Bijlage 3: Toegelaten desinfectiemiddelen
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)
beoordeelt of een desinfecterend middel goed werkt en veilig is. Ook stelt het Ctgb vast
waarvoor het gebruikt mag worden. Een middel kan bijvoorbeeld alleen geschikt zijn voor
het desinfecteren van de handen, maar niet voor het desinfecteren van oppervlakken.
Daarnaast zijn sommige middelen alleen effectief tegen sommige bacteriën, terwijl
andere middelen ook virussen kunnen doden.
Middelen die door het Ctgb zijn toegestaan, zijn te herkennen aan een code op de
verpakking. Dit kunnen de volgende codes zijn:
•
•

een N-code (4 tot 5 cijfers gevolgd door ‘-N’, bijvoorbeeld: 12345 N);
een NL-code (NL- gevolgd door 7 of 11 cijfers).

Daarnaast moet de fabrikant op de verpakking melden waarvoor het middel gebruikt
mag worden.
Middelen die zijn toegelaten, staan ook op de website van het
Ctgb: www.ctgb.nl/toelatingen
Op de website van het Ctgb is voor elk toegelaten middel het ‘Actueel
gebruiksvoorschrift’ opgenomen. In dit gebruiksvoorschrift staat waarvoor het middel
gebruikt mag worden en tegen welke infectieziekten het effectief is. Ook staat er hoe u
het middel moet gebruiken.
• Gebruik alleen een desinfecterend middel dat door het Ctgb is toegestaan.
Controleer in het actueel gebruiksvoorschrift of het middel:
o geschikt is voor het ‘materiaal’ (bijv. handen, harde oppervlakken) dat u
wilt desinfecteren; en
o effectief is tegen de infectieziekten die u wilt doden.
Wilt u een oppervlak desinfecteren dat is verontreinigd met bloed? Zorg
dan dat uw middel effectief is tegen virussen. Desinfecteert u vanwege een
(uitbraak van een) infectieziekte? Bespreek dan met de GGD (mogelijke)
ziekteverwekker.
• Gebruik een desinfecterend middel altijd volgens de gebruiksaanwijzing.
Er zijn een aantal middelen die zowel schoonmaken als desinfecteren. Dit staat dan in
het gebruiksvoorschrift. Het is dan niet meer nodig om eerst schoon te maken.
Let op: u mag een desinfecterend middel alleen gebruiken voor de toepassingen die in
het gebruiksvoorschrift staan beschreven! Zie de onderstaande voorbeelden:
Voorbeeld 1:
U heeft een desinfecterend middel waarmee u uw handen wilt desinfecteren. In het
gebruiksvoorschrift staat alleen beschreven dat het middel geschikt is voor de desinfectie
van harde oppervlakken. U mag dit middel dan niet voor uw handen gebruiken.
Voorbeeld 2:
U heeft een desinfecterend middel waarmee u een oppervlak wilt desinfecteren dat
bevuild was met bloed. In het gebruiksvoorschrift staat dat het middel effectief is tegen
bacteriën, gisten en schimmels. U mag dit middel dan niet gebruiken voor de desinfectie
van het oppervlak; bij een verontreiniging met bloed heeft u namelijk een middel nodig
dat effectief is tegen virussen.
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