
Over Miele Professional

Wij maken al meer dan 50 jaar professionele wasserijapparatuur en zijn 
trots op de samenwerking met dierenartspraktijken die wij ondersteunen 
bij hun behoeften op het gebied van wasbehandeling. 

De professionele wasmachines van Miele voldoen aan de richtlijnen voor 
hygiënisch wassen en staan bekend om hun hoge kwaliteit, betrouw-
baarheid en lange levensduur.

Wilt u advies over uw huidige wasprocedures, kijk dan op: 
www.miele.nl/pro/dieren

Of neem contact met ons op via telefoonnummer 0347 378 884
of e-mail professional@miele.nl

Infectiepreventie in uw praktijk 
Een praktische handleiding voor wasprocedures ter  
voorkoming van infecties door middel van vier stappen.

Miele Professional. Immer besser.



Waarom de was zo belangrijk is als het gaat om het voorkomen van infecties
Modder, bloed, ontlasting, speeksel, braaksel en vlooien behoren voor dierenartsen allemaal tot de onvermijdelijke dagelijkse praktijk.  
Hierdoor ontstaan er reële risico’s op het verspreiden van infecties door kruisbesmetting. 

Hoe het BAND-stappenplan u kan helpen

Als een van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van professionele wasapparatuur 
die apparatuur aan vele dierenartspraktijken levert, begrijpen wij goed voor welke uitda-
gingen u komt te staan als het gaat om het behandelen van de was.

Het BAND-stappenplan neemt enkele van deze uitdagingen onder de loep en komt met 
richtlijnen die ervoor zorgen dat besmettelijke ziekten tijdens het wasproces volledig 
worden geëlimineerd.

In het BAND-stappenplan wordt gekeken naar:

  wasprocedures ter voorkoming van infecties – in vier belangrijke stappen

  de verschillen tussen professionele en huishoudelijke wasmachines

  het onderzoek dat wij hebben uitgevoerd onder 100 dierenartsen uit de UK – wat zij 
ons hebben verteld over hun wasgewoonten

   belangrijke overwegingen bij het kopen van een nieuwe wasmachine

  en wij stellen Miele kort aan u voor

De tijd nemen voor het routinematig uitvoeren van strenge procedures op  
het gebied van hygiëne en ervoor zorgen dat deze procedures efficiënt 
worden uitgevoerd tussen elke patiënt in, is essentieel als het gaat om 
infectiebestrijding.

Voor iedereen in een drukke praktijk is het vaak lastig om de tijd te vinden 
om uw procedures voor infectiebeheersing eens onder de loep te houden 
en te kijken wat u beter of anders zou kunnen doen. 
Daardoor kan ook gemakkelijk over het hoofd worden gezien hoe belang-
rijk uw wasprocessen zijn als het gaat om maatregelen op het gebied van 
infectiebeheersing. 

Akelige micro-organismen die MRSA kunnen veroorzaken of andere mo-
gelijk schadelijke virussen liggen op de loer en kunnen zich verspreiden via 
operatiekleding, ligkussens voor dieren, handdoeken of werkkleding van 
medewerkers. Er moet dus zorgvuldig naar worden gekeken hoe er in uw 
praktijk met deze spullen wordt omgegaan en hoe ze worden gewassen. Dit 
vormt een essentieel onderdeel van de procedures voor infectiebestrijding die 
u hanteert.

Het type wasmachine dat u gebruikt en de temperatuur waarbij het was-
goed wordt gewassen zijn cruciaal als het gaat om het volledig elimineren 
van schadelijke infecties tijdens het wasproces. 
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Beschermen Aandacht Nat hygiënisch 
reinigen 

Drogen
Huishoudelijke wasmachines niet effectief zijn als het gaat om het doden van ziekteverwekkers

toch gebruikt bijna de helft van de dierenartsen uit de UK die wij hebben geïnterviewd, dagelijks een huishoudelijke 
wasmachine in hun praktijk.

De richtlijnen gelden voor alle organisaties in de gezondheidszorg, inclusief dierenartsen

toch zegt maar 9% van de dierenartspraktijken in de UK die we hebben onderzocht dat zij voldoen aan de richtlijnen.

Wist u 
dat?

Richtlijnen voor hygiënisch wassen bepalen dat, om bacteriën te doden, besmet wasgoed moet worden  
gewassen bij een temperatuur van minimaal:

65° C 71° C 82° C
ten minste of ten minste of ten minste

10 
minuten

3 
minuten

1 
minuut

Weet u zeker dat úw wasmachine deze temperaturen haalt en het water zo lang op temperatuur blijft?



De wasbehandeling voor dierenartsen - in vier stappen
Dierenartsassistentes en andere praktijkmedewerkers zouden ongetwijfeld 
de hele dag niets liever doen dan zich ontfermen over huisdieren in plaats 
van zich bezig te houden met wasverzorging.  

Daarom is het ook zo belangrijk om de wasbehandeling snel, simpel en 
effectief te organiseren zodat er korte metten wordt gemaakt met  
onwelkome bacteriën.
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Wij adviseren het BAND-stappenplan bij de wasbehandeling in dierenartspraktijken. 
Een simpele, maar effectieve benadering in vier stappen:

De verschillen tussen professionele en huishoudelijke wasmachines

Professionele machines hebben nog veel meer voordelen: 

Een wasmachine is toch gewoon een wasmachine? Nee dus!
Elk stuk wasgoed dat wordt gebruikt in een instelling in de gezondheidszorg 
en in contact komt met lichaamsvloeistoffen of ontlasting moet bij een hoge 
temperatuur worden gewassen om ervoor te zorgen dat alle ziektekiemen 
worden gedood.

Maar als het gaat om infectiebestrijding, zijn gewone huishoudelijke was-
machines niet effectief genoeg. Zij zijn hiervoor niet gemaakt, in tegenstelling 
tot professionele machines die beschikken over een speciaal desinfectie-
programma zodat alle bacteriën tijdens het wasproces gegarandeerd  
worden geëlimineerd.

vsProfessioneel Huishoudelijk

De professionele machines van Miele zijn ervoor gemaakt om grote hoeveelheden wasgoed 
te verwerken en zijn getest om meer dan 20.000 wasbeurten mee te gaan – dat staat 
gelijk aan acht wasbeurten per dag, zeven dagen per week gedurende meer dan 10 jaar.

Drukke praktijken moeten iedere dag een heleboel wasgoed aan kunnen, en huishoudelij-
ke modellen zijn er niet voor gemaakt om grote hoeveelheden te verwerken.

De Kleine Geweldenaars van Miele wassen en drogen 6,5 kg wasgoed in slechts  
85 minuten.

Tijd is een belangrijk goed voor drukbezette dierenartsassistenten, dus hoe minder tijd er 
aan de was besteed moet worden, hoe beter. De programmatijden bij deze modellen 
zijn minimaal 300 tot 360 minuten.

Deze machines zijn robuust, betrouwbaar en gebouwd om lang mee te gaan. Ze worden 
regelmatig gecontroleerd en onderhouden door gespecialiseerde servicetechnici 
zodat ze in de drukke praktijk zo min mogelijk buiten gebruik zijn.

Huishoudelijke machines zijn niet bedoeld om in een professionele werkomgeving te wor-
den gebruikt. Daardoor treden bij deze machines veel vaker storingen op doordat ze vaak 
worden gebruikt en door de soorten materialen die ermee worden gewassen.

Professionele wasmachines zijn voorzien van een afvoerklep die ervoor zorgt dat het 
afval onmiddellijk in het riool verdwijnt en niet in de leidingen achterblijft, waardoor 
verontreinigd water en haren zoveel mogelijk worden verwijderd.

Huishoudelijke machines kunnen gemakkelijk verstopt raken door dierenharen, waardoor 
de machine uitvalt.

In de richtlijnen voor hygiënisch wassen staat dat vloeistoffen zoals fecaliën, dierlijke afval-
stoffen of ziekteverwekkers een ernstig gevaar kunnen vormen voor de gezondheid  
en afvalwater mag dan ook niet kunnen terugstromen en schoon water vervuilen. De Kleine  
Geweldenaars van Miele voldoen aan de richtlijnen voor hygiënisch wassen, zijn voor-
zien van KIWA-Keurmerk en voldoen daarmee aan de EN 1717 en de wet op de watervei-
ligheid waardoor het water van de machine niet terug kan stromen naar het waterleidingnet.

Huishoudelijke machines voldoen niet aan de richtlijnen voor hygiënisch wassen. De 
machines hebben geen KIWA-Keurmerk (Waterveiligheid conform EN 1717) en voldoen 
niet aan de machinerichtlijn (2006/42/EG). 

Beschermen Aandacht Nat hygiënisch 
reinigen

Drogen

Het gebruik van wegwerp-
handschoenen en -schorten 
bij het omgaan met besmet 
wasgoed zorgt ervoor dat u uzelf 
beschermt en dat u infecties niet 
kunt verspreiden. 

Zorg ervoor dat vuil en schoon 
wasgoed op verschillende plekken 
wordt bewaard en dat geïnfecteerde 
ligkussens, handdoeken of werk-
kleding apart worden gewassen om 
kruisbesmetting te voorkomen.

Door gebruik te maken van een profes-
sionele wasmachine in plaats van een 
huishoudelijk apparaat zorgt u ervoor 
dat bij het wassen de hoge tempera-
turen worden bereikt die nodig zijn om 
ziekteverwekkers te doden. 

Na het wassen moet het schone 
wasgoed in een droger worden 
gedroogd om ervoor te zorgen 
dat eventueel achtergebleven 
bacteriën worden gedood. 
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De uitkomsten van ons onderzoek…
We hebben onlangs 100 dierenartsen uit de UK ondervraagd om meer te weten te komen over hun wasgewoonten en  
wat hun grootste zorgen zijn als het gaat om infectiebestrijding.

van de dierenartsen 
gebruikt een huishoudelijke 
wasmachine

van de dierenartsen 
gebruikt een huishoudelijke 
droger

van de dierenartsen denkt 
dat hun huidige wasma-
chine effectief is als het 
gaat om het elimineren van 
besmettelijke ziekten

van de dierenartsen denkt 
dat hun praktijk meer 
zou kunnen doen om 
verspreiding van infecties 
te voorkomen

Als u op zoek bent naar een 
nieuwe wasmachine, lijkt een 
huishoudelijke machine de meest 
voordelige keuze. Professionele 
apparaten zijn echter ontworpen 
om lang mee te gaan en regel-
matig grote hoeveelheden aan te 
kunnen. Als het gaat om de to-
tale kosten, valt de vergelijking 
daarom in het voordeel van de 
professionele machines uit.

Kosten

Belangrijkste overwegingen bij het kiezen van een nieuwe wasmachine

kW
€

Ruimte

Professionele wasmachines 
zijn ervoor ontworpen om zeer 
efficiënt gebruik te maken van 
water en energie, wat betekent 
dat de gebruikskosten in de 
toekomst lager kunnen uitvallen. 
De machines van Miele Profes-
sional staan bekend om hun 
optimale efficiency en het feit dat 
ze niet meer water, energie en 
wasmiddelen gebruiken dan strikt 
noodzakelijk.

Water- en  
energieverbruik

Wist u dat bepaalde professio-
nele apparatuur nog een ander 
voordeel biedt, namelijk een 
belastingvoordeel voor bedrijven 
ter compensatie van de kosten 
voor de aanschaf van een nieuwe 
machine? Als u overweegt om te 
investeren in een nieuwe wasma-
chine, kies er dan een die voldoet 
aan alle richtlijnen voor hygiënisch 
wassen, waterveiligheid en de 
machine richtlijn. Een aantal 
modellen professionele drogers 
vallen binnen de EIA-regeling 
waardoor deze fiscaal extra 
aantrekkelijk zijn. 

Fiscaal voordeel

%

Het is een bekende misvatting 
dat professionele wasmachines 
veel ruimte in beslag nemen. De 
Kleine Geweldenaars van Miele 
zijn er speciaal voor gemaakt om 
grote hoeveelheden wasgoed te 
verwerken en zijn – zoals de naam 
al zegt - toch maar ietsje groter 
dan het doorsnee huishoudelijke 
model. Bovendien kunnen ze 
ook nog eens worden opgesteld 
als was-/droogzuil, waardoor ze 
optimaal gebruikmaken van de 
beschikbare ruimte, en minder 
dan 1m2 in beslag nemen.

57%


