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Aanbevelingen voor het schoonmaken en 
desinfecteren van scherm, toetsenbord, muis en 
buitenoppervlak van computers op school 
 
 
Nu er terug in scholen lesgegeven wordt zijn er heel wat vragen omtrent hygiënemaatregelen m.b.t. 
computergebruik. Hierna sommen we de belangrijkste tips en richtlijnen op. 
 
 
1/ Vermijd gedeeld gebruik zoveel mogelijk 
 
Probeer om te beginnen zoveel mogelijk te vermijden dat meerdere leerlingen van hetzelfde apparaat 
gebruik maken. Wijs desnoods apparaten toe als er genoeg zijn. Uiteraard is dit niet altijd mogelijk, bv. 
in computerklassen waar telkens andere klassen of leerjaren gebruik van maken. In dat geval is 
reiniging nodig voor en na gebruik. 
 
 
2/ Handen wassen 
 
Het is en blijft heel erg belangrijk om de leerlingen regelmatig de handen te laten wassen met water 
en zeep. Vraag leerlingen om zowel voor als na het computergebruik de handen te wassen en 
eventueel te ontsmetten met alcoholgel. 
 
 
3/ Schoonmaken 
 
Als je niet kan vermijden dat computers door verschillende leerlingen gebruikt worden, kan je 
computerdevices best schoonmaken met een desinfecterend product.  
 

 Tablets, smartphones, schermen en muizen kan je relatief makkelijk schoonmaken met een 
poetsproduct, poetsdoekjes op basis van alcohol of zelfs met wegwerp brillendoekjes die een 
alcoholhoudend desinfecterend middel bevatten. Volg steeds de instructies van de producent 
van het schoonmaakmiddel. Producenten als Samsung en Apple raden n.a.v. COVID-19 
eveneens een 70% alcoholoplossing aan (ethanol of isopropanol). Let wel, dit is voor de 
schermen, niet voor hoezen.  

 
 Toetsenborden zijn moeilijker te onderhouden.  

- Hou het toetsenbord ondersteboven en klop rustig op de onderkant zodat het vuil eruit 
valt, je kan eventueel ook een (kleine) stofzuiger of een spuitbus met perslucht 
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gebruiken. Dit is effectief tegen stof, kruimels, en dergelijke maar niet tegen micro-
organismen. 

- Reinig ook toetsenborden met een poetsdoek of een doekje die je eerst met een 
poetsproduct besproeid (zie afbeelding). Sproei niet rechtsreeks met product op de 
toetsen om schade aan de computer te vermijden.  

 
 

 
Bron: Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan  
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf 

 
 Maak ook de omgeving van de apparaten regelmatig schoon: bureaus, tafels, stoelen. 

 
4/ Aandachtspunten  

 Als je ontsmettingsmiddelen gebruikt, wees dan zeker dat het ontsmettingsmiddel effectief is 
tegen  SARS-CoV2. Die bestaan uit een oplossing die voor ongeveer 70% uit alcohol  bestaat 
(ethanol of isopropanol). Deze middelen zijn in de handel verkrijgbaar, vraag eventueel na bij 
de apotheek. Er bestaan ook gebruiksklare  ontsmettingsdoekjes met 70% alcoholoplossingen.  

 Bij gebruik van een ontsmettingsdoekje is het belangrijk om de contacttijd te volgen die op het 
etiket staat.  

 Gebruik geen bleekmiddel om computers, tablets en elektronica te desinfecteren. 
 

 
5/ Bronnen 
 
 https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf 
 
https://support.microsoft.com/en-us/help/4023504/surface-clean-and-care-for-your-surface 
 
https://support.apple.com/nl-be/HT204172 
 
https://www.samsung.com/us/support/answer/ANS00086342/ 
 
 
 


