
Opdat we aan onze patiënten 
kunnen zeggen:

“U bent in goede handen …”

Preventie van nosocomiale infecties en 

beheersing van microbiële resistentie 

door de bevordering van handhygiëne
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Is handhygiëne noodzakelijk tussen deze twee acties ?

De verpleegkundige verwijdert de handschoenen na het nemen van een 
urinestaal. Nadien neemt ze het nodige verzorgingsmateriaal uit de kast 

van de patiënt. 1



JA
Er is een indicatie 
voor handhygiëne



Is handhygiëne noodzakelijk tussen deze twee acties ?

De verpleegkundige gaat de kamer binnen en neemt bloed bij 
de patiënt met handschoenen aan.
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JA
Er is een indicatie 
voor handhygiëne



Is handhygiëne noodzakelijk tussen deze twee acties ?

De psychiatrisch verpleegkundige voert een groepsgesprek met een aantal 
patiënten en schrijft nadien zijn bevindingen neer in de opvolgdossiers.
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NEEN
Er is geen indicatie 
voor handhygiëne. 



Is handhygiëne noodzakelijk tussen deze twee acties ?

De kinesitherapeut ontsmet de handen, neemt de pols van patiënt 
X en helpt nadien patiënt Y op de rand van het bed te zitten.

4



JA
Er is een indicatie 
voor handhygiëne



Is handhygiëne noodzakelijk tussen deze twee acties ?

De verpleegkundige hevelt de urine van de urinemeter naar de 
urinecollector. Nadien vervangt ze de lege infuuszak.
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JA
Er is een indicatie 
voor handhygiëne
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I. Inleiding

1. Ziekenhuisinfectie

2. Belang / impact van handhygiëne

3. Overdracht micro-organismen via handen

4. Indeling huidflora
– Residente huidflora

– Transiënte huidflora



1. Ziekenhuisinfectie (1)

• Synoniem = nosocomiale infectie
! Evolutie → term ‘zorginfectie’

• Optreden tijdens / in aansluiting ZH-verblijf
Tijdens de aan de patiënt verleende zorg

• Frequent voorkomen 
(5-10% van de opgenomen patiënten in acute ziekenhuizen)

• Aanzienlijke gevolgen 
→ = bedreiging van de volksgezondheid !



1. Ziekenhuisinfectie (2)

(B. Gordts et al., Noso-info, 2006)



Het meest gebruikte 
“medisch instrument”

zijn de HANDEN.



BELANG
HANDHYGIËNE

Problematiek van de 
ziekenhuisinfecties 

!! !!
↓



Ignaz Semmelweiss (1847)

Eerste epidemiologisch bewijs van het 
nut van handhygiëne als preventie 
van overdracht van infecties (daling 
incidentie kraamvrouwenkoorts)

2. Impact handhygiëne



(D. Pittet et al., 2000)

2. Impact handhygiëne



(H. Sax et al., Journal of Hospital Infection, 2007)

3. Overdracht via handen (1)

DONOR (opp. A) RECEPTOR (opp. B)



3. Overdracht via handen (2)

Overdrachtsweg van micro-organismen:

micro-
organismen

- patiënt

- voorwerp

micro-
organismen

overleving op de 
handen van de 
zorgverstrekker

micro-
organismen

- patiënt

- voorwerp



3. Overdracht via handen (3)

Overdrachtsweg van micro-organismen:

micro-
organismen

- patiënt

- voorwerp

micro-
organismen

micro-
organismen

- patiënt

- voorwerp
HANDHYGIËNE

X



3. Overdracht via handen (4)

De 5 stappen voor overdracht van micro-
organismen (m.o.) / kruisbesmetting:

1) Aanwezigheid van m.o. op de huid van de patiënt of 
voorwerp/oppervlak in de directe patiëntenomgeving

2) Overdracht van m.o. naar de handen van de 
zorgverstrekker

3) Overleving van m.o. op de handen van de 
zorgverstrekker (minstens gedurende aantal minuten)

4) Geen of inadequate toepassing van handhygiëne
5) Direct contact tussen de gecontamineerde handen 

van de zorgverstrekker en een andere patiënt of een 
voorwerp dat in contact zal komen met de patiënt

(D. Pittet et al., The Lancet Infectious Diseases, 2006)



1) Aanwezigheid van m.o. op de huid van patiënt 
of de directe patiëntenomgeving

(D. Pittet et al., The Lancet Infectious Diseases, 2006)



(H. Wertheim et al., the Lancet Infectious Diseases, 2005)

Algemene populatie Drager in de neus

Dragerschap van S. aureus (%) per 
lichaamsdeel bij volwassenen



Contaminatiegraad van de omgeving
en het materiaal door S. aureus

(J. Boyce et al.,  Infection Control & Hospital Epidemiology, 1997)

Vloer

Bedlinnen

Pyjama van patiënt

Nachttafeltje

Bloeddrukmeter (manchet)

Bedsponden

Deurklink badkamer

Volumetrische pomp

Deurklink kamer



2) Overdracht van micro-organismen naar de 
handen van de zorgverstrekker

(D. Pittet et al., The Lancet Infectious Diseases, 2006)



Contaminatie van de patiëntenomgeving
en de handen bij infectie met C.difficile

* p<0.01

(Samore et al, American Journal of Medicine, 1996)

Omgevingsbemonstering: 
% positieve stalen

Aantal gecontamineerde handen / 
aantal zorgverstrekkers waarbij

staal genomen werd

0 0/25

1-25 0/11

26-50 1/12 (8%)

>50 9/25 (36%)*



3) Overleving van micro-organismen op de 
handen van de zorgverstrekker

Acinetobacter spp. overleeft >
60 minuten op de handen na 
contaminatie met 104 CFU/vinger

Na contaminatie met Rotavirus
overleeft 16% na 20 minuten en 
2% na 60 minuten

VRE overleeft minstens 60 
minuten op de vingertoppen 

(onafhankelijk handschoengebruik)

50% van het inoculum van E. Coli
overleeft na 6 minuten en 50% 
van het inoculum van Klebsiella
spp. overleeft 2 minuten

(D. Pittet et al., The Lancet Infectious Diseases, 2006)



4) Geen of inadequate toepassing van 
handhygiëne

(D. Pittet et al., The Lancet Infectious Diseases, 2006)



5) Overdracht van micro-organismen via 
gecontamineerde handen

(D. Pittet et al., The Lancet Infectious Diseases, 2006)



3. Overdracht via handen (4)

Doel van handhygiëne < Kruisbesmetting

InfectieX

patiënt zorgverstrekker

omgeving



4. Indeling huidflora (1)

Residente flora
• Microbiologie

• voornamelijk GRAM+, ook GRAM-

• Karakteristieken

• Commensalen (beschermende flora)

• Overleven & vermenigvuldigen

• Huidoppervlak & huidplooien, 
talgklieren, haarfollikels

• Persoonsafhankelijk (o.a. geslacht, 
ras en leeftijd)

• Blijvend karakter

• Lage virulentie



4. Indeling huidflora (2)

Transiënte flora
• Microbiologie

• GRAM+ en GRAM-, virussen en gisten

• Karakteristieken

• Residente micro-organismen + micro-
organismen uit de omgeving

• Vermenigvuldigt nauwelijks 

• Oppervlakkig, afschilferend epitheel

• Afhankelijk van soort contact

• Tijdelijk karakter

• Ziekmakend vermogen afh. van soort en 
aantal kiemen, virulentie en gastheer

Belangrijkste oorzaak 
van kruisinfecties



II. Handhygiëne

1. Basis voor goede handhygiëne

2. Handhygiëne
(werkzaamheid – indicaties – techniek – redenen)

– Handen wassen

– Handen ontsmetten met handalcohol

3. Correct gebruik van handschoenen



1. Basis goede handhygiëne

• Geen juwelen ter hoogte van de handen en 
de polsen/onderarmen 

• Kortgeknipte en zuivere nagels 

(géén nagellak - lange nagels - kunstnagels)

• Wondjes afgedekt

• Korte mouwen

• Korte of bijeengebonden/opgestoken haren









na het wassen met 
water en zeep

na het ontsmetten met 
handalcohol





2. Handhygiëne: handen wassen (1)

• Wassen van handen: WERKZAAMHEID

– mechanisch verwijderen van vuil (reinigen)

– gebruik van water en zeep

• Wassen van handen: INDICATIES



• Wassen van handen: INDICATIES
– persoonlijke hygiëne zorgverstrekker (vóór aanvang 

werk / pauze; na snuiten van de neus; na gebruik toilet; …)

– géén plaats in de zorg, uitgezonderd:
– bij zichtbaar bevuilde handen (in combinatie met het 
ontsmetten van de handen met handalcohol)

– bij sporenvormende micro-organismen, bv. C. difficile
(in combinatie met het ontsmetten van de handen met 
handalcohol)

• Wassen van handen: TECHNIEK

2. Handhygiëne: handen wassen (2)



• Wassen van handen: WERKZAAMHEID

• Wassen van handen: TECHNIEK

• Wassen van handen: INDICATIES

2. Handhygiëne: handen wassen (3)



• Bevochtig de handen met water

• Neem een voldoende hoeveelheid zeep en wrijf de 
handen in op de volgende wijze:

– handpalm tegen handpalm
– rechter handpalm over linker handrug en linker handpalm 
over rechter handrug

– handpalm tegen handpalm met de vingers tussen elkaar
– achterkant van de vingers in de tegenovergestelde 
handpalm brengen en de vingers tegen deze handpalm 
heen en weer wrijven

– de duim van elke hand goed inwrijven met de palm van 
de andere hand 

– de vingertoppen van elke hand draaiend inwrijven in de 
palm van de andere hand 

2. Handhygiëne: handen wassen (4)



• Spoel de handen goed af opdat alle zeepresten 
verwijderd worden

• Dep de handen droog met een wegwerphanddoekje

• Sluit de kraan met het wegwerphanddoekje zodat de 
handen niet opnieuw besmet worden

Totale duur van de procedure: 40-60 seconden.

2. Handhygiëne: handen wassen (5)



Bron: HAND HYGIENE: HOW? – WORLD ALLIANCE for PATIENT SAFETY – WHO



Voordelen 
(handalcohol vs. water & zeep)

• ↑ snelheid (techniek / contacttijd)

• ↑ beschikbaarheid

• ↑ compliance (naleven van handhygiëne)

• ↑ werkzaamheid

• ↓ uitdrogend / irriterend effect op de huid

MAAR handalcohol heeft géén reinigend effect

→ eerst de handen wassen indien bevuild !



• Enkelvoudige interventie
– Introductie handalcohol

• Maury (2000): compliance ↑ (42% vs 51%)

• Earl (2001): compliance ↑ (40% vs 57%)

– Visuele of auditieve herinneringen
• Swoboda (2004): compliance ≅ (19% vs 24%) & 
infection rates ↓ (62/1000 pd vs 37/1000 pd)

• McGuckin (2006): product usage ↑ (28 L vs 36 L)

• Venkatesh (2008): compliance ↑ (36% vs 70%) & 
VRE transmission ↓ (3.6/month vs 1.0/month)

Verbetering compliance (1)



• Combinatie van interventies
– Won (2004): compliance ↑ (43% vs 81%) & infection 

rates ↓ (15/1000 pd vs 10/1000 pd)
– Lam (2004): compliance ↑ (40/39% vs 53/59%) & 

infection rates ↓ (11/1000 pd vs 6/1000 pd)
– Johnson (2005): compliance ↑ (21% vs 42%) & 

product usage ↑ (6 L vs 29 L) & MRSA isolates ↓ & 
ESBL isolates ↓

– Zerr (2005): compliance ↑ (63% vs 81%) & rotavirus
infections ↓ (5.9/1000 p vs 2.2/1000 p)

– Pessoa-Silva (2007): compliance ↑ (42% vs 55%) & 
product usage ↑ (67 L vs 89 L) & infection rates ↓
(11.1/1000 pd vs 8.2/1000 pd)

Verbetering compliance (2)
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Effect van handalcohol op de huid

~ Handalcohol is minder schadelijk voor de huid ~

(J. Boyce, Infection Control & Hospital Epidemiology, 2000)



• Ontsmetten van handen : WERKZAAMHEID

– handalcohol = kiemdodend

– snelwerkend

– ≥ 99,99 % reductie transiënte flora

• Ontsmetten van handen : INDICATIES

2. Handhygiëne: handen 
ontsmetten met handalcohol (1)



• Ontsmetten van handen: INDICATIES
1. voor patiëntencontact

2. na patiëntencontact

3. voor een zuivere / invasieve handeling

4. na blootstelling aan lichaamsvochten / slijmvliezen

5. na contact met de directe patiëntenomgeving

• Ontsmetten van handen: TECHNIEK

2. Handhygiëne: handen 
ontsmetten met handalcohol (2)



WANNEER ?







1. VOOR patiëntencontact



De verpleegkundige gaat de kamer binnen en neemt 
onmiddellijk de bloeddruk van de patiënt.



2. NA patiëntencontact



De verpleegkundige legt de monitoring aan en noteert 
vervolgens administratieve gegevens.



3. VOOR een zuivere / 
invasieve handeling



De verpleegkundige rijdt met de verzorgingswagen tot aan de 
kamer van de patiënt. Vervolgens maakt ze een inspuiting klaar.



4. NA blootstelling aan 
lichaamsvochten/slijmvliezen



De verpleegkundige giet de urine in het toilet, trekt de 
handschoenen uit en schrijft nadien de gemeten waarde in 

het verpleegdossier.



5. NA contact met de directe 
patiëntenomgeving



De verpleegkundige controleert de inhoud van de redon, gaat de 
kamer uit en noteert haar observaties in het dossier in de gang.



(D. Pittet et al., The Lancet Infectious Diseases,  2006)



• Ontsmetten van handen: WERKZAAMHEID

• Ontsmetten van handen: INDICATIES

• Ontsmetten van handen: TECHNIEK

2. Handhygiëne: handen 
ontsmetten met handalcohol (3)



HOE ?



De V van vrijwilliger … ?







Met een 
zakflacon

Neem een ruime hoeveelheid handalcohol en wrijf de 
handen gedurende 30 seconden in op volgende wijze:

Met een 
pompflacon



Handpalm tegen handpalm



Rechter handpalm over linker handrug 
en omgekeerd



Handpalm tegen handpalm met de vingers
van beide handen tussen elkaar



Achterkant van de vingers in de andere 
handpalm brengen en de vingers tegen 
deze handpalm heen en weer wrijven



Duim van elke hand inwrijven met palm
van andere hand



Vingertoppen van elke hand draaiend 
inwrijven in palm van andere hand



WAAROM ?





Onzuiver Gebied

Zuiver Gebied

PATIËNTZONE

ZORGZONE

(H. Sax et al., Journal of Hospital Infection, 2007)













Het promoten van handhygiëne 
vraagt tegelijk aandacht voor 

het correct gebruik van 
handschoenen



Is deze handeling een indicatie voor het dragen van handschoenen?

De verpleegkundige plaatst een perifere katheter.
1



JA

Er is een indicatie 

voor het dragen van 
handschoenen.



NIET STERIELE HANDSCHOENEN



Is deze handeling een indicatie voor het dragen van handschoenen?

De verpleegkundige voert een éénmalige sondage uit bij een mannelijke patiënt.
2



JA

Er is een indicatie 

voor het dragen van 
handschoenen.



STERIELE HANDSCHOENEN



Is deze handeling een indicatie voor het dragen van handschoenen?

De verpleegkundige maakt een inspuiting klaar.
3



NEEN

Er is geen indicatie 

voor het dragen van 
handschoenen. 



Is deze handeling een indicatie voor het dragen van handschoenen?

De verpleegkundige verwijdert gemorst bloed van de vloer.
4



JA

Er is een indicatie 

voor het dragen van 
handschoenen.



NIET STERIELE HANDSCHOENEN



Is deze handeling een indicatie voor het dragen van handschoenen?

De verpleegkundige hevelt de urine van de urinemeter naar de 
urinecollector over. 5



NEEN

Er is geen indicatie 

voor het dragen van 
handschoenen. 



3. Handschoenen: doel

• Voorkomen besmetting / infectie

• Handen beschermen tegen chemische 
stoffen schadelijk voor de huid

patiënt zorgverstrekker

omgeving

INFECTIEPREVENTIE



Lineaire toename v/d bacteriële
contaminatie v/d handen tijdens de zorg

(D. Pittet et al., The Lancet Infectious Diseases,  2006)



Belang van risicobepaling (‘risk assessment’) 
– Om zichzelf en de patiënt te beschermen, is het 
belangrijk om de risico’s verbonden aan de activiteiten 
te begrijpen

– Correcte risico-inschatting → activiteiten met hoog 
besmettingsrisico → dragen van handschoenen
= rationeel / correct gebruik 

– Aantal nuttige vragen :
• is er een indicatie? Ja, indien potentiële blootstelling aan bloed 
/ lichaamsvochten, niet-intacte huid of slijmvliezen

• steriele of niet-steriele handschoenen? 
patiënt loopt een risico → steriele handschoenen
zorgverstrekker loopt een risico → niet-steriele handschoenen

3. Handschoenen: correct gebruik



• Handschoenen → vals veiligheidsgevoel
– Beschadiging : ‘pinholes’

(voor / tijdens gebruik)

– Bij uittrekken van handschoenen
↓

Contaminatie van de handen

• Handschoenen → niet op het gepaste 
moment verwijderen of vervangen

(Rego A., American Journal of Infection Control, 1999)

3. Handschoenen: ondeskundig 
gebruik



Beschadiging handschoenen

12 - 61%1 - 3%0 - 4%TIJDENS gebruik

1 - 12%3%0 - 5%VOOR gebruik

VINYLNITRILELATEXPercentage 
lekken

(Rego A., American Journal of Infection Control, 1999)



• Handschoenen → vals veiligheidsgevoel
– Beschadiging : ‘pinholes’

(voor / tijdens gebruik)

– Bij uittrekken van handschoenen
↓

Contaminatie van de handen

• Handschoenen → niet op het gepaste 
moment verwijderen of vervangen

(Rego A., American Journal of Infection Control, 1999)

3. Handschoenen: ondeskundig 
gebruik



3. Handschoenen: indicaties

• Steriele handschoenen

• Niet steriele handschoenen

• Geen indicatie voor handschoenen





• Handschoenen onmiddellijk na het einde 
van de zorg verwijderen en handhygiëne 
toepassen

• Handschoenen dragen is geen alternatief 
voor het toepassen van handhygiëne



Steriele handschoenen



Niet-steriele handschoenen



Gebruik van niet-steriele handschoenen

• Contact met bloed, lichaamsvochten, 
slijmvliezen en niet-intacte huid

• Contact met voorwerpen bevuild met 
lichaamsvochten van de patiënt

Algemene voorzorgsmaatregelen



Gebruik van niet-steriele handschoenen

• Contact met de besmette patiënt

• Contact met voorwerpen gebruikt tijdens 
de verzorging van de besmette patiënt

Bijkomende 
voorzorgsmaatregelen

Algemene voorzorgsmaatregelen



Geen indicatie voor handschoenen



3. Handschoenen: aantrekken

Aantrekken van 
handschoenen:

• Kies het juiste type en de 
juiste maat van 
handschoenen

• Neem de handschoenen 
uit de doos (zonder de doos 
en de inhoud te contamineren)

• Trek de handschoenen 
aan



Verwijderen van 
handschoenen :

• Neem de buitenkant van de 
handschoen bij de pols / de 
handpalm vast 

• Trek de handschoen binnenste 
buiten uit

• Hou de handschoen vast in de  
andere (gehandschoende) hand

• Schuif de (wijs)vinger onder het 
polseinde van de nog aanwezige 
handschoen (binnenzijde)

• Wikkel af vanuit de binnenzijde, 
waarbij een zak wordt gemaakt 
voor beide handschoenen

• Deponeer de handschoenen in 
het juiste afvalrecipiënt

3. Handschoenen: uittrekken



III. Resultaten nationale 
campagnes handhygiëne



0
2

0
4

0
6

0
8

0
1

00
M

e
an

 H
an

d 
H

yg
ie

ne
 c

o
m

pl
ia

nc
e

 %

2005 before 2005 after 06/07 before 06/07 after
 



0
2

0
4

0
6

0
8

0
1

00
0

2
0

4
0

6
0

8
0

1
00

05 pre 05 post 06/07 pre 06/07 post 05 pre 05 post 06/07 pre 06/07 post

05 pre 05 post 06/07 pre 06/07 post 05 pre 05 post 06/07 pre 06/07 post

Acute Chronic

Psychiatric Total

M
e

an
 H

an
d 

H
yg

ie
ne

 c
o

m
pl

ia
nc

e 
%

 



0
2

0
4

0
6

0
8

0
1

00
0

2
0

4
0

6
0

8
0

1
00

05 pre 05 post 06/07 pre 06/07 post 05 pre 05 post 06/07 pre 06/07 post

05 pre 05 post 06/07 pre 06/07 post 05 pre 05 post 06/07 pre 06/07 post

Acute Chronic

Psychiatric Total

%
 a

lc
o

ho
l/t

ot
a

l h
a

nd
 h

yg
ie

n
e 

ac
ts

 



0
20

40
60

80
10

0

Andere
Geriat.

HK
IZ

Inw.GK
Mat.
Med-Tech

Pe/Neon.
Psych.

Reval.
Andere

Geriat.
HK

IZ
Inw.GK

Mat.
Med-Tech

Pe/Neon.
Psych.

Reval.

Voor campagne Na campagne
H

H
 c

om
pl

ia
nt

ie
 %

HH compliantie per type dienst voor en na campagne, alle instellingen (n=154)



0
20

40
60

80
10

0
0

20
40

60
80

10
0

Voor camp. Na camp. Voor camp. Na camp. Voor camp. Na camp.

Voor camp. Na camp. Voor camp. Na camp. Voor camp. Na camp.

Verpleegkundige Verzorgende Arts

Kine Andere Total

H
H

 c
om

pl
ia

nt
ie

 %

HH compliantie per beroepsgroep voor en na campagne, alle instellingen (n=154)



0
20

40
60

80
10

0
Voor campagne Na campagne

 Voor patiëntencontact  Na patiëntencontact
 Voor zuivere/inv. handeling  Na lichaamsvocht/slijmvliezen
 Na contact patiëntenomgeving

H
H

 c
om

pl
ia

nt
ie

 %

HH compliantie volgens indicatie voor en na campagne, alle instellingen (n=154)




