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Waarom HANDSOME? 

Misschien heb je al contact met een leverancier die een gratis handhygiëne e-learning aanbiedt. Of 

misschien ken je al een handhygiëne cursus uit een ziekenhuis. Natuurlijk kun je deze programma’s 

gebruiken. Waarom zou je voor HANDSOME kiezen?  

• HANDSOME is speciaal gemaakt voor zorgpersoneel werkzaam bij psychogeriatrische en 

somatische afdelingen in verpleeghuizen in Nederland; 

• HANDSOME kijkt naar alle facetten van handhygiëne; 

• Het is bewezen dat HANDSOME werkt. 

We zien dat de gemiddelde naleving van de handhygiëne-regels (compliance) in Nederland heel laag 

is. In Nederland zien we dat ongeveer 1 van de 8 keer dat handhygiëne toegepast moet worden, het 

werkelijk uitgevoerd wordt.  

Na het voltooien van het HANDSOME lessenpakket, zagen we een aanzienlijke stijging van goed 

handhygiëne-gedrag bij verpleeghuizen die HANDSOME uitvoeren! We zien ook dat deze naleving 

blijft op de lange termijn.  

Alleen je committeren aan HANDSOME is natuurlijk niet genoeg. Aanwezigheid bij de lessen blijkt één 

van de determinanten te zijn van goede handhygiëne. Wanneer meer dan 50% van de 

afdelingsmedewerkers aanwezig is bij ten minste één van de lessen, is het te verwachten dat het 

uitvoeren van handhygiëne op de juiste momenten meer dan verdriedubbelt.  

Wat vinden de medewerkers zelf die mee hebben gedaan aan de lessen? Na de lessen werd een 

enquête verstuurd naar alle deelnemers van zowel de e-learning als de lessen. De reacties waren 

overwegend positief. Hieronder zie je de rapportcijfers voor de verschillende onderdelen van het 

pakket. De deelnemers geven gemiddeld een 8 rapportcijfer voor de verschillende onderdelen van het 

lessenpakket.  
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Verder geeft 90% van de respondenten aan veel geleerd te hebben van de e-learning en 96% van de 

488 respondenten raadt HANDSOME aan voor andere verpleeghuizen. 

We kunnen eigenlijk dus de conclusie trekken dat HANDSOME verpleeghuismedewerkers aanspreekt 

én het heeft een groot effect op het naleven van de regels over handhygiëne. We weten ook uit de 

enquête dat de lessen goed werden ontvangen. We hopen dat jullie hierdoor overtuigd zijn om 

HANDSOME uit te voeren.  

 

In deze handleiding vind je alle informatie zodat jij dit lessenpakket zelf kunt uitvoeren. Deze 

handleiding is opgesplitst in de verschillende onderdelen van het pakket. In de bijlagen vind je alle 

benodigde documenten. Deze mag je kopiëren. De PowerPoint is beschikbaar op de website van Zorg 

voor Beter. (www.zorgvoorbeter.nl/handsome)  

 

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Gwen Teesing, g.teesing@rotterdam.nl. 

 

  

http://www.zorgvoorbeter.nl/handsome
mailto:g.teesing@rotterdam.nl
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Achtergrond 

Er is steeds meer aandacht voor infectieziekten die bewoners krijgen doordat 

ze in een zorginstelling verblijven. Hieronder vallen gastro-enteritis (maag-darm 

infecties, zoals noro virus), influenza, pneumonie (longontsteking), 

urineweginfecties en Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMOs), 

waaronder MRSA.  

Er wordt geschat dat jaarlijks 4,2 miljoen bewoners van Europese verpleeghuizen deze infecties 

oplopen. Dit betekent dat de gemiddelde bewoner tenminste 1 keer per jaar een infectie oploopt door 

het verblijf in een verpleeghuis.1   

Deze ziektes zijn deels te voorkomen door goede (hand)hygiëne.2  Het streven naar goede 

handhygiëne kan ook worden gezien als een integraal onderdeel van infectiepreventieprogramma’s 

binnen verpleeghuizen. Toch bestonden er, voor het begin van deze studie, weinig betrouwbare 

gegevens over handhygiëne compliance bij verpleeghuizen. Met compliance bedoelen we hoe vaak 

handhygiëne wordt gedaan op de momenten dat het gedaan moet worden.  

Omdat er nauwelijks informatie beschikbaar was over welke lessen effectief zijn om handhygiëne in 

verpleeghuizen te verbeteren, werd de HANDSOME (randomized control) studie opgezet. Doel van de 

HANDSOME studie was de haalbaarheid testen en het effect meten van een nieuw lessenpakket. De 

haalbaarheid werd deels gemeten door de aanwezigheid bij de lessen te analyseren. De belangrijkste 

uitkomstmaat om het effect van het lessenpakket te meten was de compliance van handhygiëne bij 

het zorgpersoneel.  

Het blijkt dat verpleeghuizen een verdriedubbeling van handhygiëne compliance kunnen bereiken 

door het uitvoeren van HANDSOME. Daarom werd besloten om deze handleiding te maken zodat 

HANDSOME verder kan worden geïmplementeerd bij alle verpleeghuizen in Nederland. 

  

                                                      
1  https://ecdc.europa.eu/en/healthcare-associated-infections-long-term-care-facilities/facts 
2 Pittet D, Hugonnet S, Harbarth S, et al. Effectiveness of a hospital-wide programme to improve compliance with hand hygiene. 
The Lancet. 2000;356:1307–1312. 



[8] 
 

Opzet van deze handleiding 

De bedoeling van deze handleiding is dat je, na het lezen van de handleiding, het HANDSOME 

lessenpakket voor handhygiëne zelfstandig kan uitvoeren in verpleeghuizen. Na het uitleggen van wat 

handhygiëne is, krijg je een overzicht van het hele pakket. Beschrijvingen van en uitleg over de 

stappen van het pakket begint met het hoofdstuk Gesprek over voorwaarden voor goede 

handhygiëne.  

Iedere paragraaf bevat een inventaris van benodigdheden, een script dat je kan volgen bij het 

uitvoeren van het pakket en antwoorden op de meest gestelde vragen. Je hoeft het script niet precies 

te volgen. Ons advies is dat je eerst de hele handleiding leest voordat je het pakket uitvoert.  

 

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 alleen alle stappen volgen zoals 

aangegeven in Bijlage 15: Instructies handalcohol. Als je klaar bent met alle 

stappen, moet je 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).  
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Het lessenpakket – een overzicht 

Dit is een veelzijdig lessenpakket. We weten uit de literatuur dat handhygiëne compliance veel hoger 

wordt als je tegelijkertijd meerdere aspecten samen aanpakt, waaronder:  

• Medewerkers leren hoe ze goede handhygiëne kunnen uitvoeren. 

• Medewerkers motiveren om handhygiëne te doen. 

• Het verminderen van belemmeringen voor handhygiëne door de voorzieningen anders aan te 

bieden. 

Hieronder vind je de verschillende onderdelen van HANDSOME: 

• Een gesprek met o.a. leidinggevende(n) over randvoorwaarden 

• Drie lessen 

• Een e-learning 

• Posters 

• Een knutselproject voor de bewoners (optioneel) 

• Een fotowedstrijd voor de medewerkers (optioneel) 

We raden aan dat je alle onderdelen uitvoert. De belangrijkste onderdelen zijn het gesprek met o.a. de 

leidinggevende(n), de drie lessen en de e-learning. Het gesprek duurt 30 tot 50 minuten. Iedere les 

duurt 20 tot 30 minuten.  

Hieronder vind je een korte beschrijving van de lessen en de e-learning. In ‘Bijlage 1: Afvinklijst van 

alle onderdelen’ vind je een afvinklijst die je kunt gebruiken om alle onderdelen bij te houden.  

 

Eerste les (20 minuten) 

Met deze les worden medewerkers zich bewust dat goede handhygiëne noodzakelijk is. De 

deelnemers leren ook wanneer ze handhygiëne moeten toepassen. We kiezen voor een eenvoudiger 

uitleg dan de 5 momenten van de WHO. (Zie: Bijlage 2: Uitwerking 5 momenten van de WHO) De 5 

momenten van de WHO zijn abstract en roepen verwarring op. Om de 5 momenten volledig te 

begrijpen, heb je ook veel tijd nodig voor uitleg. Vandaar dat HANDSOME de momenten eenvoudiger 

uitlegt: Kamer In (moment 1 van de WHO), Kamer Uit (momenten 4 en 5 van de WHO), Voor Schoon 

(moment 2 van de WHO), Na Vies (moment 3 van de WHO). Deze momenten worden ook verder 

uitgelegd in de e-learning zodat het helemaal overeenkomt met de 5 momenten van de WHO. 

Iedere groep bedenkt ook een groepsdoel: een handhygiënemoment of situatie welke ze de komende 

tijd extra aandacht willen geven. Dit groepsdoelen worden na afloop op een A4 poster gezet en 

opgehangen op een zichtbare plek voor de zorgmedewerkers.  

 
 

Tweede les (30 minuten)  

Het hoofddoel van de tweede les is om barrières weg te halen die goede handhygiëne belemmeren. 

Belemmeringen die de medewerkers ervaren worden besproken. Vervolgens worden oplossingen 

bedacht en geïnventariseerd. De oplossingen worden gedeeld met de leidinggevenden zodat, waar 

nodig, kleine aanpassingen in voorzieningen of werkwijzen kunnen worden gerealiseerd. Deze les 

wordt vaak samen met de derde les gegeven. 
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Derde les (15 - 20 minuten) 

Deze les wordt meestal gegeven direct na de tweede les en is gericht op het goed uitvoeren van 

handhygiëne. Er wordt gesproken over het juist gebruik van zeep en handalcohol (wanneer en hoe je 

ze gebruikt). Veel aandacht wordt besteed aan de combinatie van handschoenen en handhygiëne. De 

medewerkers krijgen inzicht in hun eigen manier van handhygiëne en leren de juiste stappen van 

goede handhygiëne. 

 
E-learning  

De e-learning versterkt de kennis over wanneer je handhygiëne moet uitvoeren. Deze e-learning kan 

los van de cursus worden gemaakt en is te vinden op: www.free-learning.nl. Die heet: Handhygiëne: 

Wanneer moet je handhygiëne in het verpleeghuis uitvoeren? 
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Alle stappen op een rij 

Het eerste dat je moet doen, is het gesprek aangaan met de leidinggevende, 

faciliteitenmanager en een contactpersoon voor infectiepreventie. Reserveer 50 

minuten voor dit gesprek. De leidinggevende moet daarna ook twee formulieren 

invullen. Geef de leidinggevende ongeveer twee weken om de formulieren in te 

vullen. Deze ingevulde formulieren heb je nodig voordat je de eerste les geeft. 

 

Na tenminste twee weken, geef je de eerste les. Probeer iedereen met een 

voorinschrijving in te plannen in verschillende groepen. Het werkt het beste als 

je 10 tot 16 medewerkers per groep hebt. Tijdens deze eerste les nodig je 

iedereen uit voor de e-learning en deelname aan de fotowedstrijd. Deze les 

duurt ongeveer 25 minuten.  

 

Direct na deze les ga je de eerste poster ophangen. Deze poster vervang je 

iedere maand over een periode van 8 maanden. 

 

 

 

Je kunt nu ook een activiteitenbegeleider vragen om het knutselproject uit te 

voeren met de bewoners. De kunstwerken kunnen ook worden opgehangen. 

 

 

 

Een paar weken na de eerste les houdt de leidinggevende een presentatie over 

persoonlijke hygiëne voor alle medewerkers. Deze groepen kunnen meer dan 

16 medewerkers bevatten. 

 

 

Je geeft de 2e les ongeveer 1 tot 2 maanden na de eerste les. Deze kan je ook 

combineren met de derde les, zodat het in totaal 50 minuten duurt. Weer moet 

je iedereen inplannen en wil je niet meer dan 16 deelnemers per sessie 

hebben. 

 

Als de medewerkers de e-learning af hebben, verdienen ze een certificaat. Je 

kunt kiezen om een cadeautje te geven aan deze medewerkers. Een goed 

voorbeeld van een cadeautje is een speldhorloge. Het is goed als je ook een 

cadeautje hebt voor diegene die de fotowedstrijd heeft gewonnen. 
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Gesprek over voorwaarden voor goede HH 

Voorbereiding voor het gesprek met de leidinggevende/locatiemanager  

Actie: Neem contact op met de leidinggevende/locatiemanager van het verpleeghuis. Maak een 

afspraak voor een gesprek. Zorg dat de locatiemanager/leidinggevende en de faciliteitenmanager 

aanwezig zijn. Het is fijn als iemand van infectiepreventie ook aanwezig is. Die zal jou helpen om alles 

op orde te krijgen. Dit gesprek zal ongeveer 30 tot 50 minuten duren. 

Het is belangrijk dat je de leidinggevende overtuigt van het belang van HANDSOME en toestemming 

krijgt om HANDSOME uit te voeren. Je kunt op dit moment ook aangeven hoe lang de lessen duren. 

Probeer de lessen in te plannen. Benadruk dat de 1e les maar 20 tot maximaal 25 minuten duurt en de 

combinatie van de 2e en de 3e les 50 minuten, of dat die opgesplitst kan worden in twee aparte lessen 

van 30 minuten. Het is wel de bedoeling dat alle zorgmedewerkers aanwezig zijn bij de lessen. De les 

is niet opgezet voor andere medewerkers, zoals huishoudelijke medewerkers, de technische dienst, 

keukenmedewerkers of gastvrouwen. Het is de bedoeling dat 10 tot 16 medewerkers aanwezig zijn bij 

iedere les. Bij de tweede les moet de kamer zo ingericht zijn dat de tafels in cabaret-opstelling, O-

vorm of U-vorm staan. 

Gesprek met leidinggevende/locatiemanager 

Benodigdheden: Formulieren 1,2,3, Poster 

Actie: Pak alle formulieren. (Bijlagen 3, 4 en 5) Vraag iedereen hun naam en functie. Schrijf dit op 

Formulier 3.  

Script: [Begin met argumenten waarom goede handhygiëne zo belangrijk is, zie ook de informatie uit 

Achtergrond] Goede handhygiëne is een effectief middel om infecties te vermijden en behoort dus bij 

een algeheel infectiepreventieprogramma. Daarom heeft ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

aandacht voor handhygiëne. Eén van de belangrijkste redenen voor alle belangstelling voor 

handhygiëne is de opkomst van BRMO’s, ziektes waarvoor er nog geen geneesmiddelen bestaan. De 

kosten voor een MRSA-uitbraak (een BRMO) kunnen zelfs oplopen tot € 650.000 per jaar. Sterker 

nog, we weten dat een MRSA niet weg te krijgen is als je het niet snel aanpakt.3  

Handhygiëne helpt om uitbraken te vermijden en in te perken. Tegelijkertijd weten we dat gemiddeld 

minder dan 15% van de keren dat handhygiëne toegepast moet worden, het werkelijk wordt 

uitgevoerd. Dus ongeveer 1 op de 8 keren dat handhygiëne toegepast moet worden, wordt het 

werkelijk uitgevoerd. 

Ik had het net over een MRSA-uitbraak, maar ook bij een normale uitbraak heb je veel meer kosten. 

Denk aan de extra middelen die nodig zijn bij een noro-uitbraak of de kosten van tijdelijk personeel bij 

een griepepidemie. Deze kosten willen we zo veel mogelijk vermijden met goede handhygiëne. 

Ik wil jullie graag uitleggen wat wij verstaan onder handhygiëne, wat de regels voor handhygiëne zijn 

en wat dit lessenpakket inhoudt. Daarna gaan we praten over de handhygiëne-voorzieningen en de 

regels over persoonlijke hygiëne. Nadat we het hebben over de handhygiëne-voorzieningen, kan de 

facilitair manager vertrekken, indien gewenst. 

Als je weet wat handhygiëne is én wanneer handhygiëne moet worden toegepast, begrijp je de vragen 

beter uit de formulieren die we zo gaan invullen. Handhygiëne is het wassen met water en zeep en het 

afdrogen met een papieren handdoek óf het gebruik van handalcohol. Handalcohol kan altijd gebruikt 

                                                      
3 Batina, et al. “Antimicrobial Resistance” Infect Control 2016, 5:32. 
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worden behalve als handen zichtbaar vuil zijn, plakkerig aanvoelen, nat zijn of na eigen wc-gebruik. 

Dan moet er water, zeep en een papieren handdoek gebruikt worden.4  

De voorkeur gaat meestal uit naar handalcohol. Dit is om een aantal redenen: 

• Het gebruik van handalcohol is veel sneller dan water. 

• Je kunt het bij je dragen. 

• Je kunt daarna makkelijker handschoenen aandoen. 

• Het is veel beter voor je handen. 

• Na de scholing in handhygiëne zien we dat handhygiëne toeneemt doordat mensen meer 

handalcohol gebruiken op de juiste momenten. 

Ik wil jullie ook uitleggen wanneer je handhygiëne moet toepassen. Jullie kennen misschien de 5 

momenten van de WHO, maar we vinden dit erg onduidelijk en ingewikkeld. Daarom leren we 

dezelfde regels aan de medewerkers, maar op een ander manier. Deze manier heet: Kamer In, Kamer 

Uit, Voor Schoon, Na Vies.  

Kamer In is: Je doet de kamerdeur van de bewoner open en loopt naar binnen. Je 

doet de deur dicht. Daarna voer je de handhygiëne uit – altijd aan de binnenkant van 

de kamer. 

 
Voordat je de kamer uit gaat, doe je ook altijd handhygiëne. Dit is Kamer Uit. Dus: 

altijd IN de bewonerskamer. Als je de kamer al uitloopt, ben je te laat, want dan heb 

je de deurklink al aangeraakt met vieze handen. Als je een medewerker met 

handschoenen op de gang ziet, weet je dat die vergeten is om handhygiëne uit te 

voeren en kan je die aanspreken. 

 

Je moet voor een schone handeling altijd handhygiëne uitvoeren. Er zijn 2 soorten 

schone handelingen: handelingen waarbij je de huidbarrière doorbreekt (invasieve 

handelingen) én het bereiden van eten en pillen. Dit is wat we verstaan onder Voor 

Schoon. 

 

 

Na Vies is na aanraking met lichaamsvocht. Dit kan van jezelf zijn of van de 

bewoners.  

 

 

 

Dit lespakket heeft meerdere onderdelen. De eerste les duurt maar 25 minuten. De tweede en derde 

lessen duren ieder 20 tot 30 minuten, maar dit wordt meestal gecombineerd tot 1 les van 50 minuten. 

Verder zijn er posters die 8 maanden lang maandelijks vervangen dienen te worden. [Laat een poster 

zien.] Er is ook een e-learning. De e-learning duurt ongeveer 30 tot 40 minuten. Daarnaast is er een 

knutselproject voor de bewoners waarbij er gesproken kan worden over handhygiëne. We kunnen ook 

kiezen om een fotowedstrijd te houden voor de beste foto van handen. 

Tussen de 1e en 2e les in, wil ik je vragen om ons beleid over persoonlijke hygiëne te presenteren aan 

de medewerkers. Daar zullen we het straks verder over hebben. 

                                                      
4 Bij sommige ziektes is handalcohol niet voldoende. Dus, het kan soms zijn dat de arts, bij uitzondering, aanraadt om toch zeep 

te gebruiken bij een bepaalde bewoner. 
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Vraag: Ik dacht dat je geen handalcohol mocht gebruiken bij noro. 

Antwoord: Het klopt dat water en zeep effectiever is bij noro. Echter, 

mensen volgen de regels voor handhygiëne beter wanneer ze blijven doen 

wat ze gewend zijn. Als mensen handalcohol gewend zijn, dan kunnen ze 

beter hun handen blijven desinfecteren. Het is beter als mensen vaak hun 

handen desinfecteren dan zelden wassen. Vandaar dat de nieuwe richtlijn 

aangeeft dat je vooral moet blijven doen wat je gewend bent (handen 

wassen of desinfecteren). 
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Formulier 1 Audit Handhygiëne-materialen in verpleeghuizen 

Script: Als de faciliteiten niet op orde zijn, is het onmogelijk voor de medewerkers om volgens de 

richtlijn5 te werken. Daarom brengen we vandaag alle handhygiëne-faciliteiten in kaart. Daarna 

kunnen jullie beslissingen maken over welke veranderingen wel/niet gemaakt moeten worden. Als je 

Kamer In, Kamer Uit, Voor Schoon, Na Vies in je achterhoofd houdt, dan begrijp je de vragen op het 

formulier. 

[Vul Formulier 1 samen in. Als een vraag met een “nee” wordt beantwoord, bedenk dan samen naar 

wat er gedaan kan worden om er een “Ja” van te maken.] 

Over handcrème: Het is nodig dat de huid van de handen gezond blijft. Anders 

kunnen bacteriën en virussen zich alsnog nestelen in ruwe plekken of kloofjes 

van de huidoppervlakte. Zorgmedewerkers wassen hun handen vaak, waardoor 

ze droge handen kunnen krijgen. Daarom maakt het gebruik van handcrème 

een onmisbaar onderdeel uit van goede handhygiëne. 

 

Over de was: De inspectie kijkt of er hygiënisch met de was wordt omgegaan. 

Wij geven hier drie opties die ze hygiënisch vinden: de eerste optie is dat een 

waskar de kamer wordt binnengerold. De vuile was wordt dus in de 

bewonerskamer in de waskar gedaan. We gaan hier uit van een waskar met 

deksels. De tweede optie is dat de waskar op de gang blijft. Maar, als je dit 

doet, moet de deur van de bewonerskamer openblijven terwijl je alle vuile was 

verzameld. Zo voorkom je contact met de deurklink. Je doet alle was in de 

waskar, voert vervolgens handhygiëne uit en doet de deur dicht. De derde optie 

is dat je de was verzamelt in een (was)zak in de bewonerskamer, handhygiëne 

uitvoert en vervolgens de was buiten de kamer in de waskar/wasruimte zet.  

Over het bewaren van lakens/handdoeken/etc. in de bewonerskamer: Dit is 

voor twee redenen handig. Ten eerste, we willen niet dat de medewerkers 

steeds de kamers in en uit moeten lopen. Dit zorgt voor veel extra handhygiëne. 

Net zo belangrijk is dat de medewerkers efficiënt kunnen werken. Als ze steeds 

heen en weer moeten lopen voor benodigdheden, zijn ze al die tijd niet bezig 

met zorg voor de bewoner. 

 
Vragen over handhygiënevoorzieningen 

 

  

                                                      
5 Dit gaat zowel over de WIP-richtlijn als de WHO-richtlijn. 

Vraag: Mag handalcohol op de medicijnkar / in de medicijnkast? 

Antwoord: De Inspectie bevestigt dat handalcohol op de medicijnkar en in 

de medicijnkast mag staan. “Het is echter nooit verboden om handalcohol 

op een medicijnkar te zetten. Andere zaken zoals de verpulveraar mogen 

inderdaad ook op de kar staan.”  
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Vraag: Hoe kan ik handig handalcohol zetten bij de waskar?  

Antwoord: Er zijn houders die je aan de waskar kunt hangen.  Hier is een 

voorbeeld van wat mogelijk is: 

https://www.medbis.nl/html/catalog/home/product/860/Ecolab-Dispensers.html    

 

Vraag: Onze bewoners gooien grote hoeveelheden papieren handdoeken 

en wc-papier in de wc’s. Vervolgens raken de wc’s verstopt. Hoe kunnen we 

dit oplossen? 

Antwoord: Zet gewone papieren handdoeken en wc-papier bij de kamers 

van bewoners die niet de neiging hebben om de WC vol te stoppen met 

handdoeken of wc-papier. Gebruik speciale “doorspoelbare handdoeken” of 

“snel oplosbaar toiletpapier” voor bewoners die wel de wc verstoppen met 

handdoeken of wc-papier. Deze breken snel af als ze in contact komen met 

water. Dit voorkomt een grote verstopping.  

 

Vraag: Is wat jullie vragen verenigbaar met de KICK-protocollen? 

Antwoord: Vilans geeft aan dat deze protocollen zich niet uitspreken over 

waar handhygiënematerialen zouden moeten staan, of hoeveel er 

aanwezig moeten zijn. Dus wat wij vragen is verenigbaar met de KICK- 

protocollen.  

 

https://www.medbis.nl/html/catalog/home/product/860/Ecolab-Dispensers.html
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Formulier 2 - Nieuw beleid voor persoonlijke (hand)hygiëne 

Dit formulier gaat over persoonlijke handhygiëne.  

[Vul Formulier 2 gezamenlijk in.] 

Volgens de richtlijnen mogen zorgmedewerkers het volgende niet dragen: 

• Lange nagels 

• Nagellak / gelnagels 

• Ringen 

• Armbanden 

• Polshorloges 

• Brace 

• Lange mouwen (geen isolatie) 

 

Script: Het niet naleven van de persoonlijke hygiëneregels kan een hardnekkig probleem zijn. Het 

komt ook vaak voor dat mensen zelfs stiekem korte gelnagels of doorzichtige nagellak gebruiken.  

Er zijn ook medewerkers die weigeren om hun trouwring af te doen. Sommige organisaties bieden 

zelfs aan om de kosten voor het afknippen van een trouwring te betalen. 

Medewerkers kunnen de regels negeren. Het is bekend dat het enige wat soms werkt is om mensen 

naar huis te sturen zodat ze niet mogen werken. Ze worden dan niet betaald voor die dag. Het is 

bijvoorbeeld voorgekomen dat een arts zijn recht om te opereren kwijtraakte na een paar 

herinneringen. In één van de verpleeghuizen in deze studie is het ook voorgekomen dat iemand, na 3 

waarschuwingen, haar baan kwijtraakte. Wat is voor jullie mogelijk om te doen bij het overtreden van 

de regels? Wat voor beleid maken jullie hierop? 

Het is belangrijk dat jullie de persoonlijke hygiëneregels en het beleid rondom het overtreden van deze 

regels presenteren aan de zorgmedewerkers. Dit zou tussen de lessen in moeten gebeuren. Wat is 

voor jullie een handig moment? 

In de maanden na het presenteren van het beleid rondom de persoonlijke hygiëneregels, is het 

raadzaam dat iemand bewust 1 keer per maand rondloopt om de persoonlijke hygiëne te controleren. 

Op deze manier zie je meer dan als je het probeert te doen tijdens de gewone werkzaamheden. Wat 

is haalbaar? Is het mogelijk om dit 1 keer per maand te controleren? 

 

 

 

  

Vraag: Hoe vaak moeten we controleren op persoonlijke handhygiëne? 

Antwoord: Als jullie willen dat het beleid wordt gehandhaafd, raden we aan dat 

het tenminste 1 keer per maand wordt gecontroleerd. 

 

Vraag: Het is lastig beleid te maken voor het overtreden van persoonlijke 

hygiëneregels. Hoe kunnen we dit aanpakken?  

Antwoord: Sommige organisaties hebben al beleid over wat er gebeurt als een 

medewerker zich niet houdt aan de gedragsregels van de organisatie. Als 

deze regels duidelijk zijn, met consequenties voor medewerkers die de regels 

niet volgen, is het mogelijk dit te gebruiken bij overtredingen van de regels 

voor persoonlijke hygiëne. 

Je kunt het ook anders aanpakken. Eén voorbeeld is dat je een prijs uitreikt 

aan de afdelingen zonder overtredingen binnen een bepaalde termijn. 
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Formulier 3 

[Vul Formulier 3 gezamenlijk in] 

Achtergrond: De leidinggevende is in een positie om een grote impact te maken. Daarom is het fijn als 

de leidinggevende de introductie geeft bij de eerste les. Deze inleiding kan live zijn of van tevoren 

worden opgenomen als een filmpje. Het script voor de leidinggevende vind je in Bijlage 6. De 

leidinggevende kan dit in haar/zijn eigen woorden vertellen. Er zijn een paar belangrijke elementen uit 

het script: 

• Benadrukken dat je vertrouwen hebt in de medewerkers, maar dat “onze” kennis niet up-to-

date is. 

• Hoe belangrijk handhygiëne is voor ieders gezondheid. 

• Dat het belangrijk is om goed te weten wat er van iedereen wordt verwacht op het gebied van 

handhygiëne. 

Script: Wij willen dat de medewerkers handhygiëne serieus nemen en dat ze weten dat het 

management dit ook belangrijk vindt. Daarom is het belangrijk dat de lessen door een leidinggevende 

worden geïntroduceerd. Zou jij ze kunnen introduceren of zou iemand anders dat kunnen doen? We 

hebben een script zodat je weet wat belangrijk is om in de introductie te benoemen. Als je niet 

aanwezig kunt zijn, kunnen we dit opnemen en als een filmpje tonen. 

Actie na afloop: Geef een kopie van het script aan de leidinggevende. (Zie: Bijlage 6: Script voor 

leidinggevende) Probeer de lessen z.s.m. in te plannen als dit nog niet is gedaan.  

  

Vraag: Waar zeggen we dat de scholing over gaat? 

Antwoord: De scholing gaat over handhygiëne. Als de scholing niet verplicht 

is, is het misschien beter dat je zegt dat het gaat over bijvoorbeeld “werk- 

processen” of “veiligheid”. Bij een niet-verplichte scholing is er niet altijd 

genoeg animo als medewerkers van tevoren weten dat het over handhygiëne 

gaat. 
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Wat er gekocht en gedaan moet worden voor de 1e les 

• De PowerPoint-presentatie voor de eerste les downloaden (www.zorgvoorbeter.nl/handsome)  

• Maak kopieën van de posters bij een copyshop, bijvoorbeeld op A2-formaat 

• Reserveer een ruimte met een beamer en een flipover 

 

Eerste les – Handhygiëne-regels 

Algemene tips 

• Praat langzaam. 

• Praat niet te veel over barrières. Daar heb je volgende keer meer tijd voor. 

• Maak aantekeningen tijdens de lessen zodat je het terug kunt koppelen aan de  

leidinggevende. 

 

Benodigdheden 

• Laptop 

• PowerPoint-presentatie 

• Beamer 

• Scherm 

• Inschrijfformulier (Bijlage 7: Inschrijfformulier) 
• Instructies inschrijving e-learning (Bijlage 8: Instructies voor e-learning) 

• Flipover 

• Stift voor flipover 

• Ingevulde formulieren (Formulieren 1, 2, 3) 

Voorbereiding   

• Zet de PowerPoint klaar [DIA 1] 

• Zorg dat iedereen de PowerPoint kan zien. 

• Leg het inschrijfformulier op tafel, dicht bij de deur. 

 

Introductie (live of met een video)  

Script voor de leidinggevende: zie Bijlage 6. 

Bewustwording over het belang van handhygiëne 

Achtergrond: Veel mensen weten dat handhygiëne belangrijk is, maar beseffen niet wat de gevolgen 

zijn als je het niet uitvoert. We benadrukken dat we niet willen dat zijzelf, hun collega’s, hun families 

en de bewoners ziek worden. Door goede handhygiëne kan je dit deels vermijden.  

http://www.zorgvoorbeter.nl/handsome
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Actie: Ga naar DIA 2. Stel jezelf voor. 

 

Script: Ik kan jullie veel vertellen over handhygiëne, maar door naar deze film te kijken, wordt het 

duidelijk waarom het nodig is. 

Actie: Laat de film zien.  

Script: Zoals je in het filmpje hebt gezien, zijn de handen van de arts besmet met bacteriën en 

virussen van de patiënt. De arts zit helemaal onder. Maar het ergst is wat hij met zijn handen doet. Je 

ziet dat hij handschoenen pakt. Deze zijn nu allemaal besmet en kunnen eigenlijk niet meer worden 

gebruikt voor een steriele handeling. Je ziet ook dat hij een hand geeft aan die mevrouw. Zij is nu ook 

(mogelijk) besmet. 

 

Actie: Ga naar DIA 3. 

 

 

Bezwaar: Maar de bewoners moeten hun weerstand opbouwen! 

Antwoord: Mensen bouwen geen weerstand meer op na hun 18e jaar. Ook 

is het belangrijk om te beseffen dat de mensen die in een verpleeghuis 

wonen heel kwetsbaar zijn en makkelijk ziek kunnen worden.  

 
Bezwaar: Maar ik ben nooit ziek! 

Antwoord: Het kan zijn dat jij een virus of bacterie overdraagt zonder je zelf 

ziek te voelen. Hiervoor zijn verschillende redenen: 

• Je bent gezond. Je lijf kan gemakkelijk vechten tegen de bacterie of 

virus. Hierdoor voel jij je niet ziek. 

• Je voelt je vaak niet gelijk ziek. De bacterie of het virus heeft tijd 

nodig voordat je je zelf ziek voelt. 

• De bacteriën of virussen kunnen op je handen zitten zonder dat 

deze in je lijf komen. Hierdoor verspreid je ze wel, maar krijg je ze 

zelf niet binnen. 

Al voel je je niet ziek, je kan een bacterie of virus verspreiden naar andere 

mensen. 
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Script: Wie van jullie heeft een noro-uitbraak meegemaakt? Je weet hoe vervelend het is: een hogere 

werkdruk doordat bewoners ziek zijn; collega’s worden ook ziek waardoor je een nog hogere werkdruk 

hebt. Dit willen we allemaal vermijden door goede handhygiëne uit te voeren. We kunnen niet alleen 

noro vermijden door goede handhygiëne, maar ook andere ziektes, zoals griep en MRSA. 

Actie: Ga naar DIA 4. 

 

Script: Er zijn 3 redenen waarom wij willen dat jullie goede handhygiëne uitvoeren. We willen niet dat 

jullie, jullie collega’s, jullie gezinnen en de bewoners ziek worden. Daarnaast is handhygiëne 

onderdeel van het toetsingskader van de Inspectie. Wat ook speelt zijn de kosten: we weten 

bijvoorbeeld dat een MRSA-uitbraak kan leiden tot hele hoge kosten: tot wel € 650.000 per jaar! Onze 

organisatie geeft dat liever aan jullie uit dan aan bijzondere maatregelen. 

De momenten wanneer handhygiëne moet worden uitgevoerd 

Achtergrond: De WHO hanteert de “5 momenten van de handhygiëne”. Wij 

onderschrijven de WHO-richtlijn, maar leggen het anders uit. De WHO-richtlijn 

is gecompliceerd, moeilijk te onthouden en meer gericht op een ziekenhuis-

situatie. Daarom hebben we gekozen om het te leren als: Kamer In, Kamer Uit, 

Voor Schoon, Na Vies. Met deze methode dek je alle momenten van de WHO. 

 

Actie: Ga naar DIA 5.  

 

Script: Als we ziektes willen vermijden, moeten we zorgen dat we allemaal handhygiëne doen op 

dezelfde momenten. Ik ga jullie nu vertellen wanneer je handhygiëne moet uitvoeren. Dit is: Kamer In, 

Kamer Uit, Voor Schoon, Na Vies. 
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Actie: Ga naar DIA 6. 

 

Script: Kamer In is: Je doet de kamerdeur van de bewoner open en loopt naar binnen. Je doet de deur 

dicht. Daarna doe je handhygiëne – altijd in de kamer van de bewoner. 

Actie: Ga naar DIA 7. 

 

Script: Voordat je de kamer uit gaat, doe je ook altijd handhygiëne. Dit is Kamer Uit. Dus: altijd IN de 

kamer. Als je de kamer al uitloopt, ben je te laat, want dan heb je de deurklink al aangeraakt met vieze 

handen. Als je een collega op de gang ziet met handschoenen aan, weet je dat hij/zij vergeten is om 

handhygiëne toe te passen en kan je diegene daarop aanspreken. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vraag: Moet ik nog steeds handhygiëne toepassen als ik alleen iets neerleg 

op een kamer en een bewoner niet aanraak? 

 

Antwoord voor alleen iets neerleggen (zoals een handdoek): Als je alleen iets 

neerlegt (zoals een handdoek) en verder niets en niemand aanraakt op een 

kamer, hoef je geen handhygiëne toe te passen. Als je wel iets aanraakt op 

de kamer, maar de bewoner niet aanraakt, dan doe je geen “Kamer In”, maar 

wel “Kamer Uit”. Je moet ALTIJD handhygiëne doen voordat je de bewoner 

aanraakt en nadat je de bewoner hebt aangeraakt.  

 

 

Vraag: Wat doe ik als twee bewoners een kamer delen? 

 

Antwoord: Je beschouwt het als twee kamers. Je beschouwt het gordijn (of 

de denkbeeldige afscheiding) net als een deur. Elke “kamer” (zoals je het 

hebt geleerd bij Kamer in/Kamer uit) is dat deel van de kamer dat hoort bij 

één bewoner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamer voor twee bewoners 

Vraag: Wat doe je als je met de bewoner de kamer uitloopt? 

 

Antwoord: Je wilt de deurklink toch met schone handen aanraken. Doe 

handhygiëne op de kamer van de bewoner. Nadat je de bewoner verlaat, doe 

je weer handhygiëne. 
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Actie: Ga naar DIA 8. 

 

 

Script: Je moet voor een schone handeling altijd handhygiëne uitvoeren. Er zijn 2 soorten schone 

handelingen: handelingen waarbij je de huidbarrière doorbreekt (invasieve handelingen) en het geven 

van eten en/of pillen. Invasieve handelingen zijn bijvoorbeeld: injecteren en wondzorg. Wat voor 

andere invasieve handelingen voeren jullie uit?  

Vóór invasieve handelingen moet je altijd handhygiëne doen én handschoenen gebruiken. Zoals je in 

de video hebt gezien: als je je handen niet desinfecteert voordat je handschoenen pakt, komen er 

virussen en bacteriën op je handschoenen. Het gevolg is dat je die handschoenen niet meer kunt 

gebruiken voor een schone handeling.  

Handschoenen zijn nooit een vervanging voor handhygiëne. Hier 

zullen we het straks meer over hebben. 

 

 

Net als thuis, moet je handhygiëne doen voor het bereiden van eten. 

 

 

 

Bezwaar: Bij Kamer Uit is het onlogisch dat we handhygiëne in de kamer 

van de bewoner moeten doen. 

 

Antwoord: Dit is de standaard waar we voor gekozen hebben, want op deze 

manier maak je de deurklink niet vies. Als jullie het allemaal op dezelfde 

manier doen, worden minder bacteriën en virussen verspreid. Het 

verspreiden van bacteriën en virussen kan nog verder beperkt worden als 

we steeds buiten de kamer van de bewoner nogmaals handhygiëne doen, 

maar dan zijn we de hele dag alleen bezig met het desinfecteren van de 

handen.  

Als je met kleine flesjes handalcohol werkt, kun je ervoor kiezen om 

handalcohol direct te gebruiken na het verlaten van de kamer voordat je iets 

anders aanraakt.  
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Actie: Ga naar DIA 9. 

 

Script: Na Vies is na mogelijke aanraking met lichaamsvocht. Dit kan van jezelf zijn 

of van de bewoners. Hier moet je bijvoorbeeld denken aan: snot, bloed, urine, 

speeksel of braaksel.  

Probeer om zoveel mogelijk van schoon naar vies te werken. Dit betekent dat je de 

vieze klusjes aan het eind doet, net zoals je het tijdens je opleiding hebt geleerd. Een 

voorbeeld: Als je een kamer binnenkomt en je moet zowel een broodje maken als steunkousen bij de 

bewoner aandoen, maak dan eerst het broodje klaar. Doe daarna de steunkousen. Als je het 

andersom doet, moet je tussen het aandoen van de steunkousen en het maken van het broodje weer 

handhygiëne uitvoeren, want voor het maken van eten, moet je altijd handhygiëne doen. Probeer de 

komende weken zoveel mogelijk over de volgorde van je werk te denken en handiger keuzes te 

maken. Natuurlijk zal het niet altijd lukken om van schoon naar vies te werken, maar zie wat je wel 

kunt bereiken. 

Actie: Ga naar DIA 10. 

 

We hebben het steeds over handhygiëne, maar wat is dat eigenlijk? Handhygiëne is je handen 

WASSEN met water, zeep en een papierenhanddoek OF handen desinfecteren met handalcohol. Je 

moet dit nooit direct achter elkaar doen. Dit is heel slecht voor je handen. Je moet je handen ook nooit 

wassen met afwasmiddel. Afwasmiddel is gemaakt om de vetten van pannen af te halen. Het haalt 

alle goede vetten van je handen weg. Hierdoor worden je handen droog. 

 

In de meeste gevallen is handalcohol de beste keus.  Je moet alleen je handen wassen als je zelf 

naar de wc gaat, of als je handen plakkerig aanvoelen, nat of zichtbaar vuil zijn.  

 

Mijn advies is om zo vaak mogelijk handalcohol te gebruiken. Er zijn verschillende redenen hiervoor. 

Het voelt misschien tegenstrijdig, maar water droogt je handen uit. Denk aan als je een bad neemt. 

Als je uit het bad komt, zijn je handen helemaal rimpelig door uitdroging. Handalcohol, daarentegen, 

heeft een zogenoemde “terugvetter”. Handalcohol is speciaal gemaakt zodat je handen niet uitdrogen 

en bevat een soort crème. Handalcohol is ook veel sneller in gebruik. Verder kun je, terwijl je je 

handen desinfecteert, een praatje houden met de bewoner. Dit is veel socialer dan wanneer je bij een 

wastafel staat om je handen te wassen.  
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Vraag: Ik heb eczeem. Ik kan geen handalcohol gebruiken. 

 

Antwoord: In de Richtlijn Bedrijfsarts staat over contacteczeem: 

• Bij zichtbaar vervuilde handen: water en zeep gebruiken 

• Bij niet-zichtbaar vervuilde handen: handalcohol gebruiken 

• Invetten: 6x daags 50% vaseline 50% cetomacrogol crème FNA 

Verder zijn er verschillende soorten handalcohols. Je kunt je leidinggevende 

vragen of je verschillende soorten mag uitproberen.  

 

Bezwaar: Handalcohol doet pijn. 

Antwoord (zie hierboven): Bij zorgmedewerkers die last hebben van kloofjes 

of eczeem kan het gebruik van handalcohol pijnlijk zijn. Zij kunnen het beste 

hun handen tijdelijk alleen met water en zeep wassen. Zodra de kloofjes 

over zijn, is het echter beter om over te stappen op handalcohol, omdat 

professionele handalcohol een crème bevat waardoor de kloofjes minder 

snel terugkomen. Voor mensen met een sneetje op hun handen: gebruik 

een waterafstotende pleister. 

 
Probleem: Bij mijn organisatie zijn de bewoners verantwoordelijk voor het 

inkopen van de handschoenen, maar deze zijn van slechte kwaliteit.  

 

Antwoord: Jouw werkgever is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat 

jullie veilig kunnen werken. Hieronder vallen goede handschoenen. Je kunt 

het gesprek aangaan met je werkgever, maar dit zal ik ook terugkoppelen. 

Voor meer informatie, kijk op de website van Zorg voor Beter: 

www.zorgvoorbeter.nl/aanschaf-handschoenen. 

 

 

Bezwaar: Het slaat nergens op dat wij ons zoveel bezig moeten houden 

met handhygiëne. De bewoners verspreiden toch ook bacteriën?!  

 

Antwoord: Het klopt dat bewoners bacteriën kunnen verspreiden, maar we 

weten uit de literatuur dat de verspreiding vooral door zorgpersoneel 

gebeurt. Ik wil je een voorbeeld geven: De moeder van mijn collega heeft 

op dit moment norovirus. Ze is bedlegerig en woont in een verpleeghuis. De 

enige personen met wie ze in contact komt is het zorgpersoneel. Het 

zorgpersoneel heeft het norovirus dus meegenomen van een andere 

patiënt. 

 

Vraag: Het is toch niet hygiënisch als ik steeds een klein vies flesje 

handalcohol pak? 

Antwoord: Kijk naar de volgorde van de handelingen: Je pakt een flesje 

handalcohol. Je doet wat handalcohol in één hand. Vervolgens doe je dat 

flesje terug in je zak. Daarna desinfecteer je je handen. Omdat je dat flesje 

niet meer pakt, is het niet zo belangrijk wat er aan de buitenkant van dat 

flesje zit want je desinfecteert je handen pas nadat het flesje al is 

opgeborgen. Wel is het zo dat je een klein flesje niet mag hergebruiken. Als 

de vloeistof op is, gooi je het weg. 

http://www.zorgvoorbeter.nl/aanschaf-handschoenen
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Bezwaar: Ik wil geen handalcohol gebruiken want ik heb gehoord dat het 

niet goed voor je is.  

Antwoord: Het in 2017 verschenen rapport van de Gezondheidsraad 

(Zorgvuldig omgaan met desinfectantia) heeft tot nogal wat commotie 

geleid rondom het veelvuldig gebruik van desinfecterende 

(bacteriedodende) middelen. In dit rapport komt naar voren dat men vreest 

dat het veelvuldig gebruik van desinfecterende middelen zou kunnen 

leiden tot resistentie van bacteriën tegen het desinfecterende middel 

(waardoor het middel niet meer bacteriedodend is), en tegen antibiotica. 

Dit is echter niet bewezen. Bij sommige desinfecterende middelen is de 

kans groter dat ze leiden tot resistentie, namelijk quaternaire ammonium-

verbindingen, chloorhexidine, bisfenolen, en zilver. Bisfenolen zijn 

mogelijk aanwezig in bepaalde merken handalcohol. Je zou dit kunnen 

nagaan bij je leverancier. Maar nogmaals, het is niet bewezen dat deze 

middelen leiden tot meer resistentie. Verder zegt de Gezondheidsraad dat 

het gebruik van desinfectanten bij consumenten thuis of op kantoor 

vermeden moet worden. Maar dat geldt volgens hen zeker niet voor de 

gezondheidszorg. Het rapport zegt hierover: “In professionele sectoren 

zou het gebruik van desinfectiemiddelen alleen moeten worden bevorderd 

waar ze een duidelijke meerwaarde hebben bij de preventie of bestrijding 

van infecties of schade.” Hieronder valt het gebruik van handalcohol in 

verpleeghuizen. De voorzitter van de gezondheidsraad, Pim van 

Gool, heeft naar aanleiding van het rapport een onhandige uitspraak 

gedaan in de krant (AD), namelijk dat er geen bewijs zou zijn dat het nodig 

is om bij gewoon patiëntencontact steeds je handen te desinfecteren. 

Gelukkig nuanceerde hij zijn uitspraken later in een artikel in Nursing 

(januari 2017) waarin hij aangeeft dat hij de WIP-richtlijnen voor 

handhygiëne onderschrijft. Wat hij zich wel afvraagt, is of handhygiëne 

nodig is bij sociaal contact met patiënten, zoals bij het geven van een 

hand. Volgens de WIP-richtlijn is handhygiëne niet nodig bij vluchtig 

contact met bewoners zoals een schouderklopje, een hand geven, een 

hand aanraken of een knuffel geven. Dit komt ook overeen met de 

internationale regels voor handhygiëne in verpleeghuizen. Er is dus niets 

nieuws aan zijn uitspraak wat betreft verpleeghuizen.  

Vraag: Moet ik echt iedere keer handhygiëne doen voordat ik een 

bewoner aanraak? 

 

Antwoord: Er zijn vier uitzonderingen: een hand geven, een knuffel geven, 

een schouderklopje en een hand aanraken. Dit is anders dan in een 

ziekenhuis. In een ziekenhuis zijn er geen uitzonderingen en moet je 

handhygiëne altijd doen.  

 

Vraag: De bewoners klagen dat, als ik handalcohol gebruik en daarna hun 

ogen druppel, het pijn doet in hun ogen. 
 

Antwoord: Als je handalcohol gebruikt, moet je je handen blijven wrijven 

totdat ze helemaal droog zijn. Als je dat doet, zullen hun ogen niet prikken. 

Je moet trouwens handschoenen dragen als je ogen druppelt want je hebt 

mogelijk contact met lichaamsvocht. 
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Actie: Ga naar DIA 11.  

 

 

 

 

Script: Ik wil het nu hebben over handschoenen. Handschoenen gebruik je als je verwacht in contact 

te komen met lichaamsvocht. Je moet ze dus bij een invasieve handeling gebruiken of bij een andere 

handeling waarbij je verwacht in aanraking te komen met lichaamsvocht. Handschoenen zijn geen 

vervanging voor handhygiëne! Zoals je in de video zag: als je geen handhygiëne doet vóór het pakken 

van de handschoenen, zijn meerdere handschoenen al verontreinigd. Ik zal je in de volgende les laten 

zien dat ze ook niet een goede bescherming zijn voor jou tegen bacteriën en virussen. Deze kunnen 

alsnog op je handen komen. Vandaar dat je na gebruik van handschoenen ook handhygiëne moet 

toepassen. 

We gaan nu kijken naar drie specifieke momenten die vaak voorkomen in de ouderenzorg: wondzorg, 

katheterzorg en injecteren. Dit zijn momenten wanneer de bewoner extra vatbaar is voor 

infectieziektes. 

 

Actie: Ga naar DIA 12.  

 

Script: Bij wondzorg, moet je zelfs drie keer je handen desinfecteren en twee keer handschoenen 

aandoen omdat je werkt van vies naar schoon. Doe handhygiëne. [VOOR SCHOON] Pak alles en zet 

het op een schone tafel. Maak alle materialen open. Doe handschoenen aan. [MOGELIJK CONTACT 

MET LICHAAMSVOCHT] Haal het oude verband weg. Maak de wond schoon. Trek de handschoenen 

uit en doe handhygiëne. [NA VIES] Doe verse handschoenen aan. [MOGELIJK CONTACT MET 

LICHAAMSVOCHT] Breng het nieuwe verband aan op de wond. Trek de handschoenen uit en doe 

handhygiëne. [NA VIES] 

Actie: Ga naar DIA 13.  

 

 

 

 

 

Script: Voor katheterzorg is het iets eenvoudiger. Je desinfecteert je handen maar twee keer en je 

hebt maar één paar handschoenen nodig. Doe handhygiëne. [VOOR SCHOON] Leg alles klaar voor 

de katheterzorg op een schone tafel. Maak alle materialen open. Doe handschoenen aan. [MOGELIJK 

CONTACT MET LICHAAMSVOCHT] Doe de nodige katheterzorg. Trek de handschoenen uit en doe 

handhygiëne. [NA VIES]  

  



[28] 
 

Actie: Ga naar DIA 14.  

 

 

 

 

 

Script: Injecteren is vergelijkbaar met katheterzorg. Doe handhygiëne. [VOOR SCHOON] Pak alles en 

zet het op een schone tafel. Maak alle materialen open. Doe handschoenen aan ALS je bloed afneemt 

of een intraveneuze (iv) canule plaatst. [MOGELIJK CONTACT LICHAAMSVOCHT] Anders doe je 

geen handschoenen aan. Geef de injectie. Als je handschoenen aan hebt, trek ze nu uit. Doe 

handhygiëne. [NA VIES] 

 

Actie: Ga naar DIA 15. 

 

 

 

 

 

Script: Als je meerdere zorgtaken achter elkaar uitvoert, kan dit betekenen dat je meerdere keren 

handhygiëne moet uitvoeren, zelfs als alle handelingen bij één bewoner plaatsvinden. Ik wil je hiervan 

een voorbeeld geven. Stel je voor dat je twee handelingen moet doen: de bewoner wassen en 

wondzorg geven. Dan heb je meerdere “VOOR SCHOON/NA VIES” momenten. Dit is hoe het eruit 

moet zien: 

 

  Je loopt binnen. Je doet handhygiëne. [KAMER IN] Je zet alles klaar voor het wassen en de 

wondverzorging. Je doet nu handschoenen aan. [MOGELIJK CONTACT MET LICHAAMSVOCHT] Je 

wast de bewoner en gooit oud incontinentiemateriaal weg. Je doet de handschoenen uit en doet 

handhygiëne. [NA VIES] Je maakt het nieuwe verband open zodat je het straks kunt pakken. Je doet 

nu handschoenen aan. [MOGELIJK CONTACT MET LICHAAMSVOCHT] Je haalt het oude verband 

weg en maakt de wond schoon. Je trekt de handschoenen uit, doet handhygiëne en doet nieuwe 

handschoenen aan. [NA VIES, MOGELIJK CONTACT MET LICHAAMSVOCHT] Je brengt het nieuwe 

verband aan. Je trekt je handschoenen uit en doet vervolgens handhygiëne. [NA VIES]  

 

Ik wil het nog over twee dingen hebben: de was en de medicatie/koffieronde.  

Actie: Ga naar DIA 16. 
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Script: Er zijn eigenlijk maar drie hygiënische mogelijkheden voor de was. Die zijn:  

• Je doet de was in een waszak in de kamer: knoop de waszak dicht, doe handhygiëne en 

verlaat de kamer.  

• Je neemt de waskar mee de bewonerskamer in: gebruik de pedalen van de waskar, doe de 

was erin en doe handhygiëne voordat je de kamer verlaat.  

• Je laat de waskar op de gang, maar de deur van de bewonerskamer blijft open: breng de was 

naar de waskar zonder de deur of de klink aan te raken, gebruik de pedalen van de waskar en 

doe de was erin. Doe daarna handhygiëne. [Deze wordt weinig gedaan, maar is wel een 

optie.] 

Welke kunnen jullie hier doen? Ik kan je nu al vertellen: draagbare (open) wasmanden zijn niet 

hygiënisch.  

Trouwens, je moet de was ook niet kiepen. Denk aan als je bloem kiept in een kom. Dan komt er veel 

bloem in de lucht. Hetzelfde geldt voor bacteriën en virussen. Als je de was kiept, komen bacteriën en 

virussen in de lucht. Je kunt beter de was zetten in de waskar. 

[Bespreken]  

Actie: Ga naar DIA 17.  

 

Script: Het tweede wat ik wil bespreken is de medicatieronde/koffieronde. Het is niet realistisch om 

te verwachten dat je handhygiëne doet bij iedere bewoner als je een medicatieronde hebt. Dus op 

zo’n moment: doe handhygiëne vóór het begin van de medicatieronde. Je mag dan van kamer naar 

kamer gaan zonder handhygiëne MITS je niets aanraakt. Zodra je iets aanraakt, moet je Kamer Uit 

doen. Als je verwacht de bewoner aan te raken, en je weet meestal welke bewoners dat zijn, moet je 

zowel Kamer In als Kamer Uit doen. 

 

Vanaf nu wordt verwacht dat je de regels voor handhygiëne toepast.  
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Groepsdoel 

Achtergrond: Deze les is tot nu toe vooral passief. Nu 

willen we dat mensen actief gaan nadenken over de stof 

die ze hebben geleerd. Dit doen ze door een groepsdoel 

te maken. Laat iedere groep één groepsdoel maken. 

Zorg ervoor dat het groepsdoel klopt volgens de 

handhygiëne regels. Het groepsdoel moet ook enige 

relatie hebben met handhygiëne. 

 

 

Actie: Ga naar DIA 18. 

 

 

Script: Jullie hebben net geleerd wanneer je handhygiëne moet toepassen. Vanaf nu wordt het 

verwacht dat je dit toepast. Maar, we willen ook dat jullie kiezen voor een situatie of moment dat jullie 

extra aandacht gaan geven. Wat is een situatie of moment dat jullie haalbaar vinden en waarvan jullie 

denken dat het veel aandacht nodig heeft?  

Voorbeelden: 

• Handalcohol pakken bij het begin van de dienst. 

• Collega’s aanspreken. 

• Zijn de kleine flesjes handalcohol op? Melden en bestellen! 

• Handhygiëne doen voordat je eten bereidt in de woonkamer. 

• Handhygiëne toepassen na elk bewonerscontact met lichaamsvocht in de huiskamer. 

• Gelijk je handen desinfecteren nadat je handschoenen uitdoet. 

• Handen desinfecteren voordat je handschoenen aantrekt. 

• Handschoenen niet de gang op dragen. 

• Handalcohol gebruiken na binnenkomst van de bewonerskamer. (Kamer in) 

• Handhygiëne doen voordat je de kamer verlaat. (Kamer uit) 

• Handhygiëne vóór de medicatieronde doen. 

• Reflecteren na een handeling. 

• Handen desinfecteren voor een schone handeling. 

• De was in de zakken doen. 

• De deur openhouden bij het gebruik van de werkkar. 

• Geen was meer kiepen. 

• Je knoopt de vuilnis dicht, doet handhygiëne en gaat daarna de kamer uit met de vuilnis. 

• Handen desinfecteren na het deponeren wasgoed in de kar. 

• Waskarren meenemen in de bewonerskamer. 

 

Actie: Bespreek de momenten/situaties die genoemd worden en laat de deelnemers er uiteindelijk één 

uitkiezen die ze het belangrijkste of meest realistisch vinden. Vraag degene die dit doel heeft bedacht 

om dit op de flipover te schrijven. 

  

 Voorbeeld van groepsdoelen onder elkaar 
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Posters 

 

Achtergrond: We weten dat het belangrijk is dat medewerkers steeds herinnerd 

worden aan handhygiëne. Daarom is het belangrijk dat nieuwe posters 

maandelijks worden opgehangen die de aandacht vestigen op handhygiëne. De 

posters zijn expres mooi gemaakt zodat ze in de gangen opgehangen kunnen 

worden. Het zijn allemaal posters van handen. 

 

Medewerkers moeten ook het idee krijgen dat ze betrokken worden bij beslissingen zodat ze zich 

verbonden voelen met het thema “handhygiëne”. Vandaar dat je ze vraagt waar ze de posters willen 

laten ophangen. Dit maakt hen ook bewust van het doel van de posters. 

 

Actie: Laat een poster zien. 

 

Script: We hebben deze mooie posters gemaakt om op te hangen. Het zijn allemaal posters met foto’s 

van handen. Iedere maand komen er nieuwe posters. Waar willen jullie deze posters laten ophangen?  

 

Instructies over de e-learning 

Achtergrond: Twee belangrijke elementen van de e-learning zijn verdieping en herhaling. 

Tijdens de live-lessen, proberen we vooral mensen te overtuigen dat ze 

handhygiëne moeten doen. We hebben niet genoeg tijd tijdens de lessen om alles 

te vertellen over handhygiëne. Daarom wordt een e-learning aangeboden. In de e-

learning komt veel van de live-lessen aan bod, maar ook verdieping van de stof.  

Het is ideaal als mensen worden doorbetaald voor het volgen van de e-learning (in 

totaal kost het ongeveer 30 tot 40 minuten). Vertel je collega’s of de e-learning verplicht is, of ze 

doorbetaald worden voor het volgen van de e-learning en/of ze een cadeautje krijgen als ze het 

afronden, zoals een speldhorloge. De beslissing die de leidinggevende hierover heeft gemaakt staat 

op Formulier 3.  

Script: Ik wil jullie ook vertellen over de e-learning. In de e-learning zie je bijvoorbeeld filmpjes die je 

kunnen helpen om inzicht te krijgen in wanneer je handhygiëne moet doen. Deze e-learning duurt 

ongeveer een halfuur. Als je de e-learning helemaal afrondt, krijg je een certificaat. Je kunt het 

certificaat laten zien aan je leidinggevende. [Benoem als ze een cadeautje krijgen of betaald worden 

om de e-learning te doen. Benoem ook of het verplicht is.] 

Actie: Deel de instructies uit voor de e-learning. [zie: Bijlage 8] 

Actie: Ga naar DIA 19.  

 

  

Script: Veel succes met handhygiëne en de e-learning en tot de volgende les! 

Actie: Maak een foto van de flipover aan het eind van de dag. 
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Terugkoppeling na de eerste les 

Actie: We willen dat de verpleeghuizen op de hoogte zijn van wat er gebeurde tijdens de lessen. 

Graag het volgende terugkoppelen: 

• Alle bijzonderheden die werden verteld door de medewerkers (bijv. dat ze de handalcohol niet 

prettig vinden, dat ze handcrème missen op de afdeling). 

• Waar de medewerkers willen dat de posters worden opgehangen. 

• De leidinggevende herinneren dat hij/zij een gesprek met de medewerkers moet houden over 

persoonlijke hygiëne. 

• In ‘Bijlage 9: Poster met doelen’ zie je een poster voor de groepsdoelen. De groepsdoelen 

moeten er ingezet worden. Maak dit zelf na en zet je groepsdoelen erin. De poster wordt 

gegeven aan de leidinggevende met het verzoek om het op te hangen op de vooraf 

afgesproken plek. 

• De instructie voor de e-learning aan de leidinggevende sturen en hem/haar vragen om het 

onder de medewerkers te verspreiden. (Zie: Bijlage 8: Instructies voor e-learning) 

• De eerste van de maandelijkse posters aan de leidinggevende geven en hem/haar vragen om 

ze op te hangen. 

 

Presentatie persoonlijke hygiëne 

Benodigdheden 

• Bijlage 10: Poster met regels voor persoonlijke hygiëne  

• Bijlage 11: Foto van een petrischaal 

 

Achtergrond: Deze presentatie vindt plaats tussen de eerste en tweede les. 

Tijdens deze presentatie moeten de regels over persoonlijke hygiëne worden 

uitgelegd. Om deze presentatie te ondersteunen zijn er afbeeldingen in de 

Bijlagen. (zie: Bijlagen 10 en 11) 

 

Bijlage 11 laat een foto zien van een petrischaal. Beide kanten van een ring 

hebben hier een fractie van een seconde op gelegen. Vervolgens gingen er 

bacteriekolonies groeien precies waar de ring heeft gelegen. Zo kan je zien dat 

er veel verschillende bacteriën op een ring zitten. Deze bacteriën op de ring 

krijg je niet weg met handhygiëne. Daarom worden ringen niet toegestaan in de 

zorg. 

Tijdens de presentatie over persoonlijke hygiëne is het prima als andere 

aspecten van persoonlijke hygiëne ook aan bod komen dan alleen datgene wat 

met handhygiëne te maken heeft.  

De disciplinaire gevolgen van het niet nakomen van de richtlijn moeten ook 

benadrukt worden tijdens dit gesprek. Deze gevolgen zijn de vinden in 

Formulier 2. 

Actie: Leidinggevende geeft een presentatie over persoonlijke hygiëne. 
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Gesprek een paar weken voor de 2e les 

Acties:  

• De leidinggevende vragen wanneer hij/zij de presentatie heeft gegeven over persoonlijke 

hygiëne.  

• Praten over de 2e les met de leidinggevende: 

o Vertellen dat de tafels in cabaretopstelling, een O-vorm of een U-vorm moeten staan 

zodat iedereen bij de tafel kan zitten en zodat jij iedereen kan zien. 

o Weer duidelijk maken dat er 10 tot 16 medewerkers aanwezig kunnen zijn bij de 

lessen. 

o Benadrukken dat het veel beter is dat de medewerkers worden ingeroosterd voor de 

les zodat het niet vrijblijvend overkomt. 

 

Wat moet er gekocht en gedaan worden voor de 2e en 3e les? 

• Koop etiketten die de Avery template 3651 gebruiken. (bijvoorbeeld: Staples etiketten 

31.800.81 bij Office Centre) Kopieer de stickervellen in Bijlage 13 op de lege etiketten, in 

kleur. 

• Koop uitwasbare vingerverf. 

• Koop vochtige doekjes (wipes) of zorg dat de 3e les in een ruimte is met een wastafel. 

• Reserveer een ruimte waarbij iedereen makkelijk kan zitten bij een tafel. 

• Print genoeg blauwe posters (Bijlage 12) zodat je een set van vier hebt voor iedere les. 
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Tweede les – Barrières oplossen 

Algemene tips 

• Praat langzaam 

• Maak aantekeningen tijdens de lessen zodat je het terug kunt koppelen aan de 

leidinggevende. Schrijf de oplossingen op de posters of direct in het formulier (Bijlage 14). 

• Houd de tijd in de gaten. Je wil niet meer dan 35 minuten hieraan besteden. 

 

Benodigdheden 

• Inschrijfformulier (Bijlage 7)  

• Plakband 

• Posters Kamer In, Kamer Uit, Voor Schoon, Na Vies (1 voor iedere groep) (Bijlage 12) 

• Stickervellen (1 per persoon) (Bijlage 13) 

• Ingevulde formulieren (Formulieren 1,2 & 3) 

• Doelen uit 1e les  

• Pen (2) 

• Instructies voor e-learning (Bijlage 8) 

• Formulier voor terugkoppeling verpleeghuis (Bijlage 14) 

 

Voorbereiding  

• Leg het inschrijfformulier op tafel, dicht bij de deur.  

• Plak de papieren “Kamer In, Kamer Uit, Voor Schoon, Na Vies” onder elkaar op een muur of 

een flipover (zie de afbeelding). Leg de stickervellen omgekeerd op tafel bij iedere zitplaats 

zodat mensen niet afgeleid zijn bij het begin van de les.  

 

Kamer In, Kamer Uit, Voor Schoon, Na Vies onder elkaar 
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Introductie 

Script: Welkom iedereen. [Stel jezelf voor] Ik ben blij jullie weer te zien. Ik heb van jullie 

leidinggevende gehoord dat jullie je best doen om de doelen van de vorige les over handhygiëne te 

behalen. De vorige keer hebben jullie doelen genoteerd. [Doelen benoemen…] We gaan het vandaag 

hebben over waarom het niet of juist wél is gelukt bij Kamer In/Kamer Uit, Voor Schoon/Na Vies.  

Voordat we beginnen, kunnen jullie me laten wie er niet bij de vorige les aanwezig was?  

Herhaling van de momenten wanneer je handhygiëne moet uitvoeren 

Script: We gaan beginnen met een korte herhaling van wat jullie tijdens de eerste les hebben geleerd 

over wanneer we handhygiëne doen, namelijk: Kamer In/Kamer Uit en Voor Schoon/Na Vies. 

Kamer In is: Je doet de kamerdeur van de bewoner open en loopt naar binnen. 

Je doet de deur dicht. Daarna doe je handhygiëne – altijd aan de binnenkant 

van de kamer. 

 

Voordat je de kamer uit gaat, doe je ook altijd handhygiëne. Dit is Kamer Uit. 

Dus: altijd IN de bewonerskamer. Als je de kamer al uitloopt zonder 

handhygiëne toe te passen, ben je te laat, want dan heb je de deurklink al 

aangeraakt met vieze handen. Als je een collega op de gang ziet met 

handschoenen aan, weet je dat die vergeten is om handhygiëne toe te passen 

en kan je die aanspreken. 

Je moet voor een schone handeling ook altijd handhygiëne uitvoeren. Er zijn 2 

soorten schone handelingen: invasieve handelingen, zoals injecteren en 

wondzorg, EN het bereiden van eten en pillen. We noemen dit: Voor Schoon. 

 

Na Vies is na aanraking met lichaamsvocht. Dit kan van jezelf zijn of van de 

bewoners.  

 

 

 

 

Voor diegenen die hier vorige keer niet waren: Handhygiëne is het 

wassen met water en zeep en het afdrogen met een papieren-

handdoek OF het gebruiken van handalcohol.  
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Handhygiëne-barrières bespreken 

Script: Vandaag gaan we kijken naar de momenten waarop handhygiëne níet is gelukt. Soms lukt het 

toepassen van handhygiëne niet. Sterker nog, we verwachten niet dat het áltijd lukt of mogelijk is. 

Voor je ligt een stickervel. Op de stickers zie je redenen die mensen aangeven waarom ze geen 

handhygiëne kunnen toepassen. We willen graag weten waarom het voor jou soms niet lukt om 

handhygiëne uit te voeren. Daarna zullen we oplossingen zoeken. 

De redenen op het stickervel zijn de meest voorkomende redenen die we horen waarom handhygiëne 

niet altijd lukt. [noem ze allemaal op] Een vraagteken betekent dat je een andere reden hebt. Het is 

dus echt iets anders en NIET: ik doe het toch altijd. [Dit MEERDERE KEREN BENADRUKKEN!] 

Ik ga jullie nu vragen om een lastige opdracht uit te voeren. Hier hangen 4 

papiertjes, één voor ieder moment. [Wijs op de papiertjes.] De momenten zijn: 

Kamer In, Kamer Uit, Voor Schoon, Na Vies. Ik wil jullie vragen om op ieder papiertje 

één sticker te plakken. Dit is voor jou de belangrijkste reden waarom het op dat 

moment voor jou niet altijd lukt om handhygiëne uit te voeren. Plak er één per 

papier. Je moet dus in totaal 4 stickers gebruiken. 
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Oplossingen bedenken 

Actie: Pak de papiertjes van de muur. Zet de naam van het verpleeghuis op de eerste pagina. 

Script: We hebben niet genoeg tijd om álles te behandelen, maar we gaan kijken hoe ver we komen. 

We zullen per papier de meest voorkomende reden pakken.  

Actie: Bespreek 4 verschillende redenen, dus pak de 2e meest voorkomende als je de meest 

voorkomende al besproken hebt bij een eerder papier, etc. De bedoeling is dat de deelnemers eerst 

zelf de oplossingen bedenken. Daarna kun je het eventueel aanvullen met de oplossingen die 

hieronder worden gegeven. Alleen voor de telefoon kan je het meteen zelf benoemen. Behandel altijd 

de telefoon, tenzij er niet met telefoons wordt gewerkt. Schrijf de oplossingen op de papiertjes met de 

stickers of gelijk in het Formulier voor terugkoppeling verpleeghuis (Bijlage 14). 

Als de medewerkers aangeven dat ze zich nu “bewust ervan zijn” wanneer ze handhygiëne 

moeten uitvoeren o.i.d., dan moet je vragen wat we kunnen doen zodat ze er steeds opnieuw 

eraan herinnerd worden.  

Mogelijke oplossingen / tips 

 Doet pijn / Droge handen 

• Leg uit dat handalcohol een terugvetter heeft. Raad het aan. Bij veel 

wondjes, geef advies om water/zeep/papieren handdoek te gebruiken 

totdat de handen weer beter zijn. Daarna kunnen ze het beste 

overstappen op handalcohol. Bij één wond kunnen ze een 

waterafstotende pleister gebruiken. 

 

• Als ze de handalcohol te agressief vinden, dit terugkoppelen aan het 

verpleeghuis. 

 

• Adviseer om 3 tot 6 keer per dag de handen in te smeren met 

handcrème. 

 

 

Niet huiselijk 

• Laat zien dat je je handen kunt desinfecteren terwijl je een praatje houdt 

met de bewoner.  

 

• Als de bewoner het niet huiselijk vindt, kan de medewerker uitleggen 

aan de bewoner dat die hem/haar niet ziek wil maken met alle bacteriën 

die zij/hij mogelijk op haar/zijn handen heeft. 

 

• Er zijn 4 uitzonderingen voor de Kamer In, Kamer Uit, Voor Schoon, Na 

Vies. Je hoeft geen handhygiëne uit te voeren bij een schouderklopje, 

een knuffel, een hand geven of een hand aanraken.  

 Geen handcrème aanwezig  

Geef aan dat je dit met de leidinggevende zal bespreken. Als handcrème 

wel beschikbaar is/binnenkort komt, vraag de medewerkers waar ze het 

willen hebben zodat het makkelijk te vinden is. 
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Telefoon rinkelt  

Script: De telefoon is altijd een probleem. In de richtlijn staat dat je altijd 

handhygiëne moet toepassen voordat je de telefoon opneemt. Vertel mij 

maar ’s hoe je dat zou moeten doen!  

 

Ik ga aan jullie niet het onmogelijke vragen, maar wel een paar tips geven 

over het gebruik van de telefoon. Voordat ik tips geef, wil ik graag van jullie 

weten: wie neemt de telefoon soms niet op? En waarom? 

 

• We weten allemaal dat de telefoon vies is. Met andere woorden, de 

telefoon is een bron voor infecties. Daar hoor je over in het nieuws. De 

telefoon komt ook dicht bij je mond. Ik wil niet dat jullie ziek worden. 

Mijn advies is dat je altijd aan het begin van je dienst je telefoon 

schoonmaakt met een doekje. Hebben jullie speciale doekjes hiervoor? 

Waar zijn ze? Liggen ze naast de telefoons? Waar willen jullie ze 

hebben? 

 

• Meestal als de telefoon rinkelt, rinkelt die bij meerdere mensen 

tegelijkertijd. Als je bezig bent met een schone of vieze handeling, kan 

je het beter laten gaan en een collega het laten opnemen. Dat zijn 

momenten dat je niet gestoord wilt worden.  

 

• Kan je het verschil horen tussen een noodoproep en iets wat geen nood 

heeft? Als je bezig bent met de zorg, probeer de telefoon niet op te 

nemen, tenzij het een noodoproep is. 

 

• Werk je met een collega? Je kunt je collega vragen om de telefoon op 

te nemen als je bezig bent met een schone/vieze handeling. 

 

• Ga je straks een lange handeling doen waarbij je niet gestoord wilt 

worden? Geef je telefoon dan aan een collega zodat je niet gestoord 

wordt. 

 

• Soms heb je een bewoner met wie je moeilijk in contact komt. Op dat 

moment kan je bedenken dat het beter is contact te houden met die 

bewoner dan je telefoon op te nemen. 

 

• Heel belangrijk! Je weet dat de telefoon vies is. Dus na gebruik van de 

telefoon moet je handhygiëne toepassen voordat je verder iets doet met 

de bewoner!  

 

• Bellen de families vaak tijdens de ADL? Dan kan de leidinggevende een 

brief sturen naar de families met het verzoek dat ze tijdens de ADL niet 

meer bellen. 
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 Vergeet flesje handalcohol te pakken  

• Vraag waar de flesjes handalcohol liggen en of dit een handige plek is. 

Bedenk waar ze het beste opgeborgen kunnen worden. (Suggestie: bij 

de telefoons) 

 

• Een flesje handalcohol is persoonlijk. Bedenk samen met de deelnemers 

waar ze hun flesje handalcohol kunnen laten aan het einde van de dienst 

zodat ze het bij de volgende dienst gelijk zien. (Voorbeelden: postvak, 

tas, bij de telefoon)  

 

Dacht er niet aan 

• Vraag of het thema handhygiëne regelmatig terug kan keren in een 

nieuwsbrief, bij begin van de dienst of een teamvergadering. 

 

• Vraag of ze een aanspreekcultuur hebben en of ze elkaar hierover 

kunnen aanspreken. Vraag ze of ze soms in teams werken. 

 

• Vraag ze of ze soms grapjes met elkaar kunnen maken over 

handhygiëne. 

 

Kost te veel tijd  

• Vertel dat je hen zo laat zien dat het maar 15 seconden tijd kost om je 

handen te desinfecteren. 

 

• Zorgmedewerkers zijn tijdens een dienst van 8 uur ongeveer 15 minuten 

bezig met handhygiëne. Als je handalcohol gebruikt, kan je ook met de 

bewoner praten terwijl je je handen desinfecteert. Zo verlies je minder 

tijd. 

 

Geen dispenser voor zeep / handalcohol / papieren handdoeken  

• Vraag waar ze een dispenser missen.  

 

• Vraag of ze altijd een kleine flacon handalcohol bij zich kunnen houden 

voor dit soort gevallen. Dat kan in de meeste gevallen een vervanging 

zijn voor wat er in een dispenser is. 

 

• Als ze aangeven dat ze geen ruimte in hun kleding hebben voor een 

flesje, vraag hen of ze graag willen dat de organisatie clipjes hiervoor 

bestelt.  

 

• Benoem dat ze in de meeste gevallen handen wassen kunnen 

vervangen door handen desinfecteren en andersom. Dus, als één 

afwezig is, kunnen ze de andere gebruiken. 
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Wastafel niet op een handige plek  

 

Mensen kunnen in dit geval meestal handalcohol gebruiken. 

[Dit wordt meestal niet behandeld.]  

 

 

 

Lege dispensers  

[Kijk in de antwoorden uit Formulier 1. Daarin zie je het beleid over het vullen 

van lege dispensers.] 

• Bij een lege dispenser moet je gelijk actie ondernemen. Anders wordt het 

makkelijk vergeten en niet gevuld. Dan heeft de volgende die de kamer 

binnenloopt ook een probleem. 

 

• Vraag de deelnemers of ze de dispensers zelf kunnen bijvullen en of ze 

weten hoe. Als ze het niet weten, vraag of ze een collega kunnen vragen 

hoe ze dat kunnen doen. Vraag ze of ze weten waar de navullingen zijn.  

 

• Als de huishouding verantwoordelijk is voor de navullingen, kunnen ze 

het beste gelijk iemand van de Hago/huishouding vragen om het bij te 

vullen. Anders wordt het vergeten. Als de Hago/huishouding niet 

aanwezig is, vraag hoe ze dan snel met hen in contact kunnen komen.  

 

• Op moment dat het leeg is, is het mogelijk om iets anders te gebruiken, 

zoals handalcohol vervangen door zeep of andersom. 

 

• Soms kunnen mensen merken als de houders bijna leeg zijn. Dan is het 

verstandig om gelijk actie te ondernemen en het bij te vullen. 

 

Ik voel me schoon doordat ik handschoenen aan heb  

Script: Handschoenen zijn nooit een vervanging voor handhygiëne! Je moet 

bij een schone handeling zowel handschoenen aandoen als handhygiëne 

uitvoeren. Na het uitdoen van handschoenen moet je ook handhygiëne doen. 

Wat kunnen jullie doen zodat je toch eerst je handen desinfecteert/na het 

gebruik van handschoenen je handen desinfecteert? 

• Als de handschoenen meer in zicht zijn dat de handalcohol, is het 

raadzaam om dit om te wisselen. 

 

• Zorg dat je handalcohol gebruikt in plaats van zeep; dan kan je je 

handschoenen makkelijker aantrekken. 

 

• Schrijf op de handschoenen doos: “Eerst handen desinfecteren!” 
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Iets anders  

[Dit wordt meestal niet behandeld.] 

 

Compliment over inzet 

Script: Het is fantastisch dat jullie met je eigen oplossingen zijn gekomen. Op 

deze manier leer je van elkaar. [Herhaal alle benoemde oplossingen.] Voor de 

punten waar de faciliteiten aangepast moeten worden, nemen we contact op met 

de leidinggevende.  

Mooie oplossingen! Jullie zijn een heel creatieve groep! Ik hoop dat – als er 

momenten zijn waarop je geen handhygiëne kunt toepassen – je dit weer oppakt 

met je teamleiders en discussieert met je collega’s, net zoals we dit vandaag 

hebben gedaan.  

Actie: Na de les moet je de oplossingen terugkoppelen aan de leidinggevende. 

Die moet mogelijk de huishouding aanspreken, overwegen om andere 

handalcohol te bestellen, etc. Dit zet je allemaal in het Formulier voor 

terugkoppeling verpleeghuis (Bijlage 14). Hier heb je ruimte om ook andere 

problemen op te schrijven die ter sprake zijn gekomen, bijvoorbeeld dat het 

personeel heel graag uniformen wil dragen.  

Script: Sommige van jullie hebben waarschijnlijk de e-learning al gemaakt. In de 

e-learning leer je nog meer tips over handhygiëne en zie je filmpjes met concrete 

voorbeelden. Als je de e-learning helemaal afrondt, krijg je een certificaat. 

[Benoem of ze een cadeautje krijgen of betaald worden voor het afronden van de 

e-learning. Benoem ook als het verplicht gesteld is.] De e-learning duurt 

ongeveer 30 tot 40 minuten. 

  



[42] 
 

Derde les – Actief aan de slag 

Algemene tips 

• Langzaam praten 

• Maak aantekeningen tijdens de lessen zodat je het terug kunt koppelen aan de leidinggevende.  

 

Benodigdheden 

• Inschrijfformulier (Bijlage 7: Inschrijfformulier) 

• Handschoenen (2 paar per persoon) 

• Instructies handalcohol (8) (Bijlage 15: Instructies handalcohol)  

• Flessen handalcohol (8) 

• Flessen uitwasbare verf (8) 

• Een doos wipes  

• Timer/horloge/telefoon 

• Pen (2) 

• Instructies inschrijving e-learning (Bijlage 8: Instructies voor e-learning) 

 

Voorbereiding 

• Deelnemers moeten in een cirkel of U-vorm zitten. 

• Iedereen moet bij een tafel kunnen zitten. 

• Leg bij iedere stoel een stickervel omgekeerd en twee paren handschoenen. 

• Zet bij iedere 2 mensen een flesje verf en een flesje handalcohol. 

• Leg het inschrijfformulier op tafel, dichtbij de deur.  

 

  

Opzet tafel 
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Introductie 

Script: Welkom iedereen. [Stel jezelf voor] Vandaag hebben we een leuke hands-on workshop. 

Handenwassen met 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 over 

vlekken die je 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.  

 

Leren handen desinfecteren 

Script: Nu gaan we oefenen met handalcohol. 

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 cetomacrogolcrème FNA aan.  

Laten we beginnen met het desinfecteren van onze handen. 

Actie: Deel Instructies handalcohol uit. (Bijlage 15) 

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 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!  

ONJUIST JUIST 

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

Script: Nu merk je dat handhygiëne niet lang hoeft te duren! We gaan nog één oefening doen. Doe 

weer handschoenen aan.  

Merk je nu dat het makkelijk is om handschoenen aan te trekken? Dit is heel anders dan als je net je 

handen hebt gewassen. 

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 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. 

Bij de eerste les, heb je in het filmpje gezien wat er gebeurt als je 

handschoenen pakt zonder handhygiëne. Dan verontreinig je niet 

alleen de handschoenen die je pakt, maar ook andere handschoenen 

in de doos. Daarom moet je vóór handschoengebruik altijd 

handhygiëne toepassen. Nu zie je dat je ook NA handschoengebruik 

handhygiëne moet toepassen.  

Ik hoop dat jullie vandaag veel hebben geleerd! Zijn er mensen die de e-

learning al hebben afgemaakt? Kan je hier iets over zeggen?  

In de e-learning leer je meer tips over handhygiëne en zie je filmpjes met 

voorbeelden uit de praktijk. Als je de e-learning helemaal afrondt, krijg je een 

certificaat. Je neemt het certificaat mee naar je leidinggevende. [Benoem of 

ze een cadeautje krijgen of betaald worden voor het doen van de e-learning. 

Benoem ook als de e-learning verplicht is.] De e-learning duurt ongeveer 30 

tot 40 minuten. Hier zijn de instructies over de e-learning.  

Actie: Instructies voor e-learning uitdelen. 
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E-learning 

De e-learning biedt verdieping en herhaling van de stof. Het is ideaal als mensen 

worden betaald voor het volgen van de e-learning (in totaal kost het ongeveer 30 

tot 40 minuten). Vertel je collega’s of de organisatie de e-learning verplicht stelt, of 

ze betaald worden voor het volgen van de e-learning en/of ze een cadeautje 

krijgen als ze het afronden, zoals een speldhorloge. De beslissing die de 

leidinggevende hierover heeft gemaakt staat op Formulier 3. Alle deelnemers die 

de e-learning afronden krijgen een certificaat. 
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Posters 

De bedoeling is dat deze posters iedere maand worden vervangen. Je kunt ze overal ophangen. 

Kies in een logische volgorde voor de posters, afhankelijk van het seizoen.  

1e  

 

5e  

 

2e   6e  

 

3e   7e  

 

4e  

 

8e  
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Knutselwerk (optioneel) 

Achtergrond: Het lessenpakket richt zich in principe 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. 

De instructies zijn te vinden in Bijlage 16: Brief voor knutselwerk. Deze brief kan 

aan een activiteitenbegeleider worden gegeven, zodat die het knutselproject 

kan uitvoeren met de bewoners. De kunstwerken kunnen vervolgens worden 

opgehangen. 

 

Fotowedstrijd (optioneel) 

We willen dat medewerkers zich niet alleen bewust zijn van handhygiëne tijdens 

de lessen, maar ook daarbuiten. Vandaar dat we een activiteit hebben bedacht 

om de medewerkers actief bezig te krijgen. De bedoeling is dat ze een mooie, 

leuke of grappige foto maken van handen. Voorbeelden van de foto’s die we 

hebben ontvangen zijn op de posters te zien. 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?  
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Bijlage 1: Afvinklijst van alle onderdelen 

 

 

Naam  

Naam verpleeghuis  

 

Actie Datum 

Gesprek met leidinggevende, 

infectiepreventie en technische dienst 

 

Formulieren 1 & 2 terug  

1e les  

Ophangen eerste poster (daarna maandelijks 

vervangen) 

 

Terugkoppeling eerste les aan 

leidinggevende 

 

Ophangen poster met doelen van de 1e les  

Presentatie persoonlijke hygiëne  

Gesprek een paar weken voor de 2e les  

2e les  

3e les  

Terugkoppeling barrières  

Knutselproject uitgevoerd (optioneel)  

Fotowedstrijd uitgevoerd (optioneel)  
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Bijlage 2: Uitwerking 5 momenten van de WHO 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) hanteren de 5 

momenten van de WHO. Die zie je hieronder. 

 

 

Bron: Toolkit Handhygiëne verpleeghuizen (SNIV), gebaseerd op de WHO toolkit 

Wij onderschrijven de vijf momenten van de WHO, maar leggen ze op een andere manier uit, die 

duidelijker is en makkelijker te onthouden. Dit noemen we:  

Kamer In, Kamer Uit; Voor Schoon, Na Vies. Hieronder zie je een vergelijking: 

HANDSOME WHO / WIP 

Kamer In Moment 1 

Kamer Uit Moment 4, Moment 5 

Voor Schoon Moment 2 

Na Vies Moment 3 

 

In de lessen en de e-learning leggen we verder uit wat de “HANDSOME” termen betekenen zodat het 

precies overeenkomt met de “5 momenten”.  

Verder geeft de WHO aan dat je geen handhygiëne hoeft uit te voeren bij sociaal contact. Sociaal 

contact wordt geïnterpreteerd als: een schouderklopje, een hand geven, een hand aanraken of een 

knuffel geven.  
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Bijlage 3: Formulier 1 - Audit Handhygiëne-materialen in verpleeghuizen 
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Audit Handhygiëne-materialen in verpleeghuizen  

Locatie: __________________________________________   Datum: _____________ 

 

(1) Handalcohol is beschikbaar in alle bewonerskamers EN/OF personeel 

heeft alcoholflesjes bij zich. Deze handalcohol kan worden gebruikt 

zonder een kastdeur open te doen. 

Ja/Nee 

 Uitleg: De voorkeur gaat meestal uit naar handalcohol. Dit is om een 

aantal redenen: 

• Het gebruik van handalcohol is veel sneller dan wassen met 

water. 

• Je kunt het bij je dragen. 

• Je kunt daarna makkelijk handschoenen aandoen. 

• Het is veel beter voor je handen. 

• Na de scholing in handhygiëne zien we dat handhygiëne 

toeneemt doordat mensen meer handalcohol gebruiken op de 

juiste momenten. 

Vandaar dat het raadzaam is dat handalcohol aanwezig is bij alle plekken 

waar zorg wordt verleend. 

Handalcohol moet soms gelijk na een handeling worden gebruikt. 

Vandaar dat het niet achter een kastdeur moet staan. Door handalcohol 

in het zicht te hebben, werkt het ook als een zichtbaar signaal zodat 

zorgmedewerkers eraan denken. 

 

(2) Personeel draagt (werk)kleding met zakken om handalcohol bij zich te 

houden OF Personeel gebruikt clipjes om handalcohol op hun kleding te 

laten hangen.  

Ja/Nee 

 Uitleg: Als handalcohol niet overal aanwezig is, is het raadzaam om 

kleine flesjes handalcohol ter beschikking te stellen. Het moet ook 

mogelijk zijn om ze overal mee te nemen. 

 

(3)  Water, vloeibare zeep en papieren handdoeken zijn beschikbaar in alle 

bewonerskamers.  

Ja/Nee 

 Uitleg: Handalcohol kan altijd gebruikt worden behalve als handen 

zichtbaar vuil zijn, plakkerig aanvoelen, nat zijn of na eigen wc-gebruik. 

Dan moet water, zeep en een papieren handdoek gebruikt worden. 

Voorbeeld: Als een bewoner in bed verschoond wordt, kan er, zelfs bij 

gebruik van handschoenen, zichtbaar lichaamsvocht op de handen 

komen. Dan moet water, zeep en papieren handdoeken gebruikt worden 

zonder dat een deur naar een badkamer moet worden. 

 

(4) Vloeibare zeep en papieren handdoeken zijn beschikbaar in alle WCs. Ja/Nee 

 Uitleg: Medewerkers mogen geen reeds gebruikte stoffen handdoeken 

gebruiken. 
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(5) Handcrème in een flacon met een pomp is beschikbaar op alle 

afdelingen.  

Ja/Nee 

 Uitleg: Zorgmedewerkers wassen vaak hun handen, waardoor ze droge 

handen kunnen krijgen. De huid van de handen moet gezond blijven - 

anders kunnen bacteriën en virussen zich alsnog nestelen in ruwe 

plekken of kloofjes van het huidoppervlak. Daarom maakt het gebruik van 

handcrème een onmisbaar onderdeel uit van goede handhygiëne. 

Handcrème kan gebruikt worden tijdens de pauzes. 

 

(6) Washandjes, handdoeken, lakens, incontinentiemateriaal en 

handschoenen zijn allemaal in de bewonerskamer beschikbaar.  

Ja/Nee 

 Uitleg: Dit is handig om twee redenen. Ten eerste, als de medewerkers 

steeds de kamer in en uit lopen, moeten ze iedere keer opnieuw 

handhygiëne uitvoeren. Net zo belangrijk is dat de medewerkers efficiënt 

kunnen werken. Als ze steeds heen en weer moeten lopen voor 

benodigdheden, zijn ze al die tijd niet bezig met zorg voor de bewoner. 

 

(7) Zakken zijn beschikbaar in de bewonerskamer voor gebruikte 

incontinentiematerialen. 

Ja/Nee 

 Uitleg: Los incontinentiemateriaal moet niet over de gang worden 

gedragen of op de vloer gelegd worden. 

 

(8) De was wordt op een verantwoorde manier uit de kamer gehaald. Dit 

betekent dat de waskar de bewonerskamer binnenkomt, óf de waskar 

blijft op de gang maar de deur blijft open, óf er worden waszakken 

gebruikt. 

Kies één 

 Uitleg: Als de was niet op een handige manier verplaatst kan worden, 

kunnen de medewerkers geen handhygiëne uitvoeren op de momenten 

waarop het moet gebeuren. Hierdoor kunnen ziektes zich verspreiden. 

Medewerkers die de was tegen hun lijf dragen lopen ook een hogere kans 

om zelf ziek te worden. 

Vaak worden draagbare wasmanden gebruikt. Deze zijn onhygiënisch, 

want ze zijn open en worden meegenomen naar meerdere 

bewonerskamers. Er zijn drie opties die wel hygiënisch zijn: de eerste 

optie is dat een waskar de kamer wordt binnengerold. De vuile was wordt 

in de bewonerskamer in de waskar gedaan, gevolgd door handhygiëne. 

De tweede optie is dat de waskar op de gang blijft. Dan moet de deur van 

de bewonerskamer openblijven terwijl alle vuile was wordt verzameld. De 

medewerker loopt door de deur zonder iets aan te raken doet alle was in 

de waskar, doet vervolgens handhygiëne en doet de deur dicht. De derde 

optie is dat de was wordt verzameld in een (was)zak in de 

bewonerskamer, handhygiëne wordt uitgevoerd en de was buiten de 

kamer in de waskar/wasruimte wordt gezet.  

 

(9) De waskar heeft bruikbare pedalen om de deksels te openen. Ja/Nee 

 Uitleg: Pedalen zorgen ervoor dat de medewerkers de deksels niet met 

verontreinigde handen open hoeven zetten.  
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(10) Handalcohol is aanwezig op de waskar. Ja/Nee 

 Uitleg: Na het deponeren van de was, moet handhygiëne plaatsvinden.   

(11) Handalcohol is beschikbaar waar voedsel wordt bereid. Ja/Nee 

 Uitleg: Handhygiëne moet worden uitgevoerd vóór het bereiden van 

voedsel. Omdat handalcohol beter voor de handen is dan water en zeep, 

is het aan te raden om handalcohol beschikbaar te stellen. 

 

(12) Handalcohol is aanwezig op de medicijnkar en in de medicijnkast.  Ja/Nee 

 Uitleg: Handhygiëne moet worden uitgevoerd vóór het voorbereiden van 

medicijnen.  

 

(13) Prullenbakken hebben voetpedalen/kniebediening en zitten niet achter 

een kastdeur.  

Ja/Nee 

 Uitleg: Het is niet hygiënisch als medewerkers iets moeten aanraken om 

materialen weg te gooien. 

 

(14) Personeel wordt gevraagd naar hun mening over de handalcohol en de 

handcrème. 

Ja/Nee 

 Uitleg: Als het personeel de materialen niet fijn vindt, is er een kleinere 

kans dat die de materialen ook daadwerkelijk worden gebruikt. Als ze de 

materialen niet fijn vinden, kan je hen het beste verschillende merken 

laten uittesten en een andere kiezen. 

 

(15) De handhygiëne-producten in de badkamers, bewonerskamers en 

gemeenschappelijke kamers wordt dagelijks gecontroleerd om te kijken of 

ze leeg zijn. 

Ja/Nee 

 Uitleg: Eén van de meest benoemde belemmeringen voor handhygiëne is 

dat de handhygiëneproducten niet tijdig worden bijgevuld. 

 

(16) De voorraad van handhygiëne-producten is altijd beschikbaar, ook ’s 

nachts en in het weekend. 

Ja/Nee 

 Uitleg: Bij sommige organisaties is een extern bedrijf verantwoordelijk 

voor het (bestellen en) bijvullen van de handhygiëne-producten. Als een 

extern bedrijf alles op slot doet, kunnen de zorgmedewerkers de 

dispensers niet bijvullen. 

 

(17) Er wordt uitleg gegeven aan nieuwe medewerkers zodat ze weten hoe ze 

handhygiënedispensers kunnen bijvullen. 

Ja/Nee 

 Uitleg: Ongeveer 5 tot 10% van zorgmedewerkers geven aan dat ze niet 

weten hoe ze handhygiëneproducten bij kunnen vullen. Omdat de 

schoonmakers niet altijd aanwezig zijn, is het nodig dat ook de 

zorgmedewerkers de handhygiëneproducten kunnen bijvullen. 
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Bijlage 4: Formulier 2 - Nieuw beleid voor persoonlijke (hand)hygiëne 
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Inventarisatie beleid rondom persoonlijke (hand)hygiëne 

Locatie: __________________________________________   Datum: _____________ 

In de richtlijn voor persoonlijke hygiëne richtlijn staat: Als een medewerker contact heeft met een 

bewoner, dan mag die geen van de onderstaande attributen (aan)hebben: 

• Lange nagels 

• Nagellak / gelnagels 

• Ringen 

• Armbanden 

• Polshorloges 

• Brace 

• Lange mouwen (isolatie 

uitgezonderd) 

(1) Voor wie gelden de regels voor persoonlijke (hand)hygiëne? (Liefst: Alle personeel en                                                                                 

 

vrijwilligers bij het verpleeghuis.) 

 

(2) Waar kunnen de medewerkers en vrijwilligers hun persoonlijke eigendommen (ringen,  

             horloges etc.) veilig opbergen? 

  

(3) Wie gaat persoonlijke (hand)hygiëne (ten minste) maandelijks controleren? Bij welke  

 

diensten? 

 

(4) Wat zullen de consequenties zijn voor het niet volgen van de regels rondom persoonlijke 

(hand)hygiëne? 

 

1e keer: 

 

 

 

Voorbeelden uit de 

praktijk: 

 

- Mondeling waarschuwen 

- Aanspreken 

- Officieel waarschuwen en vastleggen in het 

dossier 

2e keer:  

 

Voorbeelden uit de 

praktijk: 

 

 

- Officieel waarschuwen en vastleggen in het 

dossier 

- Gesprek houden met een teamleider erbij 

- Schriftelijk waarschuwen  

- Functioneringsgesprek houden 

- Naar huis sturen 

3e keer:  

 

Voorbeelden uit de 

praktijk: 

- Officieel gesprek houden met de 

personeelsconsulent 

- Officieel waarschuwen en vrije dag inhouden  

- Gesprek houden met de manager erbij 

- Ontslaan 

(5) Hoe vieren we het als iedereen van een hele afdeling zich 6 maanden aan de regels 

houdt? 
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Bijlage 5: Formulier 3 -  Aanvullende afspraken over de implementatie van het 

lespakket 
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Aanvullende afspraken over de implementatie van het lespakket  

Locatie: __________________________________________   Datum: _____________ 

Aanwezig (met functie): 

 

 

 

(1) Hoeveel (zorg)medewerkers heeft deze organisatie en hoeveel verwacht je bij de lessen? 

(Deze lessen zijn alleen bedoeld voor medewerkers die zorg verlenen.) 

 

  

(2) Heb je behoefte aan een poster die uitlegt hoe je handalcohol moet gebruiken? Hoeveel? 

  

 
 

(3) Mogen de medewerkers de e-learning doen tijdens hun werk? Als ze het buiten hun 

             normale werktijd doen, worden ze hiervoor betaald? Stellen jullie het verplicht? 

Krijgen ze een cadeautje (zoals een speldhorloge) als ze het afronden? 

 

  

(4) Wie zal de eerste trainingen introduceren en wie zal het doen als back-up?  

 

  

(5) Tijdens de eerste les worden groepsdoelen bedacht. Waar kan een groepsdoel 

             het beste worden opgehangen? 

 

  

(6) Er zijn mooie posters om maandelijks op te hangen. Wie zal verantwoordelijk zijn  

             voor het ophangen van de posters? Waar wil je dat ze worden opgehangen? 
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Bijlage 6: Script voor leidinggevende 

Allereerst wil ik uitspreken dat ik enorm trots ben op iedereen die hier zit en zoveel liefde en energie 

dag in dag uit in de zorg van onze bewoners steekt. We werken in de (ouderen)zorg omdat ons hart 

ligt bij deze groep kwetsbare mensen. Want ondanks de hoge werkdruk, zelfs met inzet van 

flexkrachten en vrijwilligers, doen we het toch maar weer iedere dag met z’n allen. Maar er zijn altijd 

verbeterpunten. En dat is goed. We zijn nooit uitgeleerd of klaar met verbeteren. Ik niet, en jullie ook 

niet. Zoals jullie misschien wel weten, let de Inspectie op handhygiëne. Dit moeten we nu écht gaan 

aanpakken, want onze kennis is niet meer up-to-date en handhygiëne is te weinig een aandachtspunt. 

Vaak wassen we onze handen niet op de juiste momenten, waardoor we op onnodige en niet 

belangrijke momenten de handen wassen. Terwijl we het juist willen doen ter bescherming van de 

bewoners! Handhygiëne is de meest belangrijke en simpele manier om de verspreiding van infecties 

tegen te gaan. ____________ zal ons leren hoe we betere en effectieve handhygiëne kunnen doen in 

_______________(1, 2 of 3) lessen. 

 

Ik geloof dat jullie met jullie professionaliteit hier veel aan kunnen bijdragen. Zo zorgen we er met z’n 

allen voor dat we de beste en vooral veilige zorg kunnen bieden. Ik weet dat meer letten op 

handhygiëne op geen enkele manier het huiselijke gevoel en het contact met de bewoners zal 

verstoren. Wij zijn als management nu al enkele maanden achter de schermen bezig met 

handhygiëne. We zijn nu echt klaar voor aanpassingen en veranderingen. Onder de naam 

HANDSOME gaan we de handhygiëne verbeteren.  

Wij als ___________________________ (naam zorgorganisatie) verwachten dat jullie je net als wij 

inzetten om met z’n allen, infectiepreventie hier te verbeteren. Daarbij hebben we jullie input en ideeën 

nodig, en die horen we dan ook graag. 
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Bijlage 7: Inschrijfformulier  
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Verpleeghuis:  

Datum:  

Les: 1 / 2 / 3 (omcirkelen) 

 

Naam Afdeling E-mailadres Functie 
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Bijlage 8: Instructies voor e-learning 

 E-learning 

Je bent van harte welkom bij de Free Learning module ‘Handhygiëne - Wanneer 

moet je handhygiëne in het verpleeghuis uitvoeren?’. Aan de hand van 20 vragen 

leer je wanneer je handhygiëne moet uitvoeren en over het gebruik van 

handschoenen. Deze e-learning vind je op: www.free-learning.nl. 

Voorkennis 

Je hoeft van tevoren niets te bestuderen, je kunt direct beginnen. Mensen leren namelijk het beste en 

het snelste als ze eerst zelf moeten nadenken. En dat gaat het makkelijkste als je vragen moet 

beantwoorden. Uiteraard krijg je bij elke vraag feedback, of je ´m nu goed of fout hebt beantwoord, 

zodat je ook daar weer van leert. 

 

Certificaat 

Deze Free Learning lijkt misschien op een toets. Ook omdat je aan het eind een certificaat kunt 

printen als je minimaal 15 vragen goed hebt beantwoord. Jouw score is echter door niemand te zien. 

Je kunt deze Free Learning net zo lang herhalen tot je alles goed hebt. Want uiteindelijk gaat het erom 

dat jij er wat van leert. 

 

Duur 

Je bent ongeveer 30 tot 40 minuten bezig om de vragen te beantwoorden.  

Extra info 

Soms heb je de mogelijkheid om meer te lezen over een onderwerp. Er staat dan: EXTRA! Je kunt 

kiezen of je extra informatie wilt of meteen door wilt gaan met de e-learning.  

Doelgroep        

Deze Free Learning module is bedoeld voor iedereen die zorg verleent in verpleeghuizen.  

Tablets, smartphone?                                                                                                                 

Je kunt deze module doen op je laptop, tablet of smartphone. Voor sommige video’s is het handig als 

je je geluid aanzet.  

 

 

Veel leerplezier!  
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Bijlage 9: Poster met doelen 
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Mede mogelijk gemaakt door: GGD Rotterdam-Rijnmond, Erasmus MC en ZonMW 

 

Vanaf nu doen we handhygiëne bij: 

 

KAMER IN, KAMER UIT 

VOOR SCHOON, NA VIES 

  

En we letten vooral op: 



[65] 
 

Bijlage 10: Poster met regels over persoonlijke hygiëne 

Deze poster van Vilans geeft een overzicht van de Nederlandse standaarden voor persoonlijke 

hygiëne bij verpleeghuizen. Hopelijk kunnen jullie aan de hand van de posters een goede discussie 

voeren over de hernieuwde regels voor persoonlijke hygiëne. Bespreek ook de gevolgen als mensen 

zich hier niet aan houden (1e/2e/3e keer). Je kunt de pdf van de poster vinden op: 

www.zorgvoorbeter.nl/persoonlijke-hygiëne. 

.  

 

  

Met dank aan Vilans 

voor deze afbeelding 

http://www.zorgvoorbeter.nl/persoonlijke-hygiëne
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Bijlage 11: Foto van petrischaal 

 

 

Hier zie je een petrischaal waar beide kanten van een ring een fractie van een seconde op hebben 

gelegen. Zoals je ziet, groeien er meerdere bacterie-koloniën precies waar de ring heeft gelegen. Dit 

laat goed zien waarom het dragen van ringen niet is toegestaan in de zorg. Onder de ringen kunnen 

zich namelijk bacteriën nestelen die je niet wegkrijgt met handhygiëne.  
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Bijlage 12: Posters Kamer In, Kamer Uit, Voor Schoon, Na Vies 
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Kamer In 
(1 sticker per pagina) 
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Kamer Uit 
(1 sticker per pagina) 
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Voor Schoon 
(1 sticker per pagina)  
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Na Vies 
(1 sticker per pagina) 
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Bijlage 13: Stickervel barrières 
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Doet pijn  Zeep niet  
aanwezig 

Kost te veel tijd Lege 
dispensers 

Doet pijn Zeep niet 
aanwezig 

Kost te veel tijd Lege 
dispensers 

Niet 
huiselijk 

Handalcohol 
niet aanwezig 

Telefoon rinkelt Wastafel 
niet op 
handige 
plek 

Niet 
huiselijk 

Handalcohol 
niet aanwezig 

Telefoon rinkelt Wastafel 
niet op 
handige 
plek 

Dacht er 
niet aan 

Papieren 
handdoeken 
niet aanwezig 

Vergeten om 
een flesje 
handalcohol te 
pakken 

Iets anders? 

Dacht er 
niet aan 

Papieren 
handdoeken 
niet aanwezig 

Vergeten om 
een flesje 
handalcohol te 
pakken 

Iets anders? 

Ik voel me 
schoon 
doordat ik 
hand-
schoenen 
draag 

Handcrème 
niet aanwezig 

Droge handen  

Ik voel me 
schoon 
doordat ik 
hand-
schoenen 
draag 

Handcrème 
niet aanwezig 

Droge handen  
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Bijlage 14: Formulier voor terugkoppeling verpleeghuis 
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Oplossingen 

Tijdens de 2e les werd er gesproken over de belemmeringen bij het doen van handhygiëne. De 

zorgmedewerkers hebben oplossingen hiervoor bedacht. Hieronder zijn hun oplossingen. Sommige 

oplossingen kunnen ze zelf doen zonder dat er iets veranderd moet worden aan de voorzieningen; andere 

oplossingen vragen om inzet van de leidinggevenden. Dit is wat ze hebben bedacht. 

 

Barrière Oplossingen die de medewerker zelf 

kan uitvoeren 

Oplossingen die de 

leidinggevende moet 

bewerkstelligen 

Doet pijn   

Niet huiselijk   

Dacht er niet aan   

 Ik voel me schoon 

doordat ik 

handschoenen aan heb 

  

Geen dispenser voor zeep / 

handalcohol / papieren 

handdoeken 

  

Geen handcrème 

aanwezig 

  

Kost te veel tijd   

Telefoon rinkelt   

Vergeet flesje 

handalcohol te pakken 

  

Droge handen   

Lege dispensers   

Wastafel niet op een 

handige plek 

  

Iets anders   

 

Overig commentaar:  
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Bijlage 15: Instructies handalcohol 
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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! 
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Bijlage 16: Brief voor knutselwerk 
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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! 

 

  



[80] 
 

 
 
 
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)    
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Voorbeelden uit de verpleeghuizen: 
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Of doe iets helemaal anders! 

 

 




