
Rechtstreeks patiëntencontact
Contact met bloed - Contact met niet-intacte huid of slijmvliezen - 

Bloedafname - Perifere katheter plaatsen of verwijderen - Bevuild verband 
verwijderen - Anaal of vaginaal onderzoek - Intiem toilet -

Contact voorzorgsmaatregelen  (bv. MRSA, Clostridium difficile) - 
Tracheale aspiratie met 'no touch'-techniek  

Parameters meten (bloeddruk, pols, temperatuur) - Injecties (IM - SC - ID) - Patiënt aankleden of wassen (uitgezonderd intiem toilet) - 
Patiënt vervoeren - Ogen of oren  zonder secreties verzorgen - Vasculaire katheter manipuleren (geen contact met bloed) - 

Wondverzorging met 'no touch'- techniek

Chirurgische
 ingreep - 

Bevalling - Invasieve 
medische (bv. centraal-veneuze 
katheter plaatsen, blaassonde 

plaatsen) en radiologische procedures 
(bv. arteriografie) - Steriele bereidingen 

(bv. parenterale voeding, chemotherapie)

Geen risico op 
blootstelling aan 
lichaamsvochten, 

slijmvliezen of besmet 
materiaal

Onrechtstreeks patiëntencontact
Lichaamsvochten verwijderen en opruimen (bv. urine, sputum) - Besmet materiaal 

manipuleren of reinigen (bv. pincet, schaar) - Afval manipuleren en verwijderen (bv. compressen)
Contact met onderhoudsproducten

Telefoneren - Gegevens in dossier noteren - Orale medicatie toedienen - Dienbladen opdienen en afruimen - Bedopschik - Zuurstof of 
aërosol toedienen - Contact met patiëntenmeubilair

STERIELE HANDSCHOENEN

 NIET-STERIELE HANDSCHOENEN

GEEN INDICATIE VOOR DRAGEN 

VAN HANDSCHOENEN

Onrechtstreeks patiëntencontact

Rechtstreeks patiëntencontact

Bescherming van de 
gezondheidswerker bij risico 

op blootstelling aan lichaams-
vochten, slijmvliezen of 

besmet materiaal

Bescherming van de patiënt 
tijdens een invasieve 

procedure

Onderstaande piramide geeft telkens
enkele voorbeelden maar is niet exhaustief

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

I  Handschoenen dragen is 
 geen alternatief voor het 
 toepassen van handhygiëne!

x

Handhygiëne

2008-2009 / Nationale campagne  "U bent in goede handen" 
   

Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Een realisatie van het Federaal Platform voor Ziekenhuishygiëne, ABHH, BICS, NVKVV, WIV. Met steun van BAPCOC en het Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen.

In overstemming met de aanbevelingen van de WHO en de HGR
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Wanneer ?

Hoe ?

Waarom?

De 5 indicaties

Techniek voor handhygiëne
met handalcohol

De 5 redenen

Hand-
schoenen ?

Correct gebruik

Nagels
en juwelen ?

Een juwweel
van een hand
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De vingertoppen van elke hand draaiend 

inwrijven in de palm van de andere hand

De duim van elke hand goed inwrijven 

met de palm van de andere hand

Rechter handpalm over linker handrug 

en linker handpalm over rechter handrug

Handpalm tegen handpalm 

met de vingers van beide handen 

tussen elkaar
Achterkant van de vingers in de tegenovergestelde handpalm 

brengen en de vingers tegen deze handpalm heen 

en weer wrijven

Neem een ruime hoeveelheid 

handalcohol en wrijf de handen in
Handpalm tegen handpalm
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 VOOR patiëntencontact NA patiëntencontact
VOOR een zuivere / 
invasieve handeling

1 2 3

Vóór ieder rechtstreeks contact met een patiënt
Een kort sociaal contact met een patiënt (bv. de hand 
geven) gaat waarschijnlijk gepaard met een lager risico 
op transmissie van kiemen

Bij het verlaten van een patiënt na één of meerdere 
rechtstreekse contacten met een patiënt

Onmiddellijk vóór een zuivere handeling
Onmiddellijk vóór een invasieve handeling

Gebruik handschoenen bij kans op blootstelling 
aan lichaamsvochten of slijmvliezen

Was en ontsmet de handen bij accidentele blootstelling 
aan lichaamsvochten of slijmvliezen

De omgeving kan besmet zijn door de patiënt 
of door een vorige verzorging

NA  blootstelling aan 
lichaamsvochten of slijmvliezen

NA contact met de directe 
patiëntenomgeving

4 5

Na een handeling met risico op blootstelling aan 
lichaamsvochten of slijmvliezen, die normaal met 
handschoenen uitgevoerd wordt

Na aanraking van voorwerpen of oppervlakken 
in de onmiddellijke omgeving van de patiënt

Wanneer de handen zichtbaar bevuild zijn, 
is het noodzakelijk de handen eerst te 
wassen, te drogen en vervolgens 
te ontsmetten met handalcohol

VOOR patiëntencontact

VOOR een zuivere / 
invasieve handeling

NA patiëntencontact

NA  contact met de directe 
patiëntenomgeving

Om de patiënt te beschermen 
tegen de overdracht van 
schadelijke kiemen 
afkomstig van uw handen

Om de patiënt te beschermen 
tegen het binnendringen van 
schadelijke kiemen 
(inclusief die van de patiënt) 
op het ogenblik van een
zuivere/invasieve handeling

NA  blootstelling aan 
lichaamsvochten of slijmvliezen

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

I  Kortgeknipte en zuivere nagels 
 (géén nagellak - kunstnagels)

Om de patiënt en uzelf te beschermen en te voorkomen 
dat de patiëntzone en de zorgzone besmet worden met 
kiemen van de patiënt.

Om uzelf te beschermen en te 
voorkomen dat de zorgzone besmet 
wordt met kiemen van de patiënt

Om uzelf te beschermen en te voorkomen 
dat de zorgzone besmet wordt met kiemen van de patiënt


