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Herstel en sanering van
gecontamineerde ruimtes
Frisse Kater verzorgt trauma & biohazard reiniging voor privé- en openbare opdrachtgevers door heel
Nederland. Onze gespecialiseerde schoonmaaktechnici kunnen ingezet worden voor diverse situaties
waarbij er een biologisch gevaar aanwezig is, zoals grote hoeveelheden bloedverlies na een huishoudelijk
geweldsincident, situaties waarbij ruimtes extreem vervuild zijn geraakt na een onopgemerkt overlijden,
en aangrijpende incidenten zoals een suïcide of schietpartij met meerdere (dodelijke) slachtoffers.

Biohazard reiniging is essentieel om te verzekeren dat

Als gespecialiseerde dienstverlener staan wij 24/7 paraat

elk mogelijk gezondheidsrisico door de aanwezigheid van

voor het vakkundig reinigen, desinfecteren en ontgeuren

biologische gevaren vernietigd wordt. Pas na een correcte

van een iedere omgeving of ruimte waar onze diensten

reiniging vormt de vervuiling geen risico meer voor de

benodigd zijn.

volksgezondheid.

Door middel van onze diensten zorgen wij ervoor dat de

Door onze kennis, expertise en uitgebreide ervaring in het
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reinigen van (extreem) vervuilde ruimtes, oppervlakken en

Alsof er niets is gebeurd.

voorwerpen zijn wij inzetbaar voor zowel grote als kleine
opdrachten met variërende vormen van vervuiling en
gevaar.
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De herstel en saneer diensten die wij
aanbieden omvatten o.a. het:
Opruimen en verwijderen van biologisch
en medisch afval
• Verwijderen van scherpe voorwerpen,
naalden, en drugs gerelateerd materiaal
• Schoonmaken van menselijke en
dierlijke vloeistoffen en ontlasting
• Schoonmaken na traumatische
incidenten en plaats delict
• Schoonmaken na natuurlijk overlijden, suïcide en onopgemerkt overlijden
Gevaarlijk en medisch afval wordt door ons
afgevoerd en verwerkt conform de geldende
Nederlandse wet en regelgevingen
•
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Categorie 1

Categorie 2

De meest ernstige biohazard situaties vallen
onder categorie 1, dit zijn ernstige incidenten
met soms meerdere slachtoffers of gewonden.
De te reinigen oppervlaktes zijn vaak groot en
nemen een gehele werkdag of meerdere dagen in
beslag. Er zal een uitgebreide reinigingsprocedure
uitgevoerd moeten worden om de aanwezige
visuele vervuilingen en onzichtbare bacteriële
overblijfselen te elimineren.

•

Onopgemerkt overlijden

Voorbeelden van categorie 1 incidenten:

•

Vallen van hoogte

• Schietpartijen met meerdere slachtoffers

•

Zelfdoding in publieke ruimte

• Extreme bedrijfsongevallen
•

Langdurig onopgemerkt overlijden

Ons personeel is volledig getraind en voorbereid
om met categorie 1 incidenten om te gaan. Wij
bieden essentiële support aan noodhulpdiensten
en eigenaren van de aangetaste ruimte(s), en
verzekeren opdrachtgevers dat de gezondheid
van toekomstige bewoners / bezoekers voor
zover mogelijk beschermd is tegen biologische
gevaren.

Categorie 2 biohazard incidenten zijn zware
incidenten met één of meerdere slachtoffers met
verschillende verwondingsniveaus. Het incident
heeft plaatsgevonden in een gesloten ruimte, en
vereist minstens één of twee schoonmaaktechnici
gedurende een dagdeel of mogelijk langer.
Voorbeelden van categorie 2 incidenten:

Onze schoonmaaktechnici zijn opgeleid en
volledig voorbereid om met de uitdagingen
van dergelijke gebeurtenissen om te gaan.
Zij kunnen op efficiënte wijze de aanwezige
biologische gevaren lokaliseren en elimineren.
Een leidinggevende moet altijd aanwezig zijn
voor de sanering van een categorie 2 biohazard
incident. Ondersteuning kan geboden worden
door andere collega’s zolang deze onder de
supervisie werken van een hoger geplaatste
collega.

Categorie 1 biohazard opdrachten worden altijd
uitgevoerd door leidinggevende werknemers.
Ondersteunde collega’s zijn ook aanwezig om
hulp te bieden, maar werken te allen tijde
onder begeleiding van een leidinggevende.
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Categorie 3

Categorie 4

Een categorie 3 biohazard kan het gevolg zijn van
een kleinschalig incident waarbij doorgaans één
persoon is betrokken. Er is hierbij vaak behoefte
aan het opruimen van braaksel / ontlasting /
bloed – en het opruimen van andere lichaamsvloeistoffen. Het getroffen gebied is vaak
beperkt, met minieme verspreiding of spetters.
De uit te voeren werkzaamheden zijn niet al te
gecompliceerd.

•

Kleine hoeveelheden bloedverlies

Voorbeelden van categorie 3 incidenten:

•

Braaksel bij een voordeur

• Geweldsdelicten

•

Opruimen van enkele drugsnaalden

• Kleine industriële ongelukken
• Vleeswonden
• Vrijgekomen braaksel of ontlasting

• Aanwezigheid van scherpe voorwerpen
Categorie 3 reinigingswerkzaamheden kunnen
uitgevoerd worden zonder supervisie van een
leidinggevende. Indien nodig kan er altijd
ondersteuning geboden worden door een
collega met een leidinggevende functie.

Een categorie 4 incident kan het gevolg zijn van
huiselijk geweld, een kleine verwonding, of het
lekken van bloed. Een voorbeeld van een categorie 4 incident is bijvoorbeeld een doe-het-zelf ongeluk waar bloed opruimen of het verwijderen
van andere lichaamsvloeistoffen benodigd is.
Voorbeelden van categorie 4 incidenten:

Categorie 4 reinigingswerkzaamheden kunnen
uitgevoerd worden door schoonmaaktechnici die
de basiskennis bezitten, zonder dat er behoefte is
aan de supervisie van een leidinggevende. Wanneer nodig kan er uiteraard altijd ondersteuning
geboden worden door een meer ervaren
schoonmaaktechnicus.
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Infectie controle
Infectie controle is een belangrijk aspect van het specialistische werk dat wij bij de Frisse Kater uitvoeren.
Onze schoonmaaktechnici hebben de benodigde ervaring en kennis om met risicovolle situaties om te gaan
waarbij de kans op infectie aanwezig is. Wij zijn getraind om zorgvuldig en vakkundig het risico van bloed,
speeksel, urine, sperma, ontlasting, vaginaal vocht – of andere vloeistoffen te verwijderen. Infecties door
menselijke of dierlijke vloeistoffen vormen een serieus risico voor de volksgezondheid, en als de bevuilde
oppervlakken niet adequaat worden ontsmet, kunnen toekomstige bewoners / bezoekers besmet
raken via de mond, neus, of oog ingang; beschadigingen of sneeën in de huid; of door absorptie.
Virussen zoals HIV en Hepatitis – overdraagbaar via bloed

Hierna kunnen wij onze opdrachtgever ervan verzekeren

en andere lichaamsvloeistoffen – kunnen risicovol zijn voor

dat de ruimte weer veilig voor gebruik is, en geen risico

de gezondheid en nog dagen of weken in bloed buiten het

meer vormt voor de gezondheid.

lichaam infectieus blijven.

Wij hebben ervaring met het ontsmetten van een wijde

Transmissie kan plaatsvinden door een verscheidenheid

diversiteit aan omgevingen, en zijn inzetbaar voor het

van manieren, zoals het geprikt worden door scherpe

werken in de meest uiteenlopende omstandigheden.

voorwerpen, naalden of scheermesjes – alsook andere

Opdrachtgevers schakelen onze diensten in via een vari-

voorwerpen – die in contact zijn geweest met geïnfecteerd
bloed of andere vloeistoffen. Infecties kunnen ook plaatsvinden als iemand opgedroogd bloed / vloeistof aanraakt
en daarna aan zijn neus of mond wrijft.

ëteit aan doorverwijzingen van verzekeraars, gemeentes,
noodhulpdiensten en andere instanties. Wij staan bekend
om ons snelle en adequate handelen, werk van uitmuntende kwaliteit, en zorgvuldigheid in het verwijderen van

De Frisse Kater maakt gebruik van de meest effectieve en

geuren, bloed, lichaamsvocht en alle andere mogelijke

veilige methodes voor het saneren van potentieel gevaar-

sporen na een (ernstig) incident.

lijke vloeistoffen. Elke opdracht doorloopt de vier cruciale
fasen voor een succesvolle reiniging – neutralisatie,
desinfectie, verwijdering en verbranding.
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