaduwwerking te verminderen 
is de THOR UVC desinfectierobot voorzien van een 
telescopisch uitschuifmechanisme waardoor er een 
maximale hoogte ontstaat van 2,24m. 
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UVC DESINFECTIE IS EEN GEBORGD PROCES:

• De kop van deze telescoop bevat een scanner, 
die al draaiend de ruimte (en obstakels) in kaart 
brengt. 

• De software van de THOR UVC desinfectierobot 
berekent de benodigde stralingstijd voor de 
desinfectiecyclus. Eén cyclus van de THOR UVC 
desinfectierobot duurt gemiddeld genomen kort 
(< 30min.). 

• Het proces wordt volledig digitaal gearchiveerd. 

• De robot is voorzien van een bewegingsscanner. 
Bij de minste waargenomen beweging slaat de 
robot automatisch af en het proces wordt direct 
beëindigd.

• De robot is voorzien van twee noodknoppen 
waarmee ook handmatig het proces direct kan 
worden beëindigd.

• Een handheld-tablet verzendt rapportages 
automatisch met specifi caties (proces 
doorlopen, duur, ruimte, uitvoerende etc.) naar 5 
emailadressen. 

• Op deze wijze is er sprake van een eenvoudig 
toepasbare ruimtedesinfectie procedure, waarvan 
procesbewaking, rapportage en look-back 
geborgd is. 

Afbeelding 1: Huiskamer met UV-C desinfectierobot

BORGING VAN HET UVC DESINFECTIEPROCES 

Letterlijk betekent borgen van een proces: een stelsel van activiteiten of maatregelen waarvan het doel is het bewijs te leveren 
en de zekerheid te verschaff en dat de werkzaamheden inzake kwaliteitszorg over de gehele linie van het proces daadwerkelijk 
en doeltreff end zijn uitgevoerd.

Naast de procesbewaking van de robot zelf, is er ook 
nog een externe mogelijkheid, waarbij de gebruiker/ 
operator zekerheid krijgt dat het desinfectieproces 
doeltreff end is uitgevoerd. UVC blootstelling kan 
namelijk gemeten worden m.b.v. een dosimeter.11

Dit hulpmiddel, dat internationaal gezien wordt als 
de standaard voor UVC validatie, bestaat uit een 
kleurenkaart (zie afbeelding 2), waarvan het ronde 
centrum bestaat uit fotochromatische inkt, dat van 
kleur verandert  wanneer deze wordt gestimuleerd 
door bepaald UV-C licht (golfl engte 253,7 nanometer).door bepaald UV-C licht (golfl engte 253,7 nanometer).

Afbeelding 2 Voorbeeld dosimeter 11,
Links niet belicht - centrum geel, rechts maximaal belicht - 

centrum felroze
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De kleuromslag wordt vergeleken met de vaste kleuren rondom het centrum. Deze standaard kleuren komen 
overeen met een vastgestelde intensiteit van het UV-C licht, bijvoorbeeld 25 mJ/cm2, 50 mJ/cm2 of 100 mJ/cm2.  
Geel centrum betekent: geen intensiteit UV-C licht. Fel roze centrum betekent: maximale hoeveelheid UV-C licht. 
Overgangskleuren vanaf geel, naar oranje, naar oranje-roze en naar fel roze, geeft de intensiteit aan, waaraan het 
oppervlak is blootgesteld. Op deze wijze is gemakkelijk de intensiteit te meten op een grotere afstand vanaf de robot 
of de intensiteit die een oppervlak krijgt via terugkaatsing of in schaduwzone. Een dosimeter wordt gebruikt als 
een veilig en efficiënt hulpmiddel om UVC blootstelling van het oppervlak te verifiëren. Indien de gebruiker via de 
kleuromslag bemerkt dat de intensiteit onvoldoende is geweest om het betreffende micro-organisme te elimineren, 
kan het desinfectieproces direct worden herhaald nadat de robot is verplaats naar een betere positie, die wel het 
gewenste resultaat zal opleveren. 
Veranderingen van kleur van het centrum van de dosimeter bij een bepaald energieniveau, kan worden gerelateerd 
aan een logreductie van bacteriën, virussen, gisten, schimmels en sporen. 

Bij UVC desinfectie is bekend welke dosis er nodig is voor verschillende soorten micro-organismen. We noemen dit 
de letale dosis (LD) 6,9. Resistentie komt niet voor met UV-C licht. Standaard wordt de effectiviteit een letale dosis 
aangegeven met een LD90, dat betekent dat 90% van de populatie gedood wordt. Een verdubbeling van de dosis 
betekent dat 99% van de populatie gedood wordt, een verdriedubbeling 99,9%, enzovoorts.

Micro-organismen Omschrijving LD 90 UVC - intensiteit

Bacteriën en virussen • DNA (RNA) nauwelijks beschermd 
• kleine cellen
• eenvoudige cellen zonder kern

Geringe LD90 dosis 1-8 mJ/cm²

Gisten en vegetatieve 
schimmelcellen

• grote DNA als chromosomen
• grote cellen met organellen
• complexe cellen met kern

Gemiddelde LD 90 
dosis

4-10 mJ/cm²

Schimmelsporen • grote DNA complex verpakt
• dicht celvolume
• robuuste celwand met pigmenten

Hoge LD90 dosis 8-100 mJ/cm²

UV-C LETALE DOSIS VOOR DIVERSE MICRO-ORGANISMEN

https://www.cleanrooms.be/wp-content/uploads/2019/09/UVC.pdf

Virale inactivering (%) UV-C dosis (mJ/cm 2) Blootstellingstijd (sec)

90 0,016 0,01

99 0,706 0,32

99,9 6.556 2,98

99,99 31.880 14.49

99.999 108.714 49,42

UV-C LETALE DOSIS SARS-COV-2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7477605/
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PRAKTISCHE UVC DESINFECTIE, GETOETST TIJDENS EEN EINDDESINFECTIE MET EEN UVC 
DESINFECTIEROBOT OP EEN BESMETTE CORONA AFDELING VAN EEN VERPLEEGHUIS 

In januari 2021 werd verpleeghuis Riederborgh getroff en 
een corona uitbraak. Op een afdeling werden zoveel 
bewoners en medewerkers positief getest voor het 
COVID-19  virus, dat de betreff ende afdeling de status 
kreeg van een positief cohort. Alle ruimten werden 
als besmet gebied beschouwd. Nadat de positieve 
bewoners en medewerkers de volledige quarantaine 
tijd hadden doorgemaakt en er nadien geen nieuwe 
besmettingen meer werden geconstateerd, kon aan 
het opheff en van het cohort worden gedacht. Echter, 
voordat de opheffi  ng een feit was, moest er eerst nog 
een eindreiniging en een einddesinfectie plaatsvinden. 
In Riederborgh is men qua desinfectieproces uitsluitend 
aangewezen op een handmatig desinfectie, uitgevoerd 

INLEIDING

met chemische middelen. Men is zich weliswaar bewust 
van de beperkingen van het proces maar men heeft 
weinig keus. Een desinfectie met UV-C licht 1,2,5,6,7,8,9,10

zou een alternatief kunnen zijn om zonder chemische 
inzet toch de afdeling weer schoon op te leveren.
De fi rma YOUVC 8 te Breda was graag bereid dit 
alternatief te bieden. Dit bedrijf heeft al veel ervaring 
opgedaan in de ziekenhuiswereld, maar om een UVC 
robot in te zetten in een verpleeghuis is iets heel 
anders. 

Op 21 januari is in verpleeghuis Riederborgh een pilot 
gestart met het desinfecteren van de afdeling met 
behulp van ultraviolette straling van het type C.

DOELSTELLING
De pilot heeft een tweeledig doel:
1. De afdeling wordt op 21 januari aan het einde van de dag geheel gedesinfecteerd opgeleverd.
2. Praktijkervaring opdoen bij het toepassen van UVC desinfectie in een verpleeghuis.

METHODE

De ruimten worden/ zijn voorafgaande aan de desinfectie huishoudelijk gereinigd. 
Voor het desinfectieproces worden twee THOR UVC robots, met persoonlijke deskundige
ondersteuning (operator) ingezet voor het desinfecteren van: gemeenschappelijk zit- en eetkamer, acht kamers 
van bewoners inclusief badkamer met sanitair, toiletten, teampost, opslagruimte en gang, conform werkwijze (zie 
afbeelding 3).

B.   

Afbeelding 3: Werkwijze THOR-UVC desinfectie
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RESULTATEN

Tijdens de behandelingen werd gebruik gemaakt van dosimeterkaartjes 11  om de intensiteit van het UV-C licht te 
monitoren. 

Indien een dosimeter onvoldoende kleuromslag had, zou de behandeling nogmaals plaatsvinden. 
Na de behandelingen zijn digitale rapportages verstuurd (zie afbeelding 4 en 5).

Naast de operator waren tijdens de behandeling de deskundige infectiepreventie en de teamleider hoteldienst van 
Riederborgh als waarnemer aanwezig. 

Afbeelding 4: Voorbeeld van digitale rapportage omtrent de gescande ruimten.
De blauwe vlakken tonen de optimale UVC desinfectie           

Afbeelding 5: Voorbeeld van digitale managementrapportage omtrent de gescande ruimten. 
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De operator

• Bereidt de kamer voor en plaatst losse items zoals kastjes, bed, stoelen, e.d. tenminste 50 cm van de muur, zodat 
direct licht, maar ook terugkaatsend licht via muren, plafond en vloer de mogelijke schaduwkanten van de items 
kunnen belichten.

• Plaatst zorgvuldig de UVC robot in de ruimte, zodanig dat de maximale intensiteit van UV-C licht wordt benut.

• Brengt zorgvuldig de dosimeterkaartjes aan om de intensiteit van het UV-C licht te meten. Vooral plaatsen die het 
moeten doen met indirect licht komen hiervoor in aanmerking.

• Stelt vervolgens door middel van de tablet de robot in werking.

De robot

• De robotkop scant de te desinfecteren ruimte.  

• Op de tablet wordt de optimale desinfectierange zichtbaar (zie afbeelding 4).

WAARNEMINGEN VAN DE DESKUNDIGE INFECTIE PREVENTIE

• Op 21 januari circa 8.30 uur gestart met twee 
THOR UVC robots in verpleeghuis Riederborgh te 
Ridderkerk. 

• Bewoners en begeleiders verbleven de gehele 
dag in de zit-eetkamer, die als eerste ruimte van 
de dag werd gedesinfecteerd. Aan het einde 
van de middag nadat alle andere ruimten waren 
behandeld, werd de gang gedesinfecteerd.

• De druk op de beschikbare elektriciteit groepen 
nam gedurende de dag toe, omdat er op de 
afdeling meerdere apparaten werden ingezet 
zoals waterkokers en maaltijd- opwarmkarren, 
ten tijde van koffie-, thee- en maaltijd momenten 
van de bewoners. Er kon gebruik gemaakt worden 
van een service stopcontact, waarvoor wel een 
plafondplaat tijdelijk moest worden geopend. 

• Diverse ruimten zijn meerdere keren 
gedesinfecteerd. De redenen hiervoor waren 
o.a. de grootte van de ruimte, waarbij één keer 
desinfecteren niet voldoende was voor de gehele 
oppervlakte, en toiletten [één keer met open 
toilet deksel en één keer (kortere cyclus gericht 
op toilet) met gesloten toiletdeksel].

• De desinfectie van de lange L-vormige gang, 
moest een aantal keren worden onderbroken. 
De reden hiervan was dat het verblijf in de zit-
eetkamer voor enkele bewoners te lang ging 
duren en zij over de gang konden lopen om even 
te bewegen. 

• Tijdens de avondmaaltijd van de bewoners werd 
de einddesinfectie van de gang afgerond.

• THOR UVC maakt gebruik van een groot 
aantal veiligheidskenmerken waaronder 

bewegingssensoren. Deze zijn een aantal keer 
op de proef gesteld. Bij de minste beweging van 
een gordijn, scherm of deur doofden de lampen 
en stopte de behandeling onmiddellijk. Daarna 
moest de gehele desinfectiecyclus voor de 
betreffende ruimte opnieuw worden opgestart. 

• Ook de digitale verbinding robot naar tablet (visa 
versa) liet het een aantal keren afweten, met 
name op de gang. De cyclus stopt namelijk ook als 
de afstand tussen de robot en de tablet te groot 
wordt. Juist op de gang was het voor de operator 
moeilijk om vanaf een afgeschermde plaats met 
de tablet met de robot te communiceren. Zodra 
buiten bereik slaat de robot af.

• Tijdens het desinfecteren zijn er ook proeven 
gedaan met dosimeters zoals het plaatsen 
ervan achter overgordijnen, op verschillende 
afstanden en op oppervlakken die werden belicht 
via teruggekaatst licht. Er kon met behulp van 
de dosimeters worden vastgesteld dat UVC-
straling niet alleen de voorkant van de gordijnen 
desinfecteerde, maar ook door het gordijn heen, 
de daarachter hangende vitrage bereikte.

• Ook op een afstand circa 10 meter vanaf de robot 
en op schaduwrijke delen gaven de dosimeters na 
een behandeling van 20 minuten nog een oranje 
kleuromslag, overeenkomstig een gemiddelde 
dosis UVC-straling van 50-75 mJ/cm2, ruim 
voldoende om het COVID-19 virus te elimineren.

• Om 20.30 uur was het desinfectieproces afgerond 
en kon de afdeling volgens afspraak geheel 
gedesinfecteerd worden opgeleverd. 
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TERUGKOPPELING VAN DE OPERATOR
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De operator 

• Programmeert vervolgens de robot met betrekking tot tijd en eventueel desinfectierichting, en start het 
desinfectieproces. 

De robot

• De UVC lampen gaan aan en telescoopvormig verlengt de lampenkolom zich in verticale richting. Hierdoor 
veranderen de schaduwen constant en krijgen oppervlakken die eerst in de schaduw lagen alsnog direct licht. 

• Na de ingestelde tijd daalt de lampenkolom weer en doven de lampen.

• De desinfectiecyclus is hiermee beëindigd.

De operator 

• Controleert de dosimeterkaartjes 11 en beoordeelt of de UVC intensiteit voldoende is geweest om het betreffende 
micro-organisme te elimineren.

• Indien onvoldoende UVC intensiteit is gemeten of vooraf reeds bepaald (gordijnen open/gordijnen dicht, 
toiletdeksel open/ toiletdeksel dicht, enz.), wordt de cyclus herhaald, na het verplaatsen van de bewuste 
oppervlakken, in de richting van het directe UV-C licht of door het verplaatsen van de robot.

• De gehele cyclus is digitaal vastgelegd en dient samen met de eindcontrole van de operator als borging van het 
desinfectieproces.
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Dat UV-C licht werkt om micro-organismen te elimineren, daarvoor is al voldoende bewijs en  hoeft niet nogmaals 
te worden vastgesteld. Dat het als desinfectiemethode ook praktisch inzetbaar is in een verpleeghuissetting moest 
echter nog worden aangetoond. 

Het eerste doel was om met deze methode binnen een dag een afdeling geheel gedesinfecteerd en gebruiksklaar op te 
leveren. Dat doel is bereikt door goed samenspel tussen robot en operator. De robot deed wat ervan verwacht mocht 
worden en de operator bewaakte het proces en deed de eindcontroles. UVC desinfectie presenteerde zich hiermee 
als een perfect alternatief voor het inzetten van chemische middelen, waarbij temperatuur, relatieve vochtigheid, 
concentratie van werkzame stof, milieu, werklast en tijd een grote rol spelen. Van al deze factoren is alleen de factor 
tijd van toepassing voor de UVC desinfectie en deze methode neemt hiermee direct een voorsprong op de chemie.

Wat wel geconcludeerd moet worden is, dat de deskundigheid van de operator een belangrijke factor is met betrekking 
tot de borging van het proces. Kennis van micro-organismen, de letale dosis van het micro-organisme, beoordelen 
van dosimeters en plaatsing van de robot en objecten in een ruimte voor een optimaal resultaat, is essentieel.

Het tweede doel is ook bereikt. Diverse leermomenten zijn gescoord tijdens het inzetten van de UVC desinfectie in een 
verpleeghuis. Het feit dat er sprake is van een in bewoonde staat verkerende afdeling betekent, dat men tijdens het 
desinfecteren de bewoners tijdelijk ergens moet onderbrengen. Tegelijkertijd moet men ook rekening houden, dat zij 
niet de gehele dag in deze ruimte kunnen verblijven en aandacht nodig hebben. 

Ook de afscherming in bijvoorbeeld gangen kan beter, zodanig dat de robot geen onverwachte bewegingen signaleert, 
waardoor het proces vroegtijdig wordt beëindigd en de cyclus opnieuw moet worden opgestart. 

Afscherming is ook noodzakelijk als alternatief voor de operator, zodra de afstand tussen robot en tablet (met de 
operator) te groot wordt. De communicatie verbreekt dan en het desinfectieproces stopt. Afgeschermd kan de 
operator zonder risico dichter bij de robot komen, waardoor verstoring in de communicatie achterwege blijft.

Aangezien de factor tijd zo’n belangrijke factor is, waarmee het UVC proces zich kan onderscheiden van de chemie, 
dienen de leermomenten van Riederborgh extra aandacht te krijgen in een plan van aanpak voor de verpleeghuizen. 
Onnodige vertragingen tijdens het desinfectieproces moeten worden voorkomen.

CONCLUSIE
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Deskundigheid: 

Hoewel UVC desinfectie op het oog een eenvoudige desinfectievorm lijkt, moet de verantwoordelijkheid van de 
operator (= desinfectiedeskundig medewerker van THOR UVC of daarvoor opgeleid voor de instelling) niet onderschat 
worden. Het is deze operator, die de eindcontrole doet en de effectiviteit beoordeeld van het desinfectieproces. Zolang 
dosimeters alleen goedgekeurd worden zodra een felroze centrum wordt waargenomen is het altijd goed. Tegen 
die lichtintensiteit is zelfs een Clostridium difficile niet bestand. Anders wordt het als de dosimeter een tussenkleur 
aangeeft, bijvoorbeeld in schaduwzones of bij teruggekaatst licht. Is dan het effect voldoende geweest? Kennis van het 
micro-organisme dat je wilt bestrijden, de letale dosis en de plekken waar het micro-organisme zich kan verstoppen 
om te overleven is dan strikt noodzakelijk. Mogelijk kan deze extra aandacht voor het micro-organisme wat men wil 
bestrijden in het educatie- en implementatietraject worden opgenomen. 

Factor tijd: 

Wat ook uit de conclusie blijkt, is dat de factor tijd een groot voordeel kan zijn voor UVC desinfectie. Een goede 
planning vooraf over de volgorde, waarin de te desinfecteren ruimten worden behandeld is strikt noodzakelijk. Men 
moet voorkomen dat de behandeling naderhand nogmaals moet worden overgedaan omdat de behandelde ruimte 
tussentijds weer wordt besmet.

Ook dient aan het assortiment beschermende hulmiddelen een uitklapbaar-/ oprolbaar scherm(en) te worden 
toegevoegd. Deze bescherming kan dienen om een grote ruimte (bijvoorbeeld gang) af te bakenen, zodat “bewegingen” 
(bijvoorbeeld lopende personen) achter het scherm gewoon kunnen doorgaan. Hiermee voorkom je onnodig 
oponthoud. Ook de operator kan bij gebrek aan uitwijkmogelijkheden, achter een scherm dichter bij de robot komen 
om vandaaruit met de robot te communiceren.

Onderzoek: 

De werking van UVC desinfectie berust op absorptie van UV-C licht door het DNA en het RNA van micro-organismen. 
Alle micro-organismen waarvoor in zorginstellingen isolatie maatregelen worden ingesteld, worden door UV-C licht 
afgedood. Verder onderzoek zal uitwijzen of deze desinfectievorm ook ingezet kan worden bij uitbraken van Scabiës 
crustosa (= schurft). Deze parasiet wordt, mede vanwege de snelle verspreiding en de lastige en tijdrovende reiniging 
en desinfectie, binnen zorginstellingen zeer gevreesd. 
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