
Zo desinfecteer 
jij je huis in 10 
stappen
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Waarom desinfecteren?

Desinfecteer je huis om te voorkomen dat virussen en bacteriën zich verspreiden. Goed letten op persoonlijke 

hygiene en goede hygiene in huis is belangrijk. Dit wordt echter niet altijd even serieus genomen. Iedereen 

koopt massaal desinfecterende handgel en besluit anderen geen hand of zoen te geven bij het groeten. Goede 

voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van virussen en bacteriën tegen te gaan, maar wat doen we eigen-

lijk met al het andere dat we aanraken?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat regelmatig handen wassen met water en 

zeep en vervolgens afdrogen met papieren doekjes essentieel is om griep- en verkoudheidsvirussen niet over 

te dragen. Dit zou genoeg moeten kunnen zijn om verspreiding in te dammen, maar gezien het coronavirus op 

plastic, RVS en glas kan overleven, is het schoonmaken van je huis belangrijker dan ooit. Lees in dit artikel over 

de 10 dingen in huis die je moet desinfecteren, welke schoonmaakmiddelen je kunt gebruiken en het stappen-

plan voor een smetteloos resultaat.

Wat is desinfecteren?

Desinfecteren is het onschadelijk maken van 

micro-organismen, zoals schimmels, bacteriën en 

virussen op levenloze oppervlakken. Levenloze 

oppervlakken klinkt drastisch, maar eigenlijk 

betekent het alles dat niet mens of dier is, zoals je 

huis, auto en andere spullen. Door schoon te maken, 

verwijder je vuil en voorkom je dat micro-organismen 

ontstaan, meer worden of zich verspreiden. Je huis 

desinfecteren, hoe doe je dat en wat heb je ervoor 

nodig?
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/Schoonmaken
Maak eerst je huis schoon met het stappenplan en 

de top 10 dingen in je huis die je moet desinfect-

eren. 

/Wassen
Was vervolgens alle spullen die je gebruikt hebt 

voor het schoonmaken. Neem ook de handoeken 

mee. 

Over Poetsprins

Zoë is inmiddels een expert op het gebied van 

schoonmaken. Ze schreef tientallen artikelen, veelal 

door haar ervaring met schoonmaken op te schrijven. 

Ook doet ze veel onderzoek en expirimenten als het 

om schoonmaken of schoonmaakmiddelen gaat.



10 dingen die je in huis moet 
desinfecteren
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Er zijn verschillende plekken in huis waar micro-organismen zich ophopen. Dit gaat 

meestal om plekken die we veel aanraken en vergeten regelmatig schoon te maken. Dit is 

een lijstje om aan te denken wanneer iemand in huis ziek is of is geweest, of als je risico op 

ziekte wilt verkleinen:

Deurklinken en lichtschakelaars

Deurklinken en lichtschakelaars worden in een huishouden het meeste aangeraakt. 

Wanneer je binnenkomt, raak je deze delen aan voordat je je handen gaat wassen. 

Daarom zijn deze extra vies. Deuren worden ook in de meeste gevallen niet alleen 

met de deurklink of deurknop dichtgedaan maar net erboven of onder vastgepakt. 

Maak dus niet alleen de klink of knop schoon, maar ook het oppervlak eromheen.

Handvatten van kasten en lades

Handvatten van kasten en lades worden ook veelvuldig gebruikt in huis. Hoewel je 

de ene lade of kast vaker gebruikt dan de andere, is het ’t gemakkelijkst om ze ti-

jdens een schoonmaakbeurt gewoon allemaal even mee te nemen. Neem ook het 

gedeelte rondom het handvat mee, 

WC (met name de bril)

De WC schoonmaken is tevens heel belangrijk om de verspreiding van micro-organ-

ismen te voorkomen. Het toilet is een plek waar veel bacteriën en virussen aanwezig 

kunnen zijn. Maak de WC dus grondig schoon. Zeker wanneer iemand last heeft van 

diarree of moet overgeven, is het belangrijk om de WC heel goed schoon te maken. 

Gebruik bleek en vergeet niet onder de bril schoon te maken. Daarnaast wordt de 

doortrekknop vaak vergeten. 

Tandenborstels en tandenborstelhouders

Tandenborstels en tandenborstelhouders schoonmaken is niet veel werk maar ook 

iets dat frequent wordt overgeslagen in het huishouden. Maak dus de handvatten 

van tandenborstels schoon en de houder waar deze op of in staat. Je kunt na ziekte 

het beste een nieuwe tandenborstel nemen of, wanneer je elektrisch poetst, een 

nieuw opzetborsteltje nemen.
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De prullenbak, met name de afvalbak in de keuken en biobakken

Een vuilnisbak, zeker de biobak, is één van de prettigste plekken voor micro-organ-

ismen om zich te verzamelen. Wanneer je ziek bent of ziekte wilt voorkomen, houdt 

dan vooral rekening met reinigen van handvat, pedaal en de klep van de prullenbak, 

omdat je deze het meest aanraakt. Laat zakdoekjes waar je je neus in gesnoten hebt 

niet rondslingeren maar gooi deze meteen weg. Breng je afval minimaal 1 á 2 keer 

per week naar de container, zodat het niet in huis blijft broeien.

Plekken waar stromend water is (wastafels, douche, bad)

Maak alle wastafels inclusief kranen goed schoon. Verwijder kalk en 

zeepresten zodat daar geen micro-organismen in kunnen verzamelen. Zorg dat je na 

het schoonmaken alles met een microvezeldoek weer droog maakt. Zo voorkom je 

stilstaand water waar bacterieen in kunnen groeien. 

Platte oppervlakken zoals tafels, bureaus en het aanrecht

Alle platte oppervlakken, zoals tafels, bureaus en het aanrecht, kunnen een ver-

zamelplek zijn voor micro-organismen. Je raakt het veel aan en het neigt stoffig te 

worden. Wanneer je deze delen gaat schoonmaken, haal dan alles eraf en zet het 

even apart. Keukenapparaten even van het aanrecht halen en je bureau leeghalen 

alvorens je begint met poetsen. Vergeet niet de randen ook schoon te maken.

Schoonmaken: Tijd

Deurklinken 3 min

Handvatten 1 min

Handoeken 10 min

Wc 5 min

Tandenborstel 1 min

Tafaels, aanrecht 3 min

Prullenbakken 2 min

Wastafels 5 min

Bed 10 min

Overig 5 min

Totaal 45 min
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Verschoon je bed en was de lakens op hoge temperatuur

Door te zweten, koelt het lichaam zichzelf af wanneer je koorts hebt. In je zweet 

zitten veel micro-organismen en een vochtig bed trekt ook veel micro-organ-

ismen aan die niet uit het lichaam komen. ’s Nachts verlies je overigens sow-

ieso veel vocht waardoor het belangrijk is je bed regelmatig te verschonen.  

Accessoires

Reinig overige zaken in huis die je veel vastpakt of aanraakt je (mobiele) telefoon, 

sleutelbos, toetsenbord en muis, afstandsbedieningen, telefoonladers, oortjes, 

koptelefoon, bril, zonnebril, pennen etc. Dit zijn dingen die eigenlijk nooit schoonge-

maakt worden, maar die je de hele dag door gebruikt. Spray desinfectie reiniger op 

een schone doek en breng het middel op de accessoires aan. Spray het niet direct 

op afstandsbedieningen of een koptelefoon, want dan zou er vocht met elektrische 

onderdelen in contact kunnen komen.

Was handdoeken, theedoeken, vaatdoekjes en washandjes op 

hoge temperatuur

Handdoeken, theedoeken, vaatdoekjes en washandjes zijn van pluizig materiaal 

waar micro-organismen makkelijk in kunnen blijven hangen. Bacteriën gaan dood 

bij 60+ graden. Wanneer iemand ziek is of is geweest, was dan alle handdoeken na 

gebruik op de heetste stand in de wasmachine. Gebruik handdoeken, vaatdoekjes 

en washandjes maar één keer.
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De spray van Blue Wonder reinigt en 

desinfecteert. Dit betekent dat je de meeste 

oppervlakken niet eerst hoeft schoon te 

maken voordat je gaat desinfecteren. 

Welk schoonmaakmiddel desinfecteert?

Stappenplan volgen?

Op poetsprins.nl/desinfecteer kun je een volledig stappenplan vinden, inclusief fo-

to’s. Ook vind je daar linkjes naar de schoonmaakmiddelen die je kunt gebruiken. 

Tussentijdse reiniging in huis

Naast het wekelijkse uitgebreide stappenplan voor het desinfecteren van je huis, is het raadzaam om dagelijks 

met antibacteriële schoonmaakdoekjes de dingen schoon te maken die je veel gebruikt. Maak elke dag met 

zo’n reinigingsdoekje je telefoon en sleutelbos schoon. Pak per item dat je schoonmaakt een nieuw doekje. 

Neem ook alle deurklinken of deurknoppen af, met name de buitendeur.

Je huis desinfecteren is geen garantie dat je niet ziek wordt

Je huis desinfecteren verkleint de kans dat je ziek wordt, omdat je micro-organismen niet de kans geeft zich 

uit te breiden of te verspreiden. Het is echter geen garantie dat je niet ziek zult worden of als je ziek bent, an-

deren niet zult besmetten. Blijf alle richtlijnen volgen (handen wassen, niezen in de elleboog etc.) en neem geen 

onnodige risico’s.

Je huis desinfecteren 

is geen garantie dat je 

niet ziek wordt

Je huis desinfecteren verkleint de kans dat je ziek 

wordt, omdat je micro-organismen niet de kans geeft 

zich uit te breiden of te verspreiden. Het is echter 

geen garantie dat je niet ziek zult worden of als je ziek 

bent, anderen niet zult besmetten. Blijf alle richtlijnen 

volgen (handen wassen, niezen in de elleboog etc.) en 

neem geen onnodige risico’s.



Volledige stappenplannen voor het 

schoonmaken zijn te vinden op Poetsprins.nl. 

De informatie in dit boekje is gratis en mag ver-

spreid worden. 

Tip: Print het boekje uit en leg het naast de 

kraan waar je je handen wast, zo wordt je con-

stant herrinnerd aan het schoonmaken van je 

woning. 

w w w.poet sprins.nl


