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Reden van wijzigen: Schema is vereenvoudigd door de afdelingen die niet van toepassing zijn 
uit het schema te halen. Toegevoegd bedrijfskleding per afdeling. 
 
1 Doel 
Om besmetting vanuit een unit met een lagere microbiologische status via dieren, materiaal of 
mensen te voorkomen, is een strikte routing (schoon naar vuil) van dieren, materiaal en 
mensen nodig. Dit document beschrijft het opschoonbeleid voor onderzoekers. 
 
2 Doelgroep 
Onderzoekers GDL 
 
3 Microbiologische status units GDL 
Het GDL kent verschillende units met verschillende microbiologische statussen. In volgorde 
van schoon naar minder schoon:  
 SPF Fok units (niet toegankelijk voor onderzoekers) 
 Experimenteel Klein (Paars, Wit, Geel, Oranje, Microchirurgie) 
 Negatieve druk barrière (Infectie-unit: en daar binnen DM-I  DM-II) 
 Experimenteel Groot, Chirurgie en Onderwijs (Rood en Konijn) 
 
4 Opschoontijden, douchen en omkleden bij wisselen van units 
Wanneer van de ene naar de andere unit gegaan wordt gelden er opschoontijden en regels 
voor douchen en omkleden om de verschillende microbiologische statussen per unit te 
handhaven. Deze staan beschreven in onderstaand schema. 
 

 

 

 
 

0 
Handen wassen en ontsmetten 
met handendesinfectans.  

1 

Eén nacht (en douchen en haren 
wassen) óf douchen (en haren 
wassen) bij verlaten vuilere unit 
(omkleden naar burgerkleding) 
en schone bedrijfskleding bij 
betreden schonere unit. 

NB: Per dag kan een medewerker maximaal 1 maal naar een schoner microbiologisch niveau 
gaan. Richting “vuilere” units mag altijd. 

5 Overige afspraken 
 Met TN (voorheen RMI) zijn aparte afspraken gemaakt: 1 nacht en douchen en haren 

wassen bij verlaten unit GDL en douchen en haren wassen bij betreden TN. Voor de route 
van TN naar het GDL geldt dezelfde opschoontijd als vanuit Experimenteel Klein. 

 Vanuit een externe faciliteit naar het GDL geldt een opschoontijd van twee nachten (met 
twee maal douchen en haren wassen). 
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6 Bedrijfskleding onderzoekers 
Experimenteel Klein  Labjas (wit voor muis, blauw voor rat), klompen 
Infectie Lange broek, hes met lange mouwen, T-shirt (optioneel), sokken 

en klompen (of persoonlijke bedrijfsschoenen) 
Experimenteel Groot, 
Chirurgie en Onderwijs 

Labjas, overschoenen of klompen  
 

 
Draag op alle afdelingen met ratten en muizen handschoenen, een haarnetje en een 
mondkapje. Bij verlaten van de afdeling worden bedrijfskleding en disposables achtergelaten.  


