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De meest gestelde vragen over de schoonmaak in het Groene Hart Ziekenhuis 
 

 
Inleiding 

Om uw informatie te geven over de schoonmaak 
in het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) is deze folder 

ontwikkeld. Aan de hand van de meest gestelde 
vragen van patiënten is een top 6 samengesteld. 
Mocht u andere vragen of opmerkingen hebben, 

schroomt u niet om onze medewerkers aan te 
spreken of leg uw vraag neer bij de afdeling waar 
u verblijft. 

 

Vraag 1 

Is schoonmaak een beroep? 
Professionele schoonmaak is een beroep. Binnen 
het GHZ zijn alle schoonmaak medewerkers in het 

bezit van het vakdiploma ‘Professionele 

schoonmaak in de gezondheidszorg’. Zij zijn op de 
hoogte van de nieuwste technieken, 

werkmethodes en weten de materialen en 
middelen op de juiste wijze te gebruiken.  
 

Vraag 2 

Waarom wordt er niet met een sopje 
schoongemaakt? 
In het GHZ wordt niet met een sopje 

schoongemaakt, omdat een sopje 
kruisbesmetting kan veroorzaken. Kruisbesmeting is 

besmetting van micro- organismen van een 
andere patiënt. 

 
Vraag 3 

Waarom werkt de schoonmaak met één doekje? 
De schoonmakers gebruiken microvezeldoekjes. 

Dit zijn doekjes met een kunstmatige vezel dat vuil 
vasthoudt. De doek wordt klam vochtig gebruikt. 
De schoonmaker heeft in de opleiding geleerd 

verschillende vlakken van de doek te gebruiken, 
zodat er geen kruisbesmetting plaatsvindt. 
 

Vraag 4 

Waarom gebruikt de schoonmaker geen 
schoonmaakmiddel? 
De werking van het microvezel doekje werkt het 
beste zonder sopje. Met een sopje zuigt het 

doekje zich vol met sop in plaats van bacteriën, 

stof en vuil.  
 

 
Vraag 5 

Waarom wordt de vloer dagelijks gewist en niet 
dagelijks gedweild? 

Droog wissen is hygiënischer dan dweilen. Micro- 
organismen hebben warmte, vocht en voedsel 
nodig om te groeien. Door de vloer droog te 

wissen, hebben bacteriën de minste kans om zich 
te vermenigvuldigen.  
 

Vraag 6 

Wordt er in dit ziekenhuis wel goed 
schoongemaakt? 
De frequentie van schoonmaak in het GHZ is gelijk 
aan de landelijk vastgestelde richtlijnen. De 

richtlijn binnen het ziekenhuis is dat elke ruimte 

waar patiënten liggen één keer per dag moet 
worden schoongemaakt. 

Jaarlijks is er meerdere malen een onverwachte 
schoonmaakinspectie door een extern bedrijf. Er 
wordt gecontroleerd of er wordt schoongemaakt 

volgens de richtlijnen en hoeveel fouten er te 

vinden zijn. 
De leidinggevende van de schoonmakers 
controleert de schoonmaker op kwaliteit. Het 

resultaat wordt gebruikt om de schoonmaker, 
indien nodig, te helpen en bij te sturen. 

 
Vragen? 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u terecht 
op onze website: www.ghz.nl.  
Ook kunt u dagelijks bellen naar het algemene 
informatienummer: (0182) 50 50 50. 

 
Deze folder is onlangs ontwikkeld en in gebruik 
genomen. Wanneer u vindt dat er informatie ontbreekt 
of onduidelijk is of andere vragen heeft, dan horen wij 
dat graag.  
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