
PERSOONLIJKE HYGIËNE IN BEELD

Juist Onjuist

 
Opgestoken haar.

 
Geen lange oorbellen.

 
Geen lange ketting.

 
Korte mouwen.

 
Kleding wassen op     
40 °C + 
warmtebehandeling 
(strijken of droger) of 
wassen op 60 °C.

 
Geen sieraden: arm
banden, (trouwringen, 
horloges, braces, 
spalken, gips, zilver
platen).

 
Heuptasje wassen op     
40 °C + 
warmtebehandeling 
(strijken of droger) of 
wassen op 60 °C.

 
Nagels kort en schoon. 
Geen nagellak en 
kunstnagels.

 
Schone kleding voor 
iedere dienst.

 
Goed afneembare 
schoenen.

 
Geen loshangende 
delen aan hoofddoek.  

Baard of snor is 
kortgeknipt.



INSTRUCTIE PERSOONLIJKE 
HYGIËNE IN BEELD  
Deel de kleine posters en pennen uit.

Elk teamlid kiest één ander teamlid om de persoon
lijke hygiëne van elkaar in kaart te brengen. Neem 
hiervoor in totaal 3 minuten.  

INSTRUCTIE NAGESPREK 
PERSOONLIJKE HYGIËNE IN 
BEELD

Als bij iedereen de persoonlijke hygiëne in beeld is 
gebracht, voer je met elkaar een kort nagesprek over 
de punten die nog aandacht vragen.

De volgende aanpak kan jullie daarbij helpen. 
Vraag eerst waar men een rood kruis heeft ingevuld. 
Op het eerste gegeven antwoord vraag je door met een
‘waarom?’ vraag. Dit herhaal je een aantal keer. Loop je
vast met een ‘waarom’ vraag, stel dan een andere 
‘waarom‘ vraag.

Voorbeeld: 
Dit heb je gezien: een collega draagt een trouwring

Je vraagt aan die collega: ‘Waarom draag je tijdens 
je werk je trouwring terwijl dat niet hygiënisch is?’
Antwoord: ‘Omdat ik bang ben dat ik mijn trouwring 
anders kwijt raak’
Je vraagt aan die collega: ‘Waarom ben je bang dat 
je ‘m kwijtraakt?’
Antwoord: ‘Omdat we geen vaste plek hebben waar 
we onze sieraden kunnen bewaren.’
Je vraagt aan die collega: ‘Waarom denk je zo’n 
plek nodig te hebben?’
Antwoord: ‘Omdat ik dan weet dat hij daar ligt en 
niet kan worden gestolen.’

Mogelijke oplossing: er wordt een sieradenkluisje 
aangeschaft.

DIT HEB IK 
GEZIEN

WAAROM?

WAAROM?

EN NU?

WAAROM?

www.zorgvoorbeter.nl/hygiene


