
COVID-19:

Waarom reinigen met stoom de beste 
oplossing is wanneer hygiëne essentieel is

De COVID-19-pandemie heeft geleid tot verhoogde hygiëne-
eisen in veel faciliteiten en instellingen. Schoonmaakploegen 
werken de klok rond in ziekenhuizen, verpleeghuizen en 
zelfs supermarkten, waar ze na elk gebruik de winkelwagens 
desinfecteren. Wanneer activiteiten zoals uit eten gaan 
en reizen worden hervat, zal een intensievere reiniging in 
omgevingen zoals restaurants, luchthavens, hotelkamers en 
winkelruimtes nodig zijn om te voorkomen dat het virus dat 
COVID-19 veroorzaakt weer opduikt.

Er zijn meerdere manieren om deze reinigingsuitda-

gingen aan te pakken. In veel gevallen is de beste 

oplossing een eenvoudige oplossing die al tientallen 

jaren bestaat: reinigen met stoom.

Stoomreinigers werken door water te verwarmen tot 

een zeer hoge temperatuur (meestal in het bereik van 

100-150°C). Wanneer u dit oververhitte water op een 

oppervlak spuit, dringt het zelfs hardnekkige materialen 

zoals vet en biofilms binnen en bereikt het scheuren en 

spleten waar zelfs veel chemische reinigingsmiddelen 

niet bij kunnen. Omdat het de meeste ziekteverwekkers 

kan elimineren zonder chemicaliën - of met minder 

chemicaliën, in het geval dat ze worden gebruikt - is 

stoom niet alleen een zeer effectieve reinigingsoplos-

sing, maar ook een duurzame oplossing.
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Toepassingen voor stoomreinigen

Van alle reinigingstechnieken is stoom het meest flexibel. Het kan zowel binnen 

als buiten worden gebruikt, op poreuze en niet-poreuze oppervlakken en voor het 

reinigen van alles, van gestoffeerde meubelen tot voedselverwerkingsapparatuur.

Het onderstaande overzicht geeft voorbeelden van toepassingen voor 

stoomreiniging in omgevinge met strenge hygiëne eisen.

Gezondheidszorg
 – Patientkamers

 – Wachtruimten

 – Restaurants en keukenapparatuur

 – Rolstoelen en andere 
hulpmiddelen van patienten

 – Operatiekamers

Vliegvelden
 – Toiletten

 – Wachtruimten

 – Bagagekarretje

 – Publieke ruimten

 – Service balies

Scholen en kinderdagverblijven
 – Toiletten

 – Spiegels en ramen

 – Tafels, bureau’s en stoelen

 – Keukens en kantines

 – Sportbenodigdheden en gymzalen

Hotels en restaurants
 – Hotelkamers

 – Keukenapparatuur

 – Tafels, stoelen en meubelen 

 – Lobby’s

 – Toiletten 

Supermarkten
 – Winkelwagentjes  

en mandjes

 – Balie’s, displays en 
glazen deuren

 – Kassa’s en kassabanden

 – Snijplanken en 
benodigheden op de 
slagerij afdeling

 – Delicatessenafdeling  
en vers afdeling
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Voordelen van stoomreiniging

Zoals al eerder genoemd, stoomreiniging is zowel effectief  

als duurzaam.

Effectiviteit  
– Snel verwijderen van vuil en pathogenen
Stoom wordt vaak gebruikt in omgevingen met verhoogde 

hygiënische eisen omdat het zowel snel als grondig reinigt. In 

een rapport van het Britse Ministerie van Volksgezondheid en 

Sociale Zorg werd vastgesteld dat stoom niet alleen effectief 

vuil verwijdert, maar dat het ook “geselecteerde testmicro-

organismen (MRSA, Acinetobacter, Klebsiella en Clostridium 

difficile spores) volledig verwijdert en het gereinigde oppervlak 

volledig desinfecteert”. Dezelfde onderzoekers onderzochten 

ook de bezorgdheid over het feit dat verontreinigingen in de 

lucht worden geaërosoliseerd. Hun resultaten vonden “geen 

bewijs van verspreiding van levensvatbare organismen.”

Sinds dit schrijven is er geen specifiek onderzoek gedaan naar 

het gebruik van stoomreiniging om SARS-CoV-2 (het virus dat 

COVID-19 veroorzaakt) te elimineren, maar het is bekend dat 

het virus gevoelig is voor blootstelling aan hoge temperaturen.

Er zijn twee hoofdmethoden om de reinigings- en 

desinfectiekracht van de warmte te benutten:

 – Met warm water, gebruik maken van een 
warmwaterhogedrukreiniger of

 – Met stoom, gebruik maken van een stoomreiniger

Beide methoden voorzien in snelle en effectieve reiniging, 

maar er zijn enkele verschillen die elke methode geschikt 

maakt voor andere toepassingen.

Hogedrukreiniging is ideaal voor toepassingen waarbij 

sprake is van een aanzienlijke ophoping van vuil op een 

oppervlak. Door het gebruik van hoge druk kunnen ze 

het meest hardnekkige vuil losmaken. Het water in een 

hogedrukreiniger is echter niet heet genoeg om als stoom 

te gebruiken, zodat het water op zich niet voldoende is 

voor desinfectie. Het kan het proces starten, maar er is 

nog steeds een chemisch desinfectiemiddel nodig.

Stoom kan daarentegen wel door het vuil heen snijden, 

maar niet in dezelfde mate als een hogedrukreiniger. De 

stoom is echter constant heter dan 100°C, waardoor er 

geen chemicaliën nodig zijn. Daarom wordt de voorkeur 

gegeven aan stoom voor toepassingen, zoals het reinigen 

van toiletten en ziekenhuizen, die moeten worden 

gereinigd, maar er is niet veel opgebouwde vervuiling.

Reiniging met warm water vs. Stoomreiniging

Gemak  
– Ruimtes kunnen seller weer gebruikt worden
Omdat er bij het reinigen met stoom minder water wordt 

gebruikt dan bij andere reinigingstechnieken, en omdat het 

water dat wel wordt gebruikt heet is, drogen oppervlakken 

zeer snel na het reinigen. In de meeste gevallen zal het 

oppervlak in minder dan 10 minuten volledig droog zijn, 

vergeleken met de 30-60 minuten die gebruikelijk zijn voor 

technieken die meer water gebruiken.

Het gevolg is dat ruimtes eerder weer gebruikt kunnen  

worden na de reiniging. Aangezien veel ziekenhuizen momen-

teel overspoeld zijn met patienten, kan de beschikbaarheid van 

bedden het verschil betekenen tussen leven en dood.

Duurzaamheid  
– Gebruik minder water, minder energie  
en minder/geen reinigingsmiddel
Tot slot gebruikt stoom minder water dan andere 

reinigingsmethoden en zijn er geen chemicaliën nodig voor 

de reiniging. De machines gebruiken ook minder elektriciteit,  

wat resulteert in een grotere ‘over-all’ duurzaamheid.

Top drie voordelen van stoomreiniging

1. Effectiviteit – Snel verwijderen van vuil en pathogenen

2. Gebruikersgemak – Ruimten kunnen sneller weer 

gebruikt worden

3. Duurzaam – Gebruikt minder water, minder energie  

en minder/geen reinigingsmiddel

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/143264/Microfibre_report_revised_Mar_08.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/143264/Microfibre_report_revised_Mar_08.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/143264/Microfibre_report_revised_Mar_08.pdf
https://www.chinalawtranslate.com/coronavirus-treatment-plan-7/?lang=en
https://www.chinalawtranslate.com/coronavirus-treatment-plan-7/?lang=en


Praktijkvoorbeelden van stoomreiniging

Volg de onderstaande instructies voor een grondige reiniging en een veilige werkomgeving voor uw medewerkers.

1. Voordat u begint, verwijder alles wat niet met 

stoom hoeft te worden gereinigd. Dit omvat ook het 

verwijderen van opgehoopt vuil. Zo zorgt u ervoor dat de 

stoom maximaal direct contact heeft met de te reinigen 

oppervlakken.

2. Gebruik het juiste accessoire voor het oppervlak. 

Stoomreinigers worden geleverd met een grote 

verscheidenheid aan accessoires (vloermondstukken, 

spleetmondstuk, enz.). Om te kunnen desinfecteren,  

moet de stoom in direct contact komen met het oppervlak 

voordat het wordt afgevoerd. Het gebruik van het juiste 

accessoire zorgt ervoor dat dit gebeurt.

3. Raak de machine niet aan terwijl hij draait. Een 

stoomreiniger is in wezen een boiler, wat betekent dat hij 

heet is. Raak alleen de handgrepen, accessoires en andere 

onderdelen van de machine aan die duidelijk als veilig zijn 

aangegeven.

4. Haast je niet. Zelfs bij een hoge temperatuur heeft de 

stoom een minimale inwerktijd nodig om het gewenste 

resultaat te bereiken. Streef naar een minimale inwerktijd 

van 20-30 seconden. U kunt dit bereiken door langzaam  

te reinigen, of door een tweede keer over het oppervlak 

heen te gaan.

5. Zuig na het schoonmaken het water op. De 

stoomreiniging laat een dun laagje heet water achter dat 

alle vuil en ziektekiemen bevat die van het oppervlak zijn 

losgekomen. Zuig dit water op om het vuil en de kiemen 

volledig te verwijderen en de droogtijd te verkorten.

6. Voeg een chloortablet of bleekmiddel toe aan 

de vuilwatertank. Deze extra veiligheidsmaatregel 

garandeert dat alle ziektekiemen worden geneutraliseerd.

7. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). 

Terwijl stoom niet spuit, is het mogelijk om terugspatten  

te ervaren als je dicht bij het oppervlak bent dat je  

reinigt, dus je moet altijd beschermende kleding dragen. 

Volg bij het reinigen in omgevingen waar ziektekiemen 

aanwezig kunnen zijn de nationale, regionale en/ 

of lokale richtlijnen voor het dragen van persoonlijke  

beschermingsmiddelen (PBM’s). 

Wat mogen we verwachten van stoomreinigers

Er zijn veel stoomreinigingsoplossingen beschikbaar. Zoek naar deze functies om het beste resultaat uit uw investering te halen.

1. Een hoogwaardige, commerciële machine. Stoomreini-

gers zijn beschikbaar voor huishoudelijke, commerciële en 

industriële reiniging, maar er is een groot verschil tussen 

machines die ontworpen zijn voor particulier gebruik en 

machines die ontworpen zijn voor ziekenhuizen. Zoek 

naar een robuuste, roestvrijstalen constructie, een goede 

ergonomie en een lange levensduur - de beste machines 

in hun klasse kunnen tot 12 uur per keer draaien en gaan 

nog steeds enkele jaren mee.

2. Een geïntegreerde stofzuiger. Stoomreinigers zijn er in 

drie uitvoeringen: alleen stoom (SO=steam only), stoom  

+ zuigen (SV=steam + vac) en stoom + reinigingsmiddel + 

zuigen (SDV=steam + detergetnt injection + vac). Een SV 

uitvoering, voor stoomreiniging en zuigen tegelijk is ideaal 

voor de bovengenoemde toepassing.

3. Een constant gevulde tank. Er zijn twee soorten tanks: 

constant-gevuld en stoppen-en-vullen. Met een constant 

gevulde tank wordt het waterreservoir bijgevuld terwijl 

de machine in gebruik is. Bij een stoppen-en-vullen tank 

moet de machine worden uitgeschakeld om af te koelen 

voor het bijvullen. Wanneer snelheid belangrijk is, is 

constantgevuld superieur.

4. Een compleet assortiment accessoires. Kies een  

machine met accessoires die bij uw te reinigen oppervlak-

ken passen.

5. Gemakkelijk te verwijderen vuilwatertank. Aan het 

einde van elke reinigingssessie moet de vuilwatertank 

worden verwijderd en geleegd. Zorg ervoor dat u een ma-

chine kiest die deze taak gemakkelijk maakt, zonder dat  

de gebruiker overbelast wordt of risico’s loopt op morsen.
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