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Handhygiëne-activiteiten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze activiteiten zijn afkomstig van het project HANDSOME, verbeteren van handhygiëne in verpleeghuizen. 

HANDSOME werd ontwikkeld door de GGD Rotterdam-Rijnmond in samenwerking met het Erasmus MC, 

afdeling maatschappelijke gezondheidszorg en wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.  

Voor meer informatie over andere HANDSOME handhygiëne tools, kijk naar: 

www.zorgvoorbeter.nl/handsome. Heb je vragen over HANDSOME? Neem dan contact op met Gwen 

Teesing, g.teesing@rotterdam.nl 

http://www.zorgvoorbeter.nl/handsome
mailto:g.teesing@rotterdam.nl
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Waarom deze activiteiten? 

Als zorginstelling vind je handhygiëne belangrijk. Maar wil je dat medewerkers het blijven doen, dan 

moet je er steeds opnieuw aandacht aan schenken. In deze gids vind je activiteiten die je kunt 

uitvoeren met je team om handhygiëne actueel te houden.  

 

Wat is handhygiëne? 

We hebben het steeds over handhygiëne, maar wat is het eigenlijk? Het begrip “handhygiëne” omvat zowel 

waarmee, hoe als wanneer je handhygiëne toepast. Hieronder vind je een korte beschrijving van deze 

aspecten.  

Waarmee pas je handhygiëne toe?  

Handhygiëne doe je met water, zeep en een papieren handdoek óf met handalcohol. 

Je mag handalcohol altijd gebruiken, behalve als je handen zichtbaar vuil zijn, nat zijn, 

plakkerig aanvoelen of nadat je zelf naar de WC bent geweest. Er zijn ook bepaalde 

bijzondere ziektes waarbij specifiek handalcohol of zeep beter werkt. Als een bewoner 

geïnfecteerd wordt met één van deze ziektes, zal de arts je advies geven om bij die 

bewoner alleen zeep of handalcohol te gebruiken.  

Tips: Gebruik nooit zowel handalcohol als zeep. Dit is slecht voor je handen. 

Handschoenen zijn ook geen vervanging voor handhygiëne. Het aan- en uitdoen van 

handschoenen is juist in de meeste gevallen een indicatie dat je handhygiëne moet 

uitvoeren. 

Hoe pas je handhygiëne toe?  

 

Dit is het makkelijkst bij handalcohol. Je moet je handen blijven wrijven totdat ze droog 

zijn.  

Als je water, zeep en een papieren handdoek gebruikt, moet je eigenlijk dezelfde 

stappen volgen. Maar als je klaar bent, moet je de kraan niet aanraken met je hand. 

Hiervoor kun je je elleboog gebruiken indien er een kraanhendel aanwezig is. Anders 

kan je de kraan dichtdraaien met een papieren handdoek. Het is belangrijk dat je altijd 

een papieren handdoek gebruikt om je handen af te drogen indien je water en zeep 

gebruikt.  

Wanneer pas je handhygiëne toe?  

 

Handhygiëne pas je toe nadat je de bewonerskamer inloopt (Kamer In), voordat je uit 

de bewonerskamer vertrekt (Kamer Uit), voor een invasieve handeling/eten en pillen 

voorbereiden (Voor Schoon) en na mogelijk contact met lichaamsvocht (Na Vies). Wil je 

meer informatie over wanneer je handhygiëne moet toepassen? Kijk naar het document 

“Handhygiëne-regels” op zorgvoorbeter.nl/handsome. 
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Activiteit 1: Handenwassen met verf 

Algemene tips 

• Langzaam praten 

 

Benodigdheden 

• Handschoenen (1 paar per persoon) 

• Flessen uitwasbare verf  

• Een doos wipes  

 

Voorbereiding 

• Iedereen moet bij een tafel kunnen zitten. 

• Leg bij iedere stoel één paar handschoenen. 

• Zet bij iedere 2 mensen een flesje verf. 

 

Achtergrond: Als je je handen wast, kijk je niet naar je handen. Vandaar dat we deze oefening doen met ogen 

dicht. 

Script: Doe handschoenen aan. Doe wat verf op je handen. Je moet ongeveer zo veel verf hebben als de 

grootte van een kleine druif. Deze verf is uitwasbaar, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat vlekken niet uit 

je kleding kunt wassen.  

Sluit je ogen. Je moet je nu bedenken dat je geen verf op je handschoenen hebt, maar zeep. Was je handen 

zoals je dat normaal gesproken doet en niet omdat ik hier sta. Als je klaar bent, doe je je ogen open.  

Zien welke plekken ze missen bij handenwassen 

Actie: Loop rond om de deelnemers te laten zien welke plekken ze hebben gemist.  

Script: Zie je plekken zonder verf? Kijk goed tussen de vingers, op je vingertoppen, bij je 

duimen… heel vaak wordt één duim vergeten. Je kunt nu de handschoenen uitdoen.  
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Activiteit 2: Handen desinfecteren 

Algemene tips 

• Langzaam praten 

 

Benodigdheden 

• Instructies handalcohol (1 per persoon) 

• Flesjes handalcohol (1 per persoon) 

• Timer/horloge/telefoon 

 

Voorbereiding 

• Iedereen moet bij een tafel kunnen zitten. 

• Zet bij iedere persoon een flesje handalcohol. 

Script: Nu gaan we oefenen hoe we onze handen met handalcohol moeten desinfecteren. 

Jullie hebben misschien allemaal al een keer leren handenwassen, maar waarschijnlijk niet 

om je handen te desinfecteren. We gaan dit nu oefenen.  

Je handen desinfecteren is iets anders dan je handen wassen. Door je handen te 

desinfecteren dood je alle bacteriën en virussen op je handen, maar je maakt je handen niet 

schoon. Dus als ze zichtbaar vies zijn, moet je je handen met water en zeep wassen!  

Handalcohol is veel beter voor je handen dan handenwassen. Denk maar aan als je een bad neemt: daarna 

zijn je vingers helemaal rimpelig en uitgedroogd. Het voelt tegenstrijdig, maar water droogt je handen uit! 

Daarentegen is handalcohol speciaal gemaakt zodat jouw handen NIET uitdrogen. Er zit een soort crème in, 

een terugvetter, die je handen beschermt.  

Hoe dan ook, je handen kunnen toch uitdrogen. Daarom adviseren we dat jullie tenminste drie keer per dag je 

handen insmeren met een crème. Voor eczeem, raden we cetomacrogol crème FNA aan.  

Laten we beginnen met het desinfecteren van onze handen. 

Actie: Deel Instructies handalcohol uit.  

Script: Op het papier voor je zie je in stappen hoe je je handen moet desinfecteren. We zullen eerst een keer 

samen onze handen “desinfecteren” zonder handalcohol te gebruiken. Dit doen we omdat we eerst even 

rustig de tijd ervoor willen nemen. Als we nu al handalcohol pakken, zal het al opgedroogd zijn voordat we 

klaar zijn. Daarna zullen we onze handen desinfecteren mét handalcohol. Desinfecteren hoeft maar 15 

seconden te duren. De alcohol moet tussen 15 en 30 seconden opdrogen terwijl je wrijft. Laten we nu 

gezamenlijk de stappen doornemen.  
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Eerste stap: Verdeel de handalcohol over je handen (palmen en ruggen) 

Tweede stap: Hiermee wil je de plekken tussen je vingers pakken. Zorg dat je duimen aangesloten blijven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derde stap: Nu zet je je handen op elkaar. Hiermee desinfecteer je voor de zijkanten van je vingers. Zorg 

alweer dat je handen een beetje dicht blijven, dat beide duimen tegen een pink wrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vierde stap: De duim wordt vaak vergeten. Nu doen we de duim. Dit is de enige vinger die we apart doen. 

(Als je alle vingers apart desinfecteert, duurt het te lang!)  

Vijfde stap: Nu zet je je handen in elkaar. Bij deze wil je voelen dat je je nagelriemen en knokkels wrijft.  

Zesde stap: Je gaat je palmen een beetje krassen met je nagels om de vingertoppen schoon te maken.  

Zevende stap: Nu wrijf je over je polsen. 

Je moet genoeg handalcohol pakken zodat je handen meer dan 15 seconden nat blijven, maar niet meer dan 

30 seconden. Als jullie oefenen, zal ik de tijd aangeven. Je moet altijd BLIJVEN DOORWRIJVEN TOTDAT JE 

HANDEN DROOG ZIJN! 

Nu wil ik dat jullie oefenen om je handen binnen 30 seconden te desinfecteren. Ik zal het aangeven als 15 

seconden voorbij zijn en weer als 30 seconden voorbij zijn. Pak je handalcohol en doe een beetje in één 

hand. We zullen gezamenlijk beginnen. Dan probeer je alle stappen te doen zoals op het papiertje staat. 

(Zodra iedereen klaar is: ) START!  

Actie: Zeg het als er 15 seconden voorbij zijn. Zeg het als er 30 seconden voorbij zijn. 

ONJUIST JUIST 

ONJUIST JUIST 
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Instructie handalcohol  

   
  Stap 1: Verdeel de handalcohol 

 

Stap 2: Tussen de vingers  

(palm tegen palm) 

Stap 3: Bovenkant van de handen 

(handen op elkaar) 

 

Stap 4: Duimen 

 

 

  

 

 Stap 5: Nagelriemen / knokkels 

 

Stap 6: Vingertoppen 

 

Stap 7: Polsen 

 

Klaar! 



 [8] 
 

Activiteit 3: Bacteriën op je handen 

Algemene tips 

• Langzaam praten 

 

Benodigdheden 

• Handschoenen (1 paar per persoon) 

• Flessen uitwasbare verf  

• Een doos wipes  

 

Voorbereiding 

• Iedereen moet bij een tafel kunnen zitten. 

• Zet bij iedere 2 mensen een flesje verf. 

Achtergrond: We doen de volgende oefening met ogen dicht omdat je niet naar je handen kijkt als je 

handschoenen uittrekt. Met deze oefening zie je zogenaamd de “bacteriën”. In het echt zijn ze niet 

waarneembaar met een bloot oog. 

Script: Doe handschoenen aan. Doe een dikke klodder verf op je handen. Ga 

de verf heel goed overal op je handen verspreiden op beide kanten. Je hoeft 

niet alle stapjes te volgen. Nu wil ik dat je goed naar me luistert. Doe je ogen 

dicht. Er is een noodgeval. Je moet er naartoe rennen. Met je ogen dicht, heel 

snel je handschoenen uittrekken! Snel! Met ogen dicht! 

Doe nu je ogen open. Zie je verf op je vingertoppen? Polsen? Ergens anders? 

Deze keer was de verf geen zeep, maar onzichtbare bacteriën en virussen die 

op je handschoenen komen als je bezig bent met een handeling waarvoor je 

handschoenen nodig hebt! (Het kan ook bijvoorbeeld ontlasting zijn.) Zo zie je 

dat handschoenen niet een volledige bescherming bieden. Na 

handschoengebruik, moet je altijd(!) handhygiëne toepassen. 

Nu zie je dat je NA handschoengebruik handhygiëne moet 

toepassen.  
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Activiteit 4: Knutsel met je handen 

Achtergrond: De meeste activiteiten richten zich op de zorgmedewerkers. Maar 

de zorgmedewerkers zijn niet de enigen die infectieziektes kunnen verspreiden; 

een andere belangrijke groep is de bewoners zelf. Het maken van een leuk 

knutselwerk kan aanleiding zijn voor een gesprek over handhygiëne. Je kunt 

het onderstaande brief en handeling aan een activiteitenbegeleider geven, 

zodat die het knutselproject kan uitvoeren met de bewoners. De kunstwerken 

kunnen vervolgens worden opgehangen. 

 

Knutselproject ‘Handhygiëne’ 

 

 

Beste collega, 

 

Zoals je misschien al weet, zijn we momenteel bezig met het thema: handhygiëne. We vinden het 

belangrijk om naast de medewerkers ook de bewoners te vertellen waarom handhygiëne belangrijk is. 

Zo kunnen zij ook op hun eigen gezondheid op letten en ervoor zorgen dat ze ziektes niet verder 

verspreiden. Om dit bewustzijn te creëren hebben we een activiteit die je met de bewoners kunt 

uitvoeren. Het gaat om kunstwerkjes met het thema “hand”. Je kunt zelf kiezen om een andere 

activiteit te doen met hetzelfde thema. 

 

We willen je vragen om de bewoners tijdens deze activiteit er vaak op te wijzen dat handhygiëne erg 

belangrijk is. Vertel de bewoners ook het volgende (in je eigen woorden): 

 

“Wij als zorgmedewerkers volgen nu een cursus over handenwassen. We doen ons best om het op de 

juiste momenten te doen zodat we jullie niet ziek maken. Wij vinden het ook belangrijk dat jullie hierop 

letten. Door goed je eigen handen te wassen, word je zelf namelijk minder snel ziek. Ook zorgt goed 

handenwassen ervoor dat jullie ziektes niet doorgeven aan anderen zoals familie of de buren. Was je 

handen altijd nadat je naar de wc bent geweest. Doe dit ook voordat je gaat eten. Zo kunnen bacteriën 

zich niet verspreiden en word je minder vaak ziek.” 

 

Naast deze brief vind je in dit pakketje het volgende: 

 Een handleiding voor de knutselwerkjes die je met de bewoners gaat doen; 

 Voorbeelden die je aan de bewoners kunt laten zien. 

 

Je kunt de werkjes ophangen op verschillende plekken in het verpleeghuis.  

   

Ik hoop dat de bewoners enthousiast worden! Naast veel plezier zal deze activiteit ook nog eens in het 

voordeel van hun eigen gezondheid zijn! 

 

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je mij mailen op ______________________________. 

 

Heel veel succes en plezier! 
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Handleiding kunstwerkjes 

 

 

3D-hand tekenen 

 

Wat kunnen we het beste tekenen als we het over handhygiëne willen hebben? Natuurlijk een hand! 

We gaan niet zomaar een hand tekenen, maar een hand in 3D! Terwijl dit heel moeilijk lijkt is het 

eigenlijk erg eenvoudig. Hieronder lees je hoe de bewoners dit kunnen doen. 

 

Dit heb je nodig: 

 Potlood 

 Gum 

 A4-papier 

 Zwarte stift 

 Gekleurde stiften 

 Liniaal 

 

Aan de slag: 

1. Trek de omtrek van een hand over met potlood op wit papier.  

2. Trek met een zwarte stift horizontale lijnen richting de hand. Zorg dat alle lijnen zo evenredig 

mogelijk zijn. Een liniaal kan je hierbij helpen. 

3. Op de hand teken je bogen.  

4. Nu heb je een 3D hand. Kleur deze nu verder in met gekleurde lijnen.  

5. Ben je helemaal klaar? Gum dan nu de potloodlijnen van de hand uit. 

 

Bekijk in het voorbeeld op de volgende pagina hoe je stap voor stap de tekening maakt. 
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(1)  (4)  

(2)  (5) 

 
(3)    

 

  



 [12] 
 

Voorbeelden uit de verpleeghuizen: 
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Of doe iets helemaal anders! 
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Activiteit 5: Fotowedstrijd 

Het is fijn als medewerkers zich niet alleen bewust zijn van handhygiëne tijdens 

handhygiënelessen, maar ook daarbuiten. Daarom wordt deze activiteit 

aangeraden. De bedoeling is dat medewerkers een mooie, leuke of grappige 

foto maken van handen. Je kunt je eigen invulling hieraan geven. Het is fijn als 

je een prijs geeft aan diegene met de beste foto. Misschien kan je hier ook een 

poster van laten drukken? 

 


