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2 Referenties: 
• RIVM Richtlijnen 

• Protocol “Verantwoord zwemmen” van de Branche vereniging van zwembaden  

• Zwembad protocol Studenten Sport Centrum Technische Universiteit Eindhoven ( SSC TU/e) 

• Divers Alert Network  ( DAN )  

• “Verantwoord onderwatersport in de 1,5 meter samenleving” van de organisaties NOB en PADI  

• Zwembad protocol Tongelreep Eindhoven ( richting gevend, ter verificatie ).  
 

3 Basis protocol 
• Het protocol werkt met een schone en vuile zijde en probeert kruising van de routes te voorkomen. 

• De basis is dat materiaal dat 7 dagen in quarantaine is, “Schoon”  is. 

• Alleen in die gevallen dat er binnen 7 dagen toch gebruik moet worden gemaakt van materiaal, treed het 
schoonmaak protocol in werking. 

• In de planning wordt zo veel mogelijk vermeden dat er moet worden schoongemaakt. Alleen in de opstart is 
dit nodig vanwege de inhaalslag van de buitenduiken. 

4 Routing 
4.1 Routing omschrijving 
De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar; 
Na afloop van het zwemmen wordt iedereen verzocht de badinrichting zo spoedig mogelijk te verlaten; 
In de badinrichting zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing wordt dusdanig bepaald dat 
bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen; 
Scyllus hanteert een reserveringssysteem waarmee deelnemers zich aanmelden zodat wordt voorkomen dat er 
niet meer mensen dan toegestaan aanwezig zijn door het SSC TU/e. 
 

4.2 Zones 
Er is een “Vuile” Zone en een “Schone“ Zone. 
Binnen de schone zone bevindt zich alleen persoonlijke duikapparatuur en “schoon” verklaarde club 
apparatuur. 

5 Entree 
Sportduikers komen binnen via de zijingang.  
Bij de ingang staat een begeleider van Scyllus om: 

• de aantallen in het bad te controleren  

• zorg te dragen dat men zijn handen ontsmet.  
Scyllus draagt zorg voor handen gel of alcohol vloeistof voor ontsmetting. Gebruik van desinfectiemiddel bij 
binnenkomst is verplicht voor iedere bezoeker. De sportduikers volgen de verplichte looproute naar het bad. 

6 Kleedruimtes SSC TU/e 
Duikers moeten zich thuis al omkleden met hun zwemkleding onder hun normale kleding. Bij binnenkomst 
wordt omgekleed op de tribune alwaar men eventueel zijn duikpak kan aandoen.  
Op de tribune is ruimte om de tassen neer te zetten. Hierop wordt toezicht gehouden. 
Bij beëindiging van de les / intro moet men omkleden in de kleedkamers met maximaal 4 personen tegelijk in 
de kleedkamers. In de kleedkamers zin 3 plekken voor omkleden gemarkeerd. 
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7 Douche en Toiletgebruik 
Sportduikers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te gaan; 
Toiletbezoek in badinrichting dient tot een minimum beperkt te worden. Toiletten worden minimaal 1 keer per 
dag schoongemaakt. Reeds bestaande hygiënerichtlijnen vanuit de branche blijven gelden; 
Sportduikers wordt gevraagd thuis te douchen voor en eventueel na zwembadbezoek;  
Douches zijn dicht en iedereen dient thuis te douchen. 

8 Veiligheid en Hygiëne 
Maak gebruik van de handenwasgelegenheden bij de ingang, bij het vul hok en bij de uitgang. 
Binnen de zwembaden zijn verschillende goedwerkende schoonmaak- en reinigingsprotocollen in gebruik. Deze 
worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd. Met name desinfectie van oppervlakten en 
materialen krijgt extra aandacht conform richtlijnen. 

9 Uitgang 
Na de training wordt het pand verlaten via de door de accommodatie ingestelde looproute. 
Gebruik van desinfectiemiddel bij vertrek is verplicht voor iedere bezoeker. 
 

10 Vullen 
10.1 Vulteam procedure 
Er is een team die vult. 
Je mag dus niet zelf vullen. 
Als iedereen de vulkranen en vulslangen vastpakt is dat het grootste overdrachtspunt. 
 
Het vulteam ontsmet zijn handen, ontsmet het vulstation en ontsmet de kranen van alle te vullen flessen.  
 

10.2 Vul procedure bij  aankomst: 
Je zet je fles in de deur opening. Dan worden de kranen ontsmet met alcohol en de flessen door de vulploeg 
gevuld. 
Zij zetten je gevulde fles: 

• Aan de schone kant gevuld neer in het zwembad 

• Buiten bij de deur van de uitgang. 

 

10.3 Vulprocedure bij vertrek na de duik 
Je zet je fles vlak bij het vulhok neer. 
Je fles kraan wordt weer gedesinfecteerd. 
Je fles wordt gevuld en buiten bij de deur van de uitgang neergezet. 
Haal je fles op en blijf niet hangen praten.  
 

Belangrijk:  
• Houdt 1,5 meter afstand 

• Geen praatjes maken 

• Afgeven en weg 

• Niet zelf vullen. 
 

11 Kantine 
Kantine is open met een beperkt aantal zitplaatsen binnen en buiten. Houdt 1,5 meter afstand. Er wordt streng 
gecontroleerd. De bediening van de kantine houdt ook de aantallen bij en “Vol = Vol”. 
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12 Routing  
12.1 Algemene routing grondgebied SSC TU/e 
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12.2 Routing rond zwembad gebied 
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12.3 Detail plattegrond 
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13 Duiklessen en training in zwembad 
13.1 Deelnemers 
Vooraf worden sportduikers de mogelijkheid gegeven een plek te reserveren via ons reserveringssysteem; 
Maximaal aantal sportduikers in het zwembad  =  36  ( Conform regel van SSC TU/e van 6 mensen / baan )  
Maximaal begeleiders  aan de waterkant  =    3  
Sportduikers worden verzocht om in badkleding, onder de normale kleding te komen; 
Sportduikers kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan vervolgens direct op de aangegeven wijze naar de 
plek waar de groepsactiviteit plaatsvindt; 
Sportduikers houden bovenwater 1,5 meter afstand van elkaar en de medewerkers. 
 
Bij sportduiken worden de richtlijnen van het RIVM en het protocol “verantwoord onderwatersport in de 1,5 
meter samenleving” van de organisaties NOB en PADI nageleefd. 
 

13.2 Specifiek ter aanvulling van de algemene RIVM-regels geldt:  

13.2.1 Algemene richtlijnen 
Bij enige twijfel over je gezondheid: blijf thuis!  
Heb je corona (COVID-19) gehad of enige twijfel of je duik-fitheid, raadpleeg je huis- of keuringsarts.  
Gezondheidskeuring: indien verlopen, volg regels van jouw duikorganisatie.  
Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere personen, behalve onder water.  
Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden naar het zwembad of duikstek. Anders: reis apart.  
Voor >18 jaar. Vermijd groepsvorming van 3 of meer personen indien 1,5 meter afstand boven water niet 
gewaarborgd kan worden.  
Gebruik anti-fog middel om het beslaan van het masker te voorkomen. Deze wordt door Scyllus ter beschikking 
gesteld. 
Houd je aan de richtlijnen voor Veilig gedrag en gebruik duiklocaties.  
Vermijd situaties waarbij extra risico bestaat op duik- of decompressieongevallen en blijf ruim binnen de nul 
tijden. Het is zaak om eventuele behandelingen in een medische instelling zo veel mogelijk te vermijden  
Verlaat direct na het omkleden de sport-/duiklocatie.  

 

13.2.2 Hygiëne (duik)apparatuur en uitrusting  
Zorg (zo veel mogelijk) voor eigen uitrusting. Indien dat niet kan, let op de hygiëne maatregelen.  
Beperk uitwisseling van uitrusting.  
Reinig en desinfecteer uitrusting na gebruik.  
 

13.2.3 Aangepaste procedures  
Zorg voor voldoende desinfectiemiddelen, zodat je indien nodig uitrusting of handen kunt desinfecteren. 
Bij het verlopen van een keuring: neem contact op met keuringsarts en/of verzekering en/of opleidings-
organisatie voor advies.  Richt opleidingen zodanig in dat de 1,5 meter afstand boven water gewaarborgd kan 
worden. Denk hierbij in ieder geval aan aanpassingen bij uitvoeren van: de buddycheck, (de)briefing, in het 
water gaan en uit het water komen, meehelpen met het aan- en uittrekken van de uitrusting. Geef theorie 
lessen/ droge contactmomenten zoveel mogelijk online, maak gebruik van e-learning indien beschikbaar. 
 
Vermijd opleidingssituaties en oefeningen waarbij een grotere kans bestaat op duik- of decompressie 
ongevallen om onnodige druk op de gezondheidszorg te voorkomen. Bij opleidingssituaties en verplichte 
oefeningen in een cursus waarbij geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, dien je bij je 
opleidingsorganisatie na te gaan welke alternatieven zij voorschrijven. Bij opleidingssituaties en verplichte 
oefeningen waarbij uitrusting gedeeld moet worden, dien je bij je opleidingsorganisatie na te gaan welke 
alternatieven zij voorschrijven. Het ontbreken van alternatieven kan in geen geval een reden zijn je niet aan de 
1,5 meter afstandsregel en hygiëneregels te houden.  
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14 Voorkomen van besmetting door gebruik van duikmaterialen. 
14.1 Algemeen 
Besmetting via duikmaterialen komt voornamelijk door het gebruik van snorkels, duikbrillen, ademautomaten 
en inflators door meerdere personen. 
Het preventiebeleid van Scyllus is gestoeld op 5 hoofdzaken: 

• Gebruik van eigen duikmateriaal wat je alleen gebruikt voor jezelf en niet uitleent 

• Eigen brillen en snorkels 

• Bij gezamenlijk gebruik desinfectie van automaten en inflators conform de richtlijnen van DAN  

• Niet ademen uit iemand anders zin automaat of gebruik maken van de inflator om het vest van een ander 
met de mond op te blazen 

• Afstand houden. 
 

14.2 Perslucht en Corona 
Perslucht in de flessen is per definitie steriel. 
De lucht wordt in de compressor verhit naar 140° C plus en hierdoor gesteriliseerd. 
Pollen, aerosolen, stof, bacteriën  en  andere deeltjes die corona virussen zouden kunnen dragen of bevatten 
worden: 

• Gesteriliseerd bij 140° C plus 
En: 

• Gefilterd in 1 van de 5 filters die het compressor vulstation bezit. 
 

14.3 Gebruik eigen duikmateriaal  
Het is de verantwoording van de eigenaar van het duikmateriaal om er op toe te zien dat zijn materiaal boven 
water ( Buddy check), in het water ( oefeningen met uitwisseling van automaat of inflator / buddy breathing, 
gebruik van octopus ), en na de duik ( gebruik door iemand anders ), afbouwen, opruimen en veilig opbergen ( 
In gesloten tas / kist  of in de “Vuil” bak van Scyllus )  alleen door hem wordt gedaan. 
 

14.4 Eigen brillen en snorkels 
1. Vanaf heden verzorgt Scyllus geen brillen en snorkels meer vanuit de club  
2. De besmettingskans  door dit materiaal is veel te hoog. Iedereen moet dus zin eigen snorkel en bril 

aanschaffen 
3. Alleen voor intro’s worden 25 nieuwe brillen aangeschaft. Deze worden volgens het 7 dagen of DAN 

ontsmettingsprotocol “schoon” verklaart 
4. Introducees moeten zelf aan het einde van de intro hun bril, automaat en trimvest in de daarvoor 

bestemde “VUIL” bakken leggen. 
 

14.5 Gezamenlijk gebruik korter dan 7 dagen. 
 

14.5.1 Algemeen gebruik 
Bij gezamenlijk gebruik met een interval korter dan 7 dagen moet worden ontsmet. 
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14.5.2 Algemeen Covid 19 
Covid 19 kan, conform de huidige kennis niet langer dan 3 
dagen buiten het lichaam overleven in de meest gunstige 
omstandigheden. Echter gezien het feit dat een zwembad 
een ideale broedplaats is met bijna lichaamstemperatuur 
en hoge Rel. vochtigheid,  houd Scyllus in dit geval 7 dagen 
aan.  

 
Indien een club automaat of vest 7 dagen niet gebruikt is, 
wordt dit materiaal “Schoon” verklaart. 
Is de tijd tussen gebruik van de ene en de opvolgende 
duiker korter, dan is het materiaal “Vuil” en dient het 
eerst conform de richtlijnen van DAN te worden ontsmet. 
 

14.5.3 Buitenwater duiken 
Indien club materiaal wordt uitgeleend, wordt alleen 
“SCHOON” materiaal verstrekt.  
Om zorg te dragen dat materiaal iedere vrijdag “SCHOON” is en klaar voor gebruik, moet buitenwater materiaal 
op donderdag om 20:00 worden ingeleverd bij de achterkant van het SSC TU/e om 20:00. 
Daar wordt dan de laatste datum dat het materiaal is gebruikt door de lener opgegeven en bepaald of het 
materiaal “SCHOON” of “VUIL” is. 
Bij de achterdeur van het vulhok staan 2 bakken. 1 gemerkt “SCHOON” en 1 gemerkt “VUIL”. 
De “VUIL” bak is voorzien van desinfectans conform de richtlijnen van DAN waarin het materiaal minimaal 20 
minuten wordt ondergedompeld, gespoeld en in de “SCHOON” bak gedaan. 
 
In principe kom je aanlopen, geeft aan wat de laatste gebruiksdatum is geweest en plaats op aanwijzing van de 
begeleiders je geleende spullen in de juiste bak waarna je weer gelijk weg gaat. 
Het schoonmaken wordt door de schoonmaak ploeg gedaan. 
 

14.5.4 Zwembad duiken / intro’s 

14.5.4.1 Cursisten: 
De materialen worden klaargelegd op de kant door de begeleiders. 
De begeleiders zorgen dat alleen “SCHOON” materiaal wordt neergelegd. 
Bij zwembad lessen is dat:  

• Fles ( gevuld )  

• Trimvest  

• Automaat. 
Cursisten bouwen deze zelf op, testen en doen hun eigen buddycheck onder toezicht en afstand van 1,5 meter 
van hun buddy, begeleider of instructeur. 
Na de duik bouwen cursisten hun set zelf af en leggen de automaten en reddingsvesten in de “VUIL” bak. 
 
De “VUIL” bak wordt voorzien van een label  ( Zie bijlage 1 ).  
 

14.5.4.2 Introducees 
Bij intro’s is dat: 

• Fles ( gevuld )  

• Trimvest  

• Automaat 

• Bril. 
De set wordt door begeleiders opgebouwd, getest zonder ademen en gecheckt neergelegd. Voor het 
opbouwen ontsmetten begeleiders hun handen en na het opbouwen weer.  
Na de duik laten Introducees hun duikset liggen en leggen hun bril in de bak “VUIL”. 
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Voor het afbouwen worden automaten en inflators eerst preventief gedompeld in een emmer met 
schoonmaak middel conform de DAN richtlijnen. 
Daarna worden de duiksets door begeleiders afgebouwd, de flessen weer gevuld en de automaten en vesten in 
de “VUIL” bak gelegd en gelabeld. 
De begeleiders ontsmetten na deze werkzaamheden zorgvuldig hun handen. 
  

14.5.5 Vullen flessen. 
Flessen worden aangeboden in de buiten deuropening van het zwembad en gevuld door een beperkt vulteam 
van 2 man. Dit om afstand van 1,5 meter en samenscholing van meer dan 3 man te voorkomen. 
Het vulhok is te klein voor meer dan 2 man. 
Gevulde flessen worden door het vulteam in de loop naar de aankleedkant neergelegd. 
 
Na de duiken kan men de flessen bij de ingang van het vulhok neerleggen en worden deze weer gevuld door 
het vulteam en buiten neergezet. Daar kan men de flessen bij vertrek oppakken en meenemen. 

15  “SCHOON” maken van apparatuur 
15.1 Schoonmaakmiddel 
Schoonmaken gebeurd met Natrium Hypochloriet, het chloor dat je kent van het zwembad. 
Zie verder bijlage Natrium  Hypochloriet. 
 

15.2 DAN protocol voor schoonmaken duik apparatuur 
De basis van het protocol bestaat uit volledige onderdompeling van automaat mondstukken, inflator mondstuk 
, brillen en snorkels in een oplossing van 1% natrium Hypochloriet voor 20 minuten, waarna met schoon water 
wordt afgespoeld en het weer klaar is voor gebruik ( “Schoon”) . 
 

15.3 Foto’s van het onderdompelen:  
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15.4 Percentages Natrium Hypochloriet. 

 
 
In de praktijk betekent dit 4 liter zwembadwater Natrium Hypochloriet in 1 bak met 50 liter water geeft je de 
benodigde 1% oplossing die 3 -5 keer zo sterk is als het zwembadwater van het zwembad van de SSC TU/e. 
 

15.5 Hoe om te gaan met het “SCHOON” maak middel? 
Stap 1 
Er worden 2 specie bakken gevuld met een emmer van 10 liter met water uit het zwembad. 
Hierbij wordt met een doseer emmer de benodigde Natrium Hypochloriet bijgevoegd en met een spatel 
geroerd tot een homogeen mengsel. Beschermingsmiddelen zijn: 

• Veiligheidsbril chemie 

• Lange zuurbestendige handschoenen. 
Dit mengsel wordt gemaakt, ter plekke op de positie waar de speciebakken komen te staan. 
Tijdens en na het mengen worden de bakken niet verplaatst. 
Veiligheidsorden worden bij de bakken geplaatst. Omgeving wordt met rode pylonen  afgezet. 
 
Materiaal wordt door een geïnstrueerde begeleider in de bakken gelegd met de mondstukken ven de  
automaat, Octopus en de Inflator. 
Aan het einde van de les worden de mondstukken , na minimale onderdompeling van 20 minuten eerst 
gespoeld in een emmer met schoon water en dan in het zwembad. 
 

15.6 Ontzorgen van het spoelwater. 
Het is zwembadwater en/of toiletwater  compatibel spoelwater. Afhankelijk van de voorkeur van leiding van 
het SSC TU/e kan het 

• Via de afvoerputjes van het zwembad tegen de muur 

• In het zwembad water 
worden geloosd. 
 
Bij lozing op het riool is de hoeveelheid gelijk aan 10 toiletspoelingen waarbij de toilet is voorzien van een 
scheut chloor.  
Bij lozing in het zwembad zal de 1% oplossing direct vermengen en de inbreng van 3 keer zo sterke hoeveelheid 
van 100 liter op 825.000 liter zwembad water zal een verhoging van de chloorwaarde geven van ≤ 0,035%  ( on- 
meetbaar dus ).  
 

15.7 Opslag 
De uiteindelijke opslag van de benodigde Natrium Hypochloriet is door de T/e aan te geven. Zelf hebben zij 
hiervoor een chemische opslag die voldoet aan de eisen. 
Uiteindelijk is per week een hoeveelheid van 2 keer 4 liter Natrium Hypochloriet aangegeven. 
Voorstel is om de Natrium Hypochlotiet van Scyllus ( 10 cans van 10 liter ad 12,5%  ) op te slaan in deze 
beveiligde opslag en dat de door Scyllus aan te schaffen Natrium Hyp0chloriet wordt aangeschaft in 10 liter 
cans van 12,5% welke precies de batch grote is voor 1 keer. 
 

N°.: Toepassing Concentratie Percentage
1 Voor binnenzwembaden  0,5-1,0 milligram per liter (0,5-1,0 ppm). 0,1%

2 Voor buitenzwembaden 0,5-3,0 milligram per liter (0,5-3,0 ppm). 0,3%

3 Desinfectie volgens DAN 1 liter op 12,5 liter water 1,0%

4 Toilet Scheut met 5% 2,5%

5 Fles Chlorix 5,0%

6 Zwembadwater Natrium Hypochloriet 12,5%
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15.8 Planning werkzaamheden: 
Indien nodig ( bij 7 dagen geen gebruik hoeft niet gespoeld te worden ):  
20:30 – 22:30 Alle  materialen gescheiden houden in “Vuil”/ “Schoon” 

Vuile materialen klaarleggen rond de bakken met de mondstsukken in de bak 
Bakken vullen met zwembad water 

22:30 – 22:45 Controle “Schoon” in bakken in de opslag plaatsten 
  Leden buiten de begeleiders verlaten de zwembad hal 
22:45 – 22:50 Aangestelde en getrainde begeleider, voorzien van chemische veiligheidsbril en  

handschoenen roert 5 liter / bak aan natrium Hypochloriet in de bakken met roerlepel 
22:50 –  23:10 Onderdompelen van de “VUILE “materialen 
23:10 – 23:20 Mondstukken spoelen 
23:30 – 23:30 Ontzorgen van het spoelwater conform in instructies SSC TU/e. 
 
Pas op het laatst wordt door een beperkte groep met training, instructie, veiligheidsmiddelen en aanstelling 
gewerkt met Natrium Hypochloriet, indien materialen eerder dan 7 dagen moeten worden ingezet. 
 

16 Benodigde voorzieningen: 
16.1 Investeringen 

• 3 desinfectie dispenser punten met ontsmetting: 
o Ingang 
o Uitgang 
o Bij vulhok in zwembad 

• Anti condens HG  glazenwasser  

• Brillenbak “VUIL” 

• Brillenbak “SCHOON” 

• Automatenbak “VUIL” 

• Automatenbak “SCHOON” 

• Trimvestenbak “VUIL” 

• Trimvestenbak “SCHOON” 

• 25 brillen voor introducties 

• Hypochloriet 

 
 
Teams: 
Toezicht ingang 1 begeleider 
Toezicht zwembad  1 begeleider 
Vul team  2 begeleiders 
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Kosten 

 
 
 
 
  

N°.: Item Aantal Stuksprijs Sub Tot Totaal 
1 Brillen 25 27,50€            687,50€      1.577,04€  

2 Bakken grijs  "VUIL / SCHOON" 2 165,00€          330,00€      

3 Dispensers RVS / Hervulbaar 3 88,43€            265,29€      

4 Brilbakken "VUIL / SCHOON" 0 -€                -€            

5 Spoelbakken Cranenbroek 3 15,00€            45,00€        

6 Emmer Cranenbroek 1 10,00€            10,00€        

7 desinfectant voor dispensers ( 1 jaar ) / 5 lter 4 25,50€            102,00€      

8 Natrium Hypochloriet 5% / 20 liter 5 27,45€            137,25€      
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17 Bijlage(n) 
17.1 Bijlage 1, borden 
 

Ingang SCYLLUS 
• Desinfecteer je handen. 
• Volg aanwijzingen op
• Blijf in groene gebied
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Schone kant 
SCYLLUS

• Pak alleen spullen op de schone
 kant

• Trek je duikpak aan op de tribune
• Maak gebruik van de Anti Fog en 

spuug niet in bril
• Luister naar de instructies van de 

instructeur.
• Als je het water ingaat mag je alleen 

aan de  Vuile  kant er uit. Je mag niet 
terug 
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Vuile kant
 SCYLLUS 

• Houd afstand 1,5 meter
• Bouw je set af.
• Leg de mondstukken van de automaten in de  

 Vuile  automaten bak 
• Leg het mondstuk van je inflator in de   Vuile  

inflator bak 
• Zet de fles op de plek van de Vuile flessen
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Vuile Automaten
 SCYLLUS 

• Leg de automaat rond om de bak
• Leg beide mondstukken van de 

automaten in de bak geheel 
onderwater 
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Vuile trimvesten
 SCYLLUS 

• Leg het trimvest rond om de bak
• Het inflator mondstuk in de bak 

geheel onderwater 
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Vuil duik
 materiaal 

 SCYLLUS 
NIET gebruiken 

voor:
_______  Dag
___ - ___ 202_

 
 

  



 

SCYLLUS Corona  Protocol Rev.004 21-08-2020  Pagina 23 van 27 

 

Schoon duik
 materiaal 
 SCYLLUS 
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Uitgang
SCYLLUS

• Desinfecteer je handen nog een keer 
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17.2 Bijlage 2, Natrium Hypochloriet Algemeen 

17.2.1 Natriumhypochloriet 
 
Natriumhypochloriet (NaOCl) is een effectief middel voor reiniging en desinfectie. Het wordt op grote schaal 
toegepast voor oppervlaktereiniging, bleken, stankbestrijding en desinfectie van zwemwater. 
Wanneer is (natrium)hypochloriet ontdekt? 
Natriumhypochloriet heeft een lange historie. Omstreeks 1785 ontwikkelde de Fransman Berthollet vloeibare 
bleekmiddelen op basis van hypochloriet. Het bedrijf Javel bracht dit product op de markt en noemde het 
'liqueur de Javel'. Het werd aanvankelijk gebruikt voor het bleken van katoen. Vanwege zijn bijzondere 
eigenschappen werd het product al snel populair. Met hypochloriet als bleekmiddel kan bij kamertemperatuur 
de was worden ontdaan van vlekken. In Frankrijk staat het nog steeds bekend als 'eau de Javel'. Ook in 
Nederland is natriumhypochloriet niet meer weg te denken als effectief reinigings- en desinfecteermiddel. 

17.2.2 Wat zijn de eigenschappen van natriumhypochloriet? 
 
Natriumhypochloriet wordt ook wel chloorbleekloog (oplossing met 150 g/l actief chloor), chloorbleekmiddel 
(100 g/l actief chloor) en chloorbleekwater (50 g/l actief chloor) genoemd. Voor deze vier stoffen geldt 
dezelfde chemische structuur: NaClO. Andere benamingen van deze stoffen zijn bleekwater en 
natriumhypochlorietoplossing. In de volksmond wordt natriumhypochloriet ‘chloor’ genoemd 
terwijl chloor (Cl2) toch een andere structuur heeft. Natriumhypochloriet bestaat uit natronloog (NaOH) waarin 
chloor is opgelost. 
Natriumhypochloriet is een heldere, lichtgele oplossing met een kenmerkende geur. 
De relatieve dichtheid van hypochloriet is 1,1 (5,5% waterige oplossing). 
Chloorbleekloog voor huishoudelijk gebruik bevat gewoonlijk ongeveer 5% natriumhypochloriet (de pH is 
ongeveer 11, het heeft een irriterend effect). Meer geconcentreerde chloorbleekloog bevat 10-15% 
natriumhypochloriet (de pH hiervan is ongeveer 13, het effect is bijtend). 
Natriumhypochloriet is instabiel. Chloor verdwijnt met 0,75 gram actief chloor per dag uit de oplossing. 
Natriumhypochloriet ontleedt bij verhitting, bij contact met zuren en onder invloed van licht en sommige 
metalen, waarbij giftige en bijtende gassen, onder andere chloorgas, worden gevormd. Natriumhypochloriet is 
een sterk oxidatiemiddel en reageert met brandbare en reducerende stoffen. Natriumhypochlorietoplossing in 
water is een zwakke base. Het is niet brandbaar. 
Met deze eigenschappen moet rekening worden gehouden bij het transport, de opslag en het gebruik van 
natriumhypochloriet. 
Wat gebeurt er met de pH als natriumhypochloriet aan water wordt toegevoegd? 
Door de aanwezigheid van natronloog in natriumhypochloriet wordt de pH van het water verhoogd. Opgelost 
in water ontstaan uit natriumhypochloriet twee stoffen die voor de oxidatie en desinfectie van belang zijn. Dit 
zijn het onderchlorigzuur (HOCl) en het minder snel werkzame hypochlorietion (OCl-). De pH van het water is 
bepalend voor de hoeveelheid onderchlorig zuur die gevormd wordt. Bij het gebruik van natriumhypochloriet 
wordt vaak zoutzuur (HCl) aan het water toegevoegd om de pH bij te stellen. In plaats van zoutzuur kan men 
ook zwavelzuur (H2SO4) gebruiken. Bij het gebruik van zwavelzuur komen minder schadelijke dampen vrij dan 
bij het gebruik van zoutzuur. Zwavelzuur is een sterk zuur, reageert heftig met basen en is corrosief. 
 

17.2.3 Hoe wordt natriumhypochloriet geproduceerd? 
 
Natriumhypochloriet kan op twee manieren gevormd worden: 
Door zout op te lossen in onthard water waardoor een geconcentreerde pekeloplossing onstaat. De oplossing 
wordt geëlektrolyseerd en vormt een oplossing van natriumhypochloriet in water. Deze oplossing bevat 150 g 
actief chloor (Cl2) per liter. Hierbij ontstaat ook het explosieve waterstof. 
Of door chloorgas (Cl2) in natronloog (NaOH) te leiden. Hierbij ontstaat naast natriumhypochloriet (NaOCl) 
ook water (H2O) en zout (NaCl). 
Cl2 + 2NaOH + → NaOCl + NaCl + H2O 

https://www.lenntech.nl/periodiek/elementen/cl.htm
https://www.lenntech.nl/processen/desinfectie/chemisch/desinfectiemiddelen-chloor.htm
https://www.lenntech.nl/water-chemie-uitgebreid-ph.htm
https://www.lenntech.nl/processen/desinfectie/chemisch/desinfectiemiddelen-chloor.htm
https://www.lenntech.nl/processen/desinfectie/chemisch/desinfectiemiddelen-chloor.htm
https://www.lenntech.nl/periodiek/elementen/h.htm
https://www.lenntech.nl/water-faq-overzicht.htm
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17.2.4 Wat zijn de toepassingen van natriumhypochloriet? 
 
Er zijn veel verschillende bedrijfstakken waar natriumhypochloriet wordt toegepast. Voorbeelden hiervan zijn 
de landbouw, de chemische industrie, verf- en lijmindustrie, de voedingsmiddelenindustrie, de glasindustrie, de 
papierindustrie, de farmaceutische industrie, de kunststof- en rubberindustrie en de afvalverwerkende 
industrie. In de textielindustrie wordt hypochloriet gebruikt om textiel te bleken. Het wordt soms toegevoegd 
aan industrieel afvalwater. Voor een deel gaat het daarbij om het voorkomen van stank. Hypochloriet kan 
bijvoorbeeld zwavelwaterstof (SH, rotte eierenlucht) en ammoniak (NH3) neutraliseren. Daarnaast wordt 
hypochloriet gebruikt om bijvoorbeeld cyanide-baden uit de metaalindustrie te ontgiften. Verder wordt 
hypochloriet veelvuldig gebruikt om afzetting van schelpdieren en algen in koeltorens te voorkomen. In de 
waterbehandeling wordt hypochloriet gebruikt om water te desinfecteren. In het huishouden wordt regelmatig 
hypochloriet gebruikt ('dikke bleek') voor reiniging en ontsmetting. 

17.2.5 Wat is de werking van desinfectie met natriumhypchloriet? 
 
Door hypochloriet toe te voegen aan water ontstaat HOCl (onderchlorig zuur). 
NaOCl + H2O → HOCl + NaOH- 
Onderchlorig zuur wordt gesplitst in zoutzuur (HCl) en zuurstof (O). Het zuurstofatoom is een krachtig 
oxidatiemiddel. 
Natriumhypochloriet is effectief tegen bacteriën, schimmels en virussen. De desinfecterende werking van 
natriumhypochloriet is overeenkomstig met die van chloor. 

17.2.6 Hoe wordt natriumhypochloriet in zwembaden toegepast? 
 
Natriumhypochloriet wordt in zwembaden toegepast als desinfectiemiddel en als oxidatiemiddel. Het heeft het 
voordeel dat micro-organismen er geen resistentie tegen op kunnen bouwen. Natriumhypochloriet is effectief 
tegen de legionellabacterie en ook tegen biofilm, waarin legionellabacteriën zich vermenigvuldigen. Voor 
desinfectie wordt meestal gebruik gemaakt van (natrium)hypochloriet (chloorbleekloog). Hypochloriet, 
onderchlorig zuur, de belangrijkste desinfecterende stof, wordt gemaakt door natronloog te laten reageren 
met chloorgas. In water ontstaat vervolgens het zogeheten 'actief' chloor. 
Er zijn verschillende manieren om natriumhypochloriet te gebruiken. Bij insitu zoutelektrolyse wordt eerst een 
oplossing gemaakt van zout (NaCl)in water. Hierbij ontstaan natrium (Na+) en chloride (Cl-) ionen. 
4NaCl- → 4Na+ + 4Cl- 
Door de zoutoplossing over een electrolysecel te leiden ontstaan aan de elektroden de volgende reacties: 
2Cl- → Cl2 + 2e- 2H2O + 2e- → H2 + 20H- 
2H20 → O2 + 4H++ 4e- 
Vervolgens reageren chloor en loog met elkaar tot hypochloriet: 
OH- + Cl2 → HOCl + Cl- 
Het voordeel van het zoutelektrolysesysteem is dat er geen aanvoer en opslag van natriumhypochloriet nodig 
zijn. Als natriumhypochloriet te lang wordt opgeslagen wordt het inactief. Een bijkomend voordeel van het 
zout in-situ proces is dat het aangemaakte chloor pH verlagend werkt waardoor er geen zuur nodig is om de pH 
van het water te verlagen. Daar staat tegenover dat waterstofgas gevaar voor explosies kan opleveren als niet 
de nodige zorg besteed wordt aan afzuiging van dit gas. 
Het systeem werkt traag, waardoor er een buffer onderchlorig zuur aangemaakt moet worden. Daarnaast is 
zoutelektrolyse in aanschaf en onderhoud aanzienlijk duurder dan natriumhypochloriet. 
Bij de toepassing van natriumhypochloriet wordt soms zwavel- of zoutzuur aan het water toegevoegd om de 
pH te verlagen. Overdosering van zuren kan giftige gassen doen ontstaan. Een te lage dosering zorgt ervoor dat 
de pH te hoog wordt, waardoor oogirritatie ontstaat. 
Omdat natriumhypochloriet in zwembaden zowel wordt gebruikt om zwemmersvuil (urine, zweet, cosmetica) 
te oxideren als micro-organismen te inactiveren, is het verbruik van natriumhypchloriet afhankelijk van de 
concentraties van deze verontreinigingen. Met name de hoeveelheid zwemmersvuil bepaalt het verbruik. Door 
het water adequaat te zuiveren, is er minder natriumhypochloriet nodig. 

https://www.lenntech.nl/periodiek/elementen/o.htm
https://www.lenntech.nl/processen/desinfectie/noodzakelijkheid/noodzaak-desinfectie-water.htm
https://www.lenntech.nl/processen/desinfectie/chemisch/desinfectiemiddelen-chloor.htm
https://www.lenntech.nl/processen/desinfectie/zwembad/zwembad-desinfectie.htm
https://www.lenntech.nl/systemen/uv/legionella/legionellabestrijding.htm
https://www.lenntech.nl/biofilm_bestrijding.htm
https://www.lenntech.nl/waterbehandeling.htm
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17.2.7 Wat zijn de gezondheidseffecten van natriumhypochloriet? 
 
Blootstelling bij gebruik 
Voor de blootstelling aan natriumhypochloriet is geen drempelwaarde vastgesteld. Als men bij het gebruik van 
natriumhypochloriet aan deze stof wordt blootgesteld kunnen een aantal gezondheidseffecten optreden. 
Natriumhypochloriet kan in het lichaam worden opgenomen door inademing van aërosolen, met hoesten en 
keelpijn als gevolg. Of door de stof in te slikken, met als gevolg buikpijn, een brandend gevoel, hoest, diarree, 
keelpijn en braken. Als de huid of de ogen in aanraking komen met natriumhypochloriet, veroorzaakt dat 
roodheid en pijn. Bij kortstondige blootstelling is de stof irriterend voor de ogen, huid, en de luchtwegen. Bij 
langdurige blootstelling of herhaalde blootstelling kan de huid gevoelig worden. Natriumhypochloriet is giftig 
voor waterorganismen. Het is mogelijk mutageen en zeer toxisch als het in contact komt met 
ammoniumzouten. 

Natriumhypochloriet in zwembaden 
Bij de concentraties natriumhypochloriet die in zwembadwater gevonden worden, is natriumhypochloriet niet 
schadelijk voor mensen. Wanneer er een overmaat aan chloor in het water aanwezig is heeft dit een bijtende 
werking op de lichaamsweefsels, waardoor beschadiging van de luchtwegen, maagdarmkanaal, ogen en huid 
kan optreden. 
Als natriumhypochloriet in het zwembad wordt gebruikt, veroorzaakt het soms rode ogen en de typische 
chloorlucht. De chloorlucht en rode ogen ontstaan als er veel verontreinigingen in het zwemwater voorkomen. 
Bij een hoge concentratie ureum (uit urine) in het zwemwater, worden met onderchlorig zuur chlooramines 
gevormd. Deze chlooramines werken irriterend op het slijmvlies van de ogen en veroorzaken de 'chloorlucht'. 
In de meeste zwembaden worden deze ongemakken door een goed uitgeruste waterzuivering en 
luchtverversing voorkomen. De irritatie van de ogen gaat na verloop van tijd vanzelf over. 

17.2.8 Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van natriumhypochloriet? 
 
Voordelen 
Natriumhypochloriet als desinfectiemiddel heeft de volgende voordelen: 
Het kan eenvoudig en zonder druk worden opgeslagen en vervoerd als het ter plaatse wordt aangemaakt. De 
dosering is eenvoudig. Het transport en de opslag van natriumhypochloriet zijn veilig. De desinfectie met 
natriumhypochloriet is even effectief als de desinfectie met chloorgas. Bij het gebruik van natriumhypochloriet 
is er sprake van residuale desinfectie. 
Nadelen 
Natriumhypochloriet is een gevaarlijke en corrosieve stof. Bij de standaard concentratie moet men 
veiligheidsprocedures volgen om arbeiders en het milieu te beschermen en om er voor te zorgen dat NaOCl 
niet aanraking komt met lucht, waardoor het afbreekt. Natriumhypochloriet is net als chloor niet effectief 
tegen Giardia en Cryptosporidium. 

 

17.2.9 Wat is de regelgeving voor natriumhypochloriet 
 
De regelgeving voor natriumhypochloriet is hetzelfde als voor chloor 

https://www.lenntech.nl/processen/desinfectie/chemisch/desinfectiemiddelen-chloor.htm

