
 

 
 
 
 
Professionele Desinfectie  
 
Handhygiëne gaat hand in hand met oppervlakte desinfectie.              
 
Een goede handhygiëne is van uitermate groot belang. Zeker in tijden dat we veelvuldig onze 
handen meerdere malen per dag wassen en desinfecteren, vechtend tegen iets wat we niet 
kunnen waarnemen maar er wel is; EEN VIRUS. Onze handen hebben we inmiddels 
gewassen en gedesinfecteerd, maar in de loop van de dag komen onze handen in contact 
met allerlei oppervlakken van diverse aard. Hier denken we aan: trapleuningen, liftknoppen, 
tafels, roltrapbanden, deurklinken, pinautomaten, etc. Allemaal oppervlakken die ook 
risicovol zijn. Zijn andere mensen ook zo serieus bezig met handhygiëne zoals u dat bent? 
Bovenstaande oppervlakken of materialen kunnen we goed reinigen en desinfecteren of 
desinfecteren met een oppervlakte desinfectant. TNWOC heeft in haar programma een 
drietal producten om oppervlakken te desinfecteren: 
 
Septiquad en Septiquad Soap zijn desinfectieproducten op basis van een quaternaire 
ammonium verbinding ter bestrijding van bacteriën. Wij doen op deze producten dan ook 
zeker geen virusclaim.  
 
De huidige vergelijkbare Quat producten hebben allemaal eenzelfde doel evenals de 
desinfecterende alcoholproducten die momenteel in de handel verkrijgbaar zijn. Het 
bestrijden van bacteriën. 
 
Ondanks dat bepaalde oppervlakte desinfectiemiddelen geen virusclaim hebben kunnen ze 
wel degelijk effectief zijn in het voorkomen van verspreiding van virussen. Septiquad in dit 
geval ook, ook al wordt dit niet vermeld op het etiket. 
  
Het desinfecteren van oppervlakken en contactoppervlakken kan dan ook gezien worden als 
een verdere uitbreiding van hygiene maatregelen naast het regelmatig wassen en 
desinfecteren van de handen. Met het gebruiken van desinfectiemiddelen verhogen we het 
hygiëne niveau. De septiquad gaat perfect samen als nabehandeling van de gebruikte profi6. 
 
afname Profi6  25L a €195,11p/st  
 
afname Septiquad  
10 l a €64,45 p/st  
 
afname Septiquad Soap  10 l a €59,16 p/st -  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Inmiddels zitten we met ons allen midden in de hectiek rondom het coronavirus. 
Iedereen doet zijn of haar uiterste best om werkzaamheden naar eer en geweten uit te 
voeren.   
 
Op dit moment is de vraag naar oppervlakte desinfectanten behoorlijk gestegen en naar een 
niveau dat voor ons ongekend is.   
 
Door deze enorme groeiende vraag is de verkrijgbaarheid van grondstoffen, die grotendeels 
uit het buitenland komen, niet meer zoals deze voorheen was. Helaas ontkomen we niet aan 
deze veranderingen en vragen uw begrip voor de situatie. Wij houden u zoveel mogelijk op 
de hoogte van de consequenties voor de door u geplaatste orders.  
 
Uiteraard is het mooi om te zien dat we ons gezamenlijk realiseren dat een goede hygiëne 
een kostbaar bezit is. Wij zullen dan ook de aanvragen met betrekking tot oppervlakte 
desinfectanten voorrang verlenen in onze orderportefeuille, zodat we de zorgsector en 
locaties waar desinfectie gewenst is met voorrang kunnen blijven bedienen. Dat is de 
verantwoordelijkheid de we met elkaar hebben en waar we gezamenlijk voor staan. 
 
Met het nemen van deze beslissing is het logische gevolg dat de lopende orders met de 
gebruikelijke reinigingsmiddelen een langere levertijd kunnen hebben dan u van ons gewend 
bent. Uiteraard zullen wij er alles aan doen, binnen onze mogelijkheden, om ook deze orders 
zo snel mogelijk bij u aan te leveren. Naast desinfectie is de reguliere schoonmaak en 
hygiëne van uitermate groot belang en daar zijn we ons gelukkig allemaal van bewust.  
 
Voor nu zijn alle buitendienstactiviteiten opgeschort en zullen wij de richtlijnen volgen die 
de overheid adviseert.  
 
Wij wensen u, uw collega’s en familie sterkte en een goede gezondheid toe in deze onzekere 
periode die nu voor ons ligt. 
 
Met vriendelijke groet, 
Rob De Graaf 
 
✉ rob.degraaf@tnwoc.com 
☎ +31 6 54953212 


