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Inleiding 
 
 
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) besliste om een einde te 
stellen aan de diagnoseactiviteiten van een aantal geaccrediteerde laboratoria voor Overdraagbare 
Spongiforme Encefalopathieën (OSE) in België. De ontmanteling van deze laboratoria, in het licht van 
de karakteristieken van hun activiteiten, is het onderwerp van dit document. 
 
Het FAVV, het Nationaal Referentielaboratorium (NRL) voor OSE en de Dienst Bioveiligheid en 
Biotechnologie (SBB) zijn samengekomen om een aangepaste procedure voor de ontmanteling uit te 
denken op basis van de huidige kennis van OSE. Op de bijeenkomst is beslist om over te gaan tot 
een globale evaluatie met als doel de potentiële risico’s (voor de gezondheid van de mens en voor het 
leefmilieu) bij de ontmanteling en de vernietiging van het restafval zo laag mogelijk te houden. De SBB 
beschrijft in dit document de maatregelen die moeten worden getroffen voor de ontmanteling van 
laboratoria die OSE-sneltests hebben verricht. 
 
Het prion, de proteïne verantwoordelijk voor OSE, heeft het vermogen om lange periodes (meerdere 
jaren) besmettelijk te blijven in het leefmilieu. OSE is een ziekte die zich heel langzaam ontwikkelt en 
nog altijd fataal afloopt. De klassieke ontsmettingsmethoden zijn niet doeltreffend tegen het prion en 
het is nodig om verschillende (chemische en fysische) methodes met elkaar te combineren om het 
prion te inactiveren. Tot op heden bestaat er ook nog geen methode voor het nemen van stalen noch 
voor de snelle detectie die specifiek en gevoelig genoeg is om sporen van het prion in het leefmilieu 
vast te stellen. Het is dus moeilijk om te weten of een laboratorium al dan niet met het prion besmet is. 
 
Een risico-evaluatie kan vóór de ontmanteling van elke laboratorium apart plaatsvinden en kan leiden 
tot de uitwerking van een protocol dat eigen is aan het laboratorium (A Leunda et al, 2009) maar de 
keuze om het voorzorgsbeginsel toe te passen op basis van de karakteristieken van OSE heeft geleid 
tot een uniek protocol voor de vernietiging van alle materiaal, uitrusting en meubilair. Het protocol kan 
later nog worden bijgestuurd, rekening houdend met de evolutie van de kennis terzake. 
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Protocol voor ontsmetting en ontmanteling 
 
Dit ontmantelingsprotocol heeft uitsluitend betrekking op de OSE-diagnoselaboratoria die sneltests 
verrichten of hebben verricht bij runderen, schaap- en geitachtigen. 
Het is van toepassing op kleine en grote apparatuur, meubilair en lokalen. Het is gebaseerd op de 
praktijkervaring van een gespecialiseerde firma (SGS). 
De ontmantelingsprocedure omvat in de onderstaande volgorde: 

- een reinigingsfase om eventuele organische residu’s te verwijderen die bij de ontsmetting 
kunnen interfereren; 

- de ontsmetting voor de prionen met behulp van hoge concentraties van corrosieve en 
irriterende ontsmettende oplossingen zoals natriumhydroxide (NaOH) en natriumhypochloriet 
(NaOCl) (HPA, 2011 ; BMBL 5thEd 2009); 

- de verpakking van de ontsmette apparatuur en het meubilair volgens de internationale 
voorschriften van toepassing voor het transport, waarna alles wordt toevertrouwd aan een 
erkend afvalverwerkend bedrijf dat beschikt over een verbrandingsoven voor gevaarlijk afval.  

 
De verantwoordelijken van het laboratorium dat wordt ontmanteld moeten de traceerbaarheid van alle 
uitgaand materiaal tot de vernietiging ervan kunnen garanderen. 
 
 
− Algemeen 
 
De ontmanteling begint met de apparatuur en het meubilair in het lokaal en eindigt met de ontsmetting 
van het lege lokaal. 
Gedurende de ontmantelingsprocedure worden de deuren en vensters evenals de luchtafzuiging en 
de ventilatie gedicht. 
 
Reinigende oplossingen: detergensoplossing, 100% protease of doorsnee detergensoplossing die 
geen aldehyde noch alcohol bevat. 
 
Ontsmettende oplossing: gedurende 1 uur, NaOH 2N of NaOCl 20000 ppm 
 
Er is een individuele beschermende uitrusting nodig voor wie de ontmanteling uitvoert: 

− Volledig pak, bestand tegen chemische en biologische agentia; 
− Volledig zuurstofmasker dat het gezicht bedekt en resistent is tegen chemische en biologische 

agentia! Hier wordt vooral gedacht aan het moment van de reiniging met NaOH of NaOCl en 
aan het moment waarop grotere apparatuur zoals een microbiologische veiligheidskast (MVK) 
wordt versneden en potentieel infectieus stof wordt gevormd; 

− Handschoenen die noch chemische, noch biologische agentia doorlaten; 
− Laarzen. 

 
Het soort verpakking voor het transport naar de verbrandingsoven met het oog op de vernietiging zal 
afhangen van het volume van het te verpakken materiaal: 
- de Septobox 120L met plastic deksel of 200L met metalen deksel en hermetische afsluiting, klaar 
voor het transport naar de verbrandingsoven 
- de grotere ‘stukken’ worden in 2 lagen resistente plastic folie verpakt en worden vervolgens in 
kartonnen dozen gelegd, klaar voor het transport naar de verbrandingsoven 
Over het algemeen moet de voorkeur worden gegeven aan een Septobox en moet besmetting van de 
buitenkant worden vermeden. 
De eindverpakking van alle materiaal dat het laboratorium verlaat, moet worden gelabeld met het 
biorisicoteken alvorens het materiaal het lokaal verlaat. 
 
− Klein materiaal 
 
Voorbeelden: glaswerk, weegschaaltje, kleine centrifuge, pipetten, waterbad, verwarmingsplaat maar 
ook klein elektronisch materiaal zoals de muis van de pc en de telefoon 
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Klein materiaal wordt meteen in een Septobox gelegd. De Septobox wordt, zodra zij vol is, hermetisch 
en definitief gesloten, gelabeld en naar de verbrandingsoven gebracht. 
 
− Grote toestellen 
 
Voorbeelden: grote centrifuge, afleesapparaat, incubator, pc 
 
De ontmanteling en de verwerking van dergelijke apparatuur zullen afhangen van de manier waarop 
zij in de verbrandingsoven zullen worden vernietigd. De afmetingen van de ingang van de specifieke 
verbrandingsoven voor gevaarlijk afval (95/65/45 cm) zijn relatief beperkt waardoor grotere stukken 
kleiner moeten worden gemaakt. 
 
Op dit moment zijn er drie mogelijkheden om grotere apparaten te vernietigen: 
 

1. Het apparaat moet ter plaatse, meer bepaald in het laboratorium, in kleinere stukken worden 
versneden om in de verbrandingsoven te kunnen worden vernietigd. Deze handelwijze vormt 
het grootste risico op besmetting door de verspreiding van stof en druppeltjes tijdens het 
versnijden. 

 
In het laboratorium worden alle toebehoren gedemonteerd. Als hun afmetingen het toelaten, worden 
zij in de Septobox gelegd. 
De binnen- en de buitenkant van de apparatuur worden gereinigd met detergent en vervolgens 
gedurende 1 uur verstoven (bevochtigd) met NaOH 2N of NaOCl 20000 ppm. Na spoeling met water 
worden zij tot de juiste afmetingen versneden en wordt de zone voor het versnijden ingeperkt door 
middel van een inperkingstent, plastic zeilen of door de muren en vloeren met plastic zeilen te 
bedekken. Het versnijden gebeurt met een ‘industriële’ snijtang of een zaag uitgerust met een 
stofzuiger (met HEPA-filter) om het geproduceerde stof beetje bij beetje op te zuigen. 
De nu kleinere stukken worden verpakt in een dubbele plastic folie en in een doos gelegd waarvan de 
afmetingen niet groter zijn dan die van de opening van de verbrandingsoven. De doos wordt gelabeld 
en is klaar om naar de verbrandingsoven te worden gebracht. 
 

2. Het apparaat wordt vermaald net vóór het in de verbrandingsoven wordt vernietigd. 
 
Deze handelwijze voorkomt dat apparaten in het laboratorium moeten worden versneden vooraleer zij 
naar de verbrandingsoven kunnen worden gebracht. Het risico op verspreiding en besmetting door de 
prionproteïne in het laboratorium is dus kleiner. Het erkende bedrijf beschikkend over een 
verbrandingsoven voor gevaarlijk afval (Indaver) kan de procedure in een gesloten circuit plannen. De 
vermaler moet na gebruik evenwel worden ontsmet, wat een nadeel vormt. 
In het laboratorium bestaat de procedure erin om de buitenkant van het apparaat te reinigen met 
behulp van een detergent en vervolgens gedurende 1 uur te verstuiven (bevochtigen) met NaOH 2N 
of een oplossing van NaOCl 20000 ppm. Het materiaal moet vervolgens in een dubbele plastic folie 
worden verpakt, in zijn oorspronkelijke (of in een gelijkaardige) doos worden gestoken die gelabeld 
wordt en is dan klaar voor transport naar de verbrandingsoven. 
 

3. Het materiaal wordt naar een verbrandingsoven in Nederland gebracht waarvan de opening 
groot genoeg is. 

 
Er bestaat al een uitbestedingscontract voor HEPA-filters tussen het bedrijf Indaver en een bedrijf 
gevestigd in Nederland.  
 
De procedure in het laboratorium is dezelfde als die in punt 2. 
 
− Bijzonder geval: 
 
Microbiologische veiligheidskast (MVK) 
De MVK wordt aan de binnen- en de buitenkant gereinigd met behulp van een detergent en 
vervolgens gedurende 1 uur verstoven (bevochtigd) met een oplossing van NaOH 2N of NaOCl 20000 
ppm. Zij wordt vervolgens gefumigeerd met waterstofperoxide volgens het protocol van Bioquell 
(vochtig) of Steris (droog). 
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De overblijvende filters (HEPA- en voorfilters) worden met haarlak gefixeerd om de verspreiding van 
stof tijdens het demonteren te voorkomen. Daarna worden de filters gedemonteerd. 
In functie van de vernietigingsmethode volgen deze filters en de MVK één van de drie beschreven 
procedures voor grotere apparaten.  
 
Koel- en vrieskasten: 
De koelvloeistoffen worden verwijderd. Zij kunnen niet besmet zijn omdat zij zich in een reservoir 
bevinden dat gescheiden is van de koel- of vrieskast. 
In functie van de finale vernietigingsmethode zullen deze apparaten één van de drie beschreven 
procedures voor grotere apparaten volgen.  
 
− Meubels  
 
Voorbeelden: tafels, stoelen, kasten, schappen 
Meubilair dat uiteen kan worden gehaald, wordt gedemonteerd. Vervolgens wordt één van de drie 
beschreven procedures voor grotere apparaten gevolgd.  
 
− ‘Papieren materiaal’ 
 
Er moet worden vermeden om papieren materiaal te bewaren dat zich in deze laboratoria bevindt. 
Werp dit materiaal voor verbranding in de Septobox. 
De laboratoriumschriftjes, de rapporten en dergelijke die bijvoorbeeld voor het kwaliteitssysteem van 
het geaccrediteerde laboratorium moeten worden bewaard, zullen in plastic zakken worden gelegd die 
op hun beurt in een nieuwe, hiertoe bestemde gesloten kast in het laboratorium zullen worden 
bewaard. Het kwaliteitssysteem en het laboratorium bepalen hoelang dit papieren materiaal wordt 
bewaard. 
 
− Leeggemaakt lokaal 
 
De muren en de vloer en in voorkomend geval de (binnen- en de buitenkant van) ingebouwde 
meubelen worden met een detergent gereinigd en vervolgens gedurende 1 uur bevochtigd met NaOH 
2N of NaOCl (20000 ppm actieve chloor). Deze oppervlakken worden met water gespoeld. Vervolgens 
wordt het lege lokaal waterdicht gemaakt en gefumigeerd met waterstofperoxide volgens het protocol 
van Bioquell (vochtig), Steris (droog) of Fogcleaner (verstuiver). 
 
− Materiaal gebruikt voor de ontmanteling 
 
Dit materiaal wordt gereinigd, ontsmet en in een gesloten doos gelegd vooraleer het wordt gebruikt 
voor de ontmanteling van andere OSE-diagnoselaboratoria. Tot slot zal het worden gereinigd, ontsmet 
en vernietigd zoals de apparatuur van een OSE-laboratorium. 
 
− Afval van de ontmanteling 
 
Alle afval wordt meteen in de Septobox geworpen. De vloeistoffen worden in een bidon gegoten die 
NaOH 6N bevat. Wanneer de bidon vol is, wordt hij voor verbranding in een Septobox gelegd. 
 
Opmerkingen: 
Sommige apparaten kunnen worden hergebruikt door een OSE-diagnoselaboratorium dat zijn 
activiteiten voortzet of door het bedrijf Bio Rad. Dit materiaal zal alleen de hieronder beschreven 
procedure voor ontsmetting en transport volgen. 
 
Sommige kleinere apparaten kunnen worden hergebruikt doordat zij kunnen worden ontsmet zonder 
schade te ondervinden van de behandeling met de ontsmettende oplossing (NaOH 1N, NaOCl 20000 
ppm) gedurende 1 uur, gevolgd door spoeling met water, waarna een cyclus in de autoclaaf (121°C 
gedurende 1 uur) volgt (BMBL, 5th Ed). 
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