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Microbiologische gevaren : 
 

• Biologische gevaren zijn stoffen die een bedreiging vormen voor de gezondheid 
van mens en dier. Biologische gevaren zoals bloed, speeksel of braaksel kunnen 
ziekten met zich meedragen die degenen waarmee ze in contact komen, kunnen 
infecteren. 

 

Tip: 
- Ga ervan uit dat elke verwonde 

persoon besmet kan zijn. 

Aandachtspunten : 
- Draag altijd handschoenen, 

voorschort , bril en mondmasker (of 
ander aangewezen PBM’s)  
 

Opmerking voor toolbox-gever/leidinggevende:  
 
Besmettingen die door bloed of lichaamsvloeistoffen kunnen worden overgedragen zijn : 
 

• Bloed 
• Braaksel 
• Urine 
• Uitwerpselen 
• Speeksel of slijm 
• Sperma 
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Microbiologische gevaren: 
 
Wat bedoelen we hiermee? 

• Biologische gevaren zijn stoffen die een bedreiging vormen voor de gezondheid van 
mens en dier. Biologische gevaren welke wij tegen kunnen komen zijn bloed, 
speeksel of braaksel. Deze kunnen ziekten met zich meedragen en degene waarmee 
het in contact komt infecteren. 

Bloed overdraagbare ziektekiemen: 
• Dit zijn besmettingen die door bloed en /of lichaamsvloeistoffen overdraagbaar zijn 

zoals:  
• Bloed 
• Braaksel 
• Urine 
• Uitwerpselen 
• Speeksel of slijm 
• Sperma 

 
Voorzorgsmaatregelen bloedoverdraagbare ziekten 

• Ga ervan altijd vanuit dat elke verwonde persoon besmet kan zijn. 
• Draag tijdens de schoonmaak : 

• handschoenen  
• voorschort  
• bril 
• mondmasker 
• of ander voorgeschreven PBM  

• Door gebruik van de juiste PBM voorkom je dat bloed of lichaamsvloeistoffen op uw 
huid, neus, ogen of mond komt.  
 

Werkwijze: 
• Zorg eerst dat je de juiste PBM’s draagt. 
• Ga systematisch te werk  

• Eerst de grotere hoeveelheden verontreiniging wegnemen,  
• Hierna de spetters wegnemen.  
• Maak hierbij gebruik van: 

• Wegwerpschepje 
• plastic schraper 
• Wegwerpdoek of absorptiedweil.  

• Vuile besmette doeken en/of kleding afvoeren in een goed afgesloten plastic zak 
• Oppervlakte reinigen met water en zeep 
• Oppervlakte des-infecteren ( mag met chloortablet)  
• Afval afvoeren conform instructie klant 
• Was na schoonmaak onmiddelijk je armen en gezicht  met water en zeep.  
• Spoel ogen na schoonmaak direct uit met stromend water 
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Materialen: 
 
Deze zijn te bestellen bij BOMA. 
 
VB 238105 SPILL MOP KIT, RUBBERMAID              

 

 
 


