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Bijlage 2: Basisregels veilig werken in microbiologische werkruimten 
 
De basisregels voor veilig werken in microbiologische werkruimten (laboratoria, productieruimten of 
dierverblijven als het gaat om infectie-experimenten) staan ook bekend als 'Veilige microbiologische 
techniek' (VMT). Deze bijlage beschrijft naast VMT ook aanvullende voorschriften voor veilig werken in 
een microbiologische werkruimte.  
 
De basisregels zijn van toepassing op elke microbiologische werk- en productieruimte en op alle 
beheersniveaus, maar voor specifieke niveaus, organismen of werk- en productieruimten kunnen 
aanvullende regels gelden. Interne procedures m.b.t. veilig werken binnen uw organisatie zijn van 
toepassing  zolang deze niet in strijd zijn met onderstaande regels. Overleg zo nodig met de BVF/BSO. 
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1. Richtlijn VMT uit het KNVM-boekje 

De tekst in dit hoofdstuk is vrijwel letterlijk overgenomen uit het boekje "Veilig werken met micro-
organismen, parasieten en cellen in laboratoria en andere werkruimtes", 5e editie (2021), uitgegeven 
door de KNVM (www.knvm.org). 
 
1.1 Werkhygiëne 

• Houd de werk- of productieruimte schoon en opgeruimd. 

• Voorkom ongedierte. 

• Houd persoonlijke uitrusting buiten de werk- of productieruimte. 

• Eet, drink of rook niet in de werk- of productieruimte. Neem daar geen voedingsmiddelen mee 
naar toe. 

• Houd in de werk- of productieruimte geen dieren en planten die geen deel uitmaken van de 
werkzaamheden. 

• Pipetteer nooit met de mond. 

• Vermijd zoveel mogelijk contact tussen hand en gezicht. Breng in de werkruimte geen make-up 
aan en breng geen contactlenzen in. Draag lang haar niet los. 

• Draag in de werkruimte geen sieraden, horloges e.d. 

• Zorg voor schone handen en kortgeknipte nagels. 

• Was regelmatig tussentijds en in ieder geval na afloop van een experiment en bij het verlaten van 
de werkruimte grondig de handen. Gebruik water en zeep en zo nodig een handdesinfectans. Zie 
het hoofdstuk "Techniek handreiniging" in deze bijlage. 

• Desinfecteer oppervlakken direct na besmetting en werkoppervlakken na afloop van het werk. 

• Desinfecteer aan het einde van iedere werkdag alle werkoppervlakken, ook 
computertoetsenbord of tabletscherm. 

• Voorkom het gebruik van mobiele telefoons en computerapparatuur die weer buiten de werk- of 
productieruimte gebracht worden. 

 
1.2 Werkkleding 

• Draag gesloten werkkleding, zoals een labjas, van een passende maat. Een lange mouw met 
manchet die de polsen goed omsluit wordt aanbevolen. 

• Laat de werkkleding in de werk- of productieruimte achter. 

• Verschoon werkkleding regelmatig. Reinig gebruikte werkkleding tijdig, zo nodig na voorafgaande 
desinfectie, en berg deze in afwachting daarvan adequaat op. 

• Vervang bemorste werkkleding direct door schone werkkleding. 

• Door morsen besmette kleding wordt voor het wassen gedesinfecteerd of gesteriliseerd. 
 
1.3 Werkorganisatie 

• Houd ramen en deuren tijdens de werkzaamheden gesloten. 

• Bereid alle werkzaamheden zorgvuldig voor ten einde bij het hanteren van micro-organismen 
onnodige handelingen en verplaatsing van mensen, materieel en materialen te vermijden. 
Voorkom kruiscontaminatie. 

• Voorzie alle materialen waarin micro-organismen worden gekweekt en bewaard van een 
opschrift met uw naam, de inhoud en de datum. 

• Sla micro-organismen veilig op (zie punt 4). 
 
 
 
 
 

http://www.knvm.org/
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2 Bijzondere risico's en apparatuur 
Bijzondere risico's worden gevormd door aerosolen en het gebruik van bepaalde apparaten of materialen.  
 
2.1 Aerosolen 
Aerosolen vormen een bijzonder risico wegens het ongemerkt kunnen inademen van micro-organismen 
en de verhoogde kans op infectie bij inademing van bepaalde micro-organismen. 

• Voer handelingen behoedzaam uit om het ontstaan en verspreiding van aerosolen te vermijden. 

• Vermijd zoveel als mogelijk aerosolvormende handelingen. Voer dergelijke handelingen, indien 
onvermijdelijk, uit in een adequate ingeperkte afgezogen voorziening, zoals een biologisch 
veiligheidskabinet (BVK) van tenminste klasse II. 

• Zie ook de hoofdstukken hieronder over gebruik van een BVK en een centrifuge. 

• Bij gebruik van een pomp of vacuümleiding is het essentieel deze te beschermen tegen 
vrijkomende aerosolen. Zie hiervoor de specifieke procedure binnen uw organisatie.  

 
2.2 Voorbeelden van risicovolle apparaten of materialen 

• Waterbad (kan eenvoudig besmet raken en vormt dan zelf een gevaarlijke besmettingsbron). 

• Vortex en schudplateau (nooit met open buizen!). 

• Pipet (pipetteer op verantwoorde wijze, volg lokale voorschriften). 

• Injectienaald (hoog risico, vermijd of gebruik adequate beschermingsmiddelen). 

• Glas (kan breken). 

• Centrifuge (zie hoofdstuk centrifuge in deze bijlage). 

• Biologisch veiligheidskabinet (BVK): Alhoewel een BVK een belangrijk middel is om besmetting te 
voorkomen kan door verkeerd gebruik van een BVK het risico verhoogd worden en een vals 
gevoel van veiligheid ontstaan. Zie de hoofdstukken over BVK's in deze bijlage. 

 
Vaak kan het risico vermeden worden door een ander apparaat of ander materiaal te gebruiken. In plaats 
van een waterbad kan bijvoorbeeld een thermostatisch verwarmingsblok gebruikt worden. Kunststof is 
veiliger dan glas. Zie voor details de specifieke voorschriften binnen uw organisatie. 
 
2.3 Centrifuge 
Centrifuges kunnen een oorzaak zijn van laboratoriumbesmettingen door het breken van 
centrifugebuizen of door niet goed afgesloten of lekkende centrifugebuizen. 

• Gebruik bij voorkeur zelf-inperkende centrifuges (met afsluitbare rotor en/of afsluitbare buckets). 

• Gebruik goed afsluitbare en bij voorkeur onbreekbare buizen of houders en controleer deze voor 
gebruik op scheurtjes of andere onvolkomenheden. 

• Gebruik centrifugebuizen die goed passen in de houder. Te kleine of te grote buizen kunnen 
spanningen in het materiaal veroorzaken met mogelijk breuk of lekkage tot gevolg. 

• Beoordeel vóór gebruik of de centrifuge goed sluit (afsluitrubbers). 

• Vul de centrifugebuizen nooit zover dat de vloeistof tijdens het centrifugeren tegen het deksel 
kan komen. Bij hoekrotoren is het nominale volume altijd kleiner door de schuine stand. Test 
zonodig eerst met water en geef de maximale vulhoogte aan. 

• Zorg bij hoge toerentallen voor een goede balans (tarreren). 

• Open de houders of buizen na het centrifugeren van infectieus materiaal in een BVK.  

• Indien lekkage of breuk na het centrifugeren vermoed wordt, moeten specifieke procedures van 
de organisatie gevolgd worden alvorens de rotor of centrifuge te openen. Indien lekkage of breuk 
wordt geconstateerd na openen gelden eveneens specifieke procedures van de organisatie. 
Raadpleeg zo nodig de BVF/BSO. 
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2.4 Principe van een biologisch veiligheidskabinet (BVK) klasse II 
Bij het werken met biologische agentia biedt een biologisch veiligheidskabinet (BVK) van klasse II zowel 
product- als persoonsbescherming. Een BVK van klasse I en een cross-flow kabinet bieden alleen 
productbescherming, waardoor deze niet geschikt zijn voor gebruik bij werkzaamheden met biologische 
agentia. 
 
Figuur 1 toont het werkingsprincipe van een klasse II BVK in een dwarsdoorsnede. ‘Vuile’ (niet steriele) 
lucht uit de werkruimte ("inflow") wordt direct bij de werkopening afgezogen. Op het werkoppervlak 
bevinden zich twee rijen afzuigopeningen, een langs de voorzijde en een langs de achterzijde. De 
afgezogen lucht gaat via de achterzijde van de BVK naar het plenum bovenin de BVK waar zich een 
ventilator bevindt. De lucht wordt daar verdeeld naar boven (naar de centrale afzuiging van de 
werkruimte) en naar beneden richting het werkoppervlak van de BVK ("downflow"), in beide gevallen via 
een HEPA-filter. 
 

 
Figuur 1. Werkingsprincipe van een klasse II BVK (bron: brochure van Clean Air by Baker).  

 
2.5 Werkwijze in een BVK klasse II 

• Verzamel vooraf de materialen die nodig zijn voor het experiment. 

• Verwijder het afsluitpaneel of schuif het raam naar de ‘werkstand’ (dit kan per model verschillen) 
en schakel de BVK in. 

• Neem 10 min. na het inschakelen van de BVK het werkblad en de roosters af met 70% ethanol of 
ander geschikt desinfectiemiddel (volgens lokale procedures). 

• Controleer de werking van de BVK en plaats de benodigde materialen in de BVK, ná deze 
materialen met 70% ethanol te hebben afgenomen. 

• Houd de roosters aan voor- en achterzijde van het werkblad altijd vrij evenals het werkvlak onder 
de handen (materialen zoveel mogelijk links en rechts opstellen). 

• Verstoor de luchtstroom zo min mogelijk tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden in het 
kabinet (rustige armbewegingen). 
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• Voorkom verstoring van de luchtstromen in de BVK door er tijdens werkzaamheden niet vlak 
langs te lopen of deuren in de ruimte te openen. 

• Tijdens de werkzaamheden wordt het afval verzameld in een container/zak in de BVK met daarin 
een laagje effectief desinfectans. 

• Sluit na afloop van de werkzaamheden de afvalzak, desinfecteer de buitenzijde en breng dit over 
in de afvalcontainer. 

• Desinfecteer na afloop van de werkzaamheden het werkoppervlak en de roosters aan voor- en 
achterzijde van het werkblad. 

• Laat na het beëindigen van de werkzaamheden de ventilator van de BVK nog minimaal 5 minuten 
in werking. 

• Schakel de BVK uit en sluit eventueel de opening. 

• Vul het logboek van de BVK in (afhankelijk van lokale werkprocedures). 
 
2.6 Gebruik van een vlam in een BVK klasse II 
Het gebruik van een vlam in een BVK zorgt voor een enorme verstoring van de luchtstroom waardoor de 
inperkende werking van de BVK niet meer gegarandeerd is. Dit is zelfs al het geval met een kleine vlam, 
bijvoorbeeld een waakvlam van een bunsenbrander met voetpedaal. Het gebruik van een vlam in een BVK 
wordt dan ook sterk ontraden. 
 
Indien een vlam noodzakelijk is voor bepaalde werkzaamheden is het beter om de bunsenbrander buiten 
de BVK te plaatsen. Indien het absoluut noodzakelijk is om een vlam in de BVK te gebruiken, dan moet 
rekening worden gehouden met een verstoring van de veilige werking van de BVK en (tijdelijk) verlies van 
inperking. Een risicoanalyse is dan op zijn plaats. Raadpleeg de BVF/BSO. 
 
2.7 Bijzonderheden bij gebruik van een BVK klasse II 

• Bij uitval van de ventilatie van de BVK (bijvoorbeeld stroomstoring) moet de werkopening zo 
mogelijk direct worden afgesloten. Materialen die op dat moment open zijn en waarin zich 
levende organismen bevinden, worden eerst gesloten. 

• Desinfectie van een BVK na besmetting ("spill"): 
o Laat de BVK aan staan. 
o Doe handschoenen aan en behandel de besmette oppervlakken met een geschikt 

desinfectans (mede afhankelijk van het organisme, zie lokale voorschriften en/of 
raadpleeg uw BVF). 

o Neem de benodigde inwerkingstijd van het desinfectans in acht en verwijder dan het 
besmette materiaal als besmet afval. 

o Laat de BVK nog 10 minuten aan staan. 
o Bij grote besmettingen overleggen met de BVF/BSO. Zo nodig wordt de BVK uitgegast. 

• Om een goede werking te garanderen, worden BVK’s jaarlijks getest door een gecertificeerd 
bedrijf. Ook het verwijderen en vervangen van HEPA-filters moet uitgevoerd worden door een 
erkend bedrijf. Na groot onderhoud, verplaatsing van het kabinet, vervanging van filters of grote 
aanpassingen in de ruimte, is validatie van de werking van de BVK noodzakelijk. 

• Voordat er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden moet er een risicoanalyse gedaan worden 
om te bepalen of de BVK eerst moet worden uitgegast. Raadpleeg de BVF/BSO. 

• Na een grote besmetting moet de BVK uitgegast worden met daarvoor geschikt desinfectans. 
Raadpleeg de BVF/BSO. 

• Bewaar keuringsrapporten van de BVK’s volgens het kwaliteitssysteem van uw organisatie. 
 

3 Desinfectie en reiniging 
Vuil trekt micro-organismen aan en is een potentiële bron van besmetting. Het is daarom noodzakelijk de 
werk- of productieruimte netjes en schoon te houden. Naast schoonhouden is desinfectie nodig 
afhankelijk van de voorschriften. De laboratoriummedewerkers desinfecteren na afloop van de 
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werkzaamheden de werkoppervlakken en gebruikte apparatuur. Zie voor meer details de specifieke 
procedures voor desinfectie binnen uw organisatie.  
 
Het huishoudelijk schoonmaken en eventueel desinfecteren van ruimten waar gewerkt wordt met 
biologische agentia door medewerkers van een schoonmaakbedrijf is mogelijk. Het is daarvoor wel 
belangrijk dat de schoonmaker vooraf een duidelijke instructie of training gevolgd heeft, voldoende is 
gevaccineerd en weet wie zijn/haar lokale contactpersoon is (meestal informant). Laboratorium- en 
productieruimten op het USPB zijn gemarkeerd naar risico: groen, geel of rood. Zie hiervoor KAM-regel 20 
Toegang tot lab- en productieruimten. 
 
Voor beheersniveau 3 (rood) gelden specifieke procedures. 
 
3.1 Desinfectiemiddelen 
Bij het werken in microbiologische werkruimten is het noodzakelijk om desinfectiemiddelen te gebruiken.  
 
Desinfecteer materialen die met levende micro-organismen in aanraking zijn geweest met behulp van een 
gevalideerde methode en een gevalideerd desinfectans. Dit betekent o.a. dat moet zijn aangetoond dat 
het desinfectans (in de gebruikte concentratie en met de gebruikte methode) werkzaam is tegen de van 
toepassing zijnde micro-organismen. Let bij een spill ook op mogelijk remmende stoffen die in de cultuur 
of suspensie aanwezig kunnen zijn en die de werking van het desinfectans teniet kunnen doen. 
 
In het kort geldt dat de meeste chloorhoudende middelen  goedkoop zijn, snel en effectief werken en 
werkzaam zijn tegen vrijwel alle micro-organismen m.u.v. sporen. Chloor is echter corrosief. Alcoholen 
hebben een minder breed werkingsspectrum, en  zijn niet werkzaam tegen sommige enveloppe virussen, 
bacteriesporen en virussen zonder membraan.  
 
Let bij de toepassing van een desinfectans ook op of het toegelaten is volgens de Nederlandse wetgeving. 
Dit kan nagegaan worden in de toelatingendatabank en op de website van het College voor de Toelating 
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (www.ctgb.nl). Biociden kunnen ook in Nederland toegelaten 
zijn op basis van een toelating elders in de Europese Unie. Raadpleeg hiervoor de Europese ECHA-
database (https://echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals/biocidal-products) wanneer de database 
met Nederlandse toelatingen geen resultaten geeft. 
 
3.2 Techniek handreiniging 
Het wassen van de handen na het verrichten van werkzaamheden is, samen met het dragen van 
handschoenen, een belangrijke maatregel om te voorkomen dat micro-organismen worden verspreid via 
een medewerker die werkzaamheden heeft verricht met biologische agentia. Om effectief te zijn is het 
belangrijk dat het wassen van de handen zorgvuldig gebeurt. Zie onderstaande handelingen en de 
illustratie bij de wasbak (indien van toepassing). 
 
In algemene zin is het zorgvuldig wassen van de handen met water en zeep voldoende. Afhankelijk van 
het organisme, de specifieke werkzaamheden of lokale voorschriften kunnen de handen aanvullend 
worden gedesinfecteerd met een handontsmettingsvloeistof, meestal na het wassen met water en zeep. 
Het gebruik van een handdesinfectant is niet ter vervanging van het handen wassen. Ga voor gebruik na 
of het desinfectans geschikt is in combinatie met het toegepaste agens en of het toegelaten is als 
handdesinfectans op de Nederlandse markt in de toelatingendatabank van het Ctgb (www.ctgb.nl). 
 
Handelingen: 

• Open de kraan (met elleboog of voetbediening) en zorg dat de temperatuur van het water 
behaaglijk is voor de handen en flink stroomt. 

• Maak de handen goed nat en voorzie deze vervolgens van een laag vloeibare zeep uit een 
dispenser (liefst met elleboog of voetbediening).  

https://stichting-alt.nl/kam-regels/20-toegang-tot-laboratoriumruimten/
https://stichting-alt.nl/kam-regels/20-toegang-tot-laboratoriumruimten/
http://www.ctgb.nl/
https://echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals/biocidal-products
http://www.ctgb.nl/
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• Wrijf de handen nu vervolgens gedurende 10 sec. goed over elkaar. Vingertoppen, duimen en 
gebieden tussen vingers en de polsen daarbij goed inwrijven. 

• Spoel de handen zorgvuldig met water af. 

• Droog de handen goed af met een disposable handdoek, ook de polsen en tussen de vingers. 

• Sluit de kraan met de elleboog of met de disposable handdoek. 

• Werp de handdoek in de daarvoor bestemde container. 
 

4 Opslag van biologische agentia  
Voor opslag van biologische agentia (BA, inclusief GGO)  in laboratorium- en/of productieruimten kunnen 
regels zijn vastgelegd in specifieke procedures binnen uw organisatie. In deze bijlage staan de basisregels 
conform de wet- en regelgeving.  
 
4.1 Beveiliging van materialen en gegevens 
In het kader van biosecurity is het gewenst om materialen die door kwaadwillende kunnen worden 
gebruikt voor ongewenste doeleinden (met name pathogenen) onder beveiligde condities op te slaan. Dit 
houdt in dat dit materiaal moet zijn opgeslagen in een afgesloten ruimte die alleen toegankelijk is voor 
bevoegde medewerkers.  
 
De beveiliging in het kader van biosecurity geldt eveneens voor de gegevens over de biologische 
materialen. Dit betekent dat de namen van de pathogenen en de opslaglocaties alleen inzichtelijk zijn 
voor bevoegde medewerkers. Uitgebreide informatie over biosecurity is te vinden op de website van 
Bureau Biosecurity. 
 
 
4.2 Opslag van BA (inclusief GGO) van inperkingsniveau I of II 
Voor opslag van GGO afkomstig van inperkingsniveau I of II gelden de onderstaande regels. Deze regels 
worden tevens toegepast op BA van niveau 1 en 2 die niet-GGO zijn, tenzij anders vermeld. 

• De opslag vindt uitsluitend plaats in daartoe bestemde en geschikte ruimten (voor GGO geldt o.a. 
dat het deel moet uitmaken van het GGO-gebied zoals dat is vastgelegd). 

• De opslag is in een afgesloten bewaarplaats onder omstandigheden waarin geen 
vermenigvuldiging of overdracht van genetisch materiaal kan plaatsvinden. 

• De verpakking bestaat uit een gesloten breukvrije, lekdichte, dubbele houder. Voor BA die niet-
GGO zijn en zijn ingeschaald op niveau 1 of 2 is een dubbele houder niet verplicht. 

• Indien in dezelfde bewaarplaats GGO en niet-GGO worden opgeslagen, dan worden deze 
gescheiden verpakt. 

• De registratie en opslagplaats van GGO moet bekend zijn bij de BVF/BSO. Voor BA die niet-GGO 
zijn is dit niet verplicht. 

 
4.3 Opslag van BA (inclusief GGO) van inperkingsniveau III 
Voor opslag van BA (inclusief GGO) afkomstig van inperkingsniveau 3 (of III) gelden bovendien de volgende 
regels: 

• De opslag vindt uitsluitend plaats in een ruimte met inperkingsniveau 3 / III. 

• Voor BA (inclusief GGO) van risicocategorie 3 is een gesloten breukvrije, lekdichte, dubbele 
houder altijd verplicht. 

• De registratie en opslagplaats van alle BA (inclusief GGO) van risicocategorie 3 / III moet bekend 
zijn bij de BVF/BSO. 

 
4.4 Labels en aanduidingen 
Voor labels of aanduidingen op verpakkingen van BA (inclusief GGO) geldt het volgende: 

• De buitenste houder waarin GGO (alle inperkingsniveaus) zijn verpakt is als eenheid duidelijk 
herkenbaar door labeling met het opschrift GGO. 

https://www.bureaubiosecurity.nl/
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• Verpakkingen van micro-organismen die zijn ingeschaald in risicocategorie 2 of 3 moeten tevens 
zijn voorzien van een biorisico-teken. 

• Het is veelal niet mogelijk (bijv. te weinig ruimte) of gewenst (biosecurity) om inhoudelijke 
informatie op de verpakking aan te brengen. Aan de hand van informatie op tenminste de 
buitenste houder, in combinatie met een goede registratie/administratie, moet echter minimaal 
het volgende herleidbaar zijn: 

o Herkomst of bron van het materiaal. 
o Inhoud van het materiaal (omschrijving van het BA en soort inhoud). 
o Eigenaarschap van het materiaal (wie ervoor verantwoordelijk is), bij voorkeur een 

persoonsnaam en de naam van de betreffende afdeling.  
 

5 Reparatie en onderhoud 
Microbiologische werkruimten zijn in principe alleen toegankelijk voor getrainde medewerkers en niet 
voor onderhouds- of technisch personeel. Toegang voor dergelijk personeel is in principe pas mogelijk na 
vrijgave. Het verwijderen van apparatuur uit microbiologische ruimten is eveneens niet zonder meer 
mogelijk, maar pas na desinfectie. Bij noodzakelijk onderhoud of reparatie in microbiologische 
werkruimten of aan apparatuur uit deze ruimten, wordt KAM-regel 16 Risicoverklaring gevolgd. 
 

6 Ongeval en incident 
• Als zich een ongeval of  incident voordoet worden de specifieke regels van de organisatie 

gevolgd. 

• De organisatie moet specifieke procedures hebben voor het opruimen en decontamineren van 
een "spill", voor het handelen na vrijkomen (verspreiding) van pathogenen en ggo’s, voor het 
behandelen van (prik)accidenten en voor het omgaan met (een vermoeden van) een werk 
gerelateerde infectie. 

• Voor de regels omtrent meldingen van ongevallen en incidenten, zie KAM13-GGO en KAM13-
nietGGO. Overleg hierover zo nodig met de BSO)/BVF. 

 
 
 

https://stichting-alt.nl/kam-regels/16-risicoverklaring/

