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1 Doelstelling 

 
Het UZA wil door het uitschrijven en implementeren van evidence-based richtlijnen voor handhygiëne de 
kans dat de patiënt een ziekenhuisinfectie krijgt, beperken tot een minimum. 
 
 
2 Toepassingsgebied 

 
Alle medewerkers die beroepskledij dragen. 
Alle medewerkers die zich in het ziekenhuis (verpleegeenheden, dagziekenhuis, ambulante zone, 
patiëntenonthaalzones, medisch technische zone, spoedgevallen) bevinden, inclusief.  
 
3 Verantwoordelijke 

 
Comité ziekenhuishygiëne (onder bevoegdheid medisch directeur en directeur patiëntenzorg) 
 
 
4 Bevoegdheden, kennis en vaardigheden 

 
Niet van toepassing 
 
 
5 Uitvoering 

 
5.1 Procedure Hygiënische handontsmetting 
 
5.1.1 Techniek 
 

VOORWAARDE

Handen/polsen zijn 

in overeenstemming met 

de algemene richtlijnen 

Handen 

wassen

Handen 

ontsmetten

JA

NEEN

Handen  

ontsmetten

?
?

Handschoenen dragen

verplicht

Handschoenen dragen

niet noodzakelijk

NEEN

JA

Handen  

zichtbaar bevuild?

Contact met patiënten/

voorwerpen besmet met 

clostridium difficile en /of 

norovirus?

Is er kans op contact met 

bloed, lichaamsvochten, 

secreta, excreta, 

slijmvliezen? Heb ik zelf een 

niet-intacte huid?

 
 
Bij niet-‘zichtbaar’ bevuilde handen worden de handen ontsmet met handalcohol. 
 
Bij 'zichtbaar' bevuilde handen en na contact met patiënten/voorwerpen besmet met Clostridium difficile en/of 
norovirus moeten de handen eerst gewassen worden en pas daarna ontsmet met handalcohol. 

 
5.1.2 Algemene richtlijnen en aandachtspunten 
 

 Nagels 
- schoon 
- geen nagellak 
- geen kunstnagels 
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- Kort (ze mogen niet boven de vingertoppen uitsteken wanneer de handen op ooghoogte worden 
gehouden) 

       
 
 Juwelen 

- geen juwelen (armbanden, ringen) of polshorloge 
 
 
 Wondjes 

Wondjes dienen steeds te worden afgedekt met waterdichte pleisters. 
 
 
5.1.3 Handen wassen 
 

 Doel 
 

Het wassen van de handen heeft tot doel de handen te ontdoen van al dan niet zichtbaar vuil. 
Samen met het vuil wordt een groot deel van de ongewenste (= transiënte) micro-organismen 
verwijderd. 

 
 Indicaties 

 
- bij ‘zichtbare’ bevuiling met lichaamsvochten, bloed, excreta, … 
- na contact met patiënten en voorwerpen die met Clostridium difficile zijn besmet (zie procedure 

“Clostridium difficile”) 
- na contact met patiënten/voorwerpen besmet met norovirus 

 
Vermijd ‘zichtbare’ bevuiling door het dragen van handschoenen (zie paragraaf 5.4. Advies 
huidbescherming en voorkomen van irritatie) 

 
 Techniek 

 
- Bevochtig de handen onder stromend water 
- Gebruik 1 pompslag vloeibare, neutrale zeep 
- Wrijf - gedurende 30 seconden - de handen in: van de pols naar de vingertoppen en alle delen 

van de handen, (volgens techniek, zie Bijlage handhygiëne) 
- Spoel met veel stromend water: van de vingers naar de polsen, de handen steeds opwaarts 

gericht 
- Droog de handen al deppend met een papieren handdoek: van de vingers naar de polsen. 
- Sluit de kraan met dezelfde handdoek (tenzij bij elleboogbediening of kraan met elektronisch 

oog). 
 

 Aandachtspunten 
 

- Vermijd het aanraken van de handdoekdispenser. 
- Het drogen van de handen is essentieel. Transmissie van m.o. wordt bevorderd door 

onvoldoende gedroogde handen. 
 
 

http://docbase/qdc/Templates/docbase.asp?action=SelOpenDocument&DetailsMode=2&Docname=00071894&Type=UZA_DOCS&LoginMode=1&LinkToVersion=2&OpenFileMode=2&password=wmmrro&username=uza
http://docbase/qdc/Templates/docbase.asp?action=SelOpenDocument&DetailsMode=2&Docname=00071894&Type=UZA_DOCS&LoginMode=1&LinkToVersion=2&OpenFileMode=2&password=wmmrro&username=uza
http://docbase/qdc/Templates/docbase.asp?action=SelOpenDocument&DetailsMode=2&Docname=00044600&Type=UZA_DOCS&LoginMode=1&LinkToVersion=2&OpenFileMode=2&password=wmmrro&username=uza
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5.1.4 Handen ontsmetten (hygiënische handontsmetting) 
 

 Doel 
De hygiënische handontsmetting heeft het vernietigen van ongewenste (= transiënte) micro-
organismen  tot doel. 

 
 Indicaties (niet-limitatief) 

- bij de aanvang van het werk 
- voor de manipulatie van zuivere voorwerpen 
- na de manipulatie van bevuilde voorwerpen 
- voor de uitvoering van aseptische technieken 
- voor en na elke wondzorg 
- voor en na het openen van een gesloten toedienings- of evacuatiesysteem 
- tussen twee patiënten in 
- tussen de verzorging van 2 verschillende lichaamssites bij dezelfde patiënt  

(bv. decubituswonde / katheterverband) 
- na het contact met bloed, lichaamsvochten 
- voor het aantrekken en na het uittrekken van handschoenen 
- na het gebruik van een zakdoek 
- na een bezoek aan het toilet 

 
 Techniek 

 
- Pomp 2 maal om voldoende handalcohol te hebben. 
- Wrijf - gedurende minstens 30 seconden en tot ze volledig droog zijn - de handen in met 

handalcohol.  
- Alle delen van de handen (inclusief polsen) dienen met alcohol in contact te komen.  

(Dezelfde techniek als bij het wassen van de handen: zie Bijlage handhygiëne) 
 

 Aandachtspunten 
 

Zorg dat uw handen volledig droog zijn vooralleer deze te ontsmetten. Zo wordt verdunning van de 
alcohol (en bijgevolg vermindering van de antimicrobiële werking) vermeden. 

 
Gebruik géén ontsmettingsalcohol om de handen te ontsmetten, maar aangepaste handalcohol die 
huidbeschermende producten bevat! 

 
 
5.1.5 Handschoenen 
 

 Doel 
 

- preventie van kruisinfecties 
- preventie van bloedoverdraagbare aandoeningen naar gezondheidswerker 

 

 Indicaties 
 

- bij mogelijk contact met bloed, lichaamsvochten, secreta, excreta, slijmvliezen, niet-intacte huid 
- bij isolaties van schurft, Clostridium difficile, norovirus of andere. 

 
 Techniek 
 

-     Ontsmet de handen 
- Doe niet-steriele wegwerphandschoenen aan 
- Doe de handschoenen uit bij veranderen van taak (andere lichaamssite, andere patiënt, 

administratie,…) 
- Voer een correcte en gepaste handhygiëne uit na het uitdoen van de handschoenen 

 

http://docbase/qdc/Templates/docbase.asp?action=SelOpenDocument&DetailsMode=2&Docname=00044600&Type=UZA_DOCS&LoginMode=1&LinkToVersion=2&OpenFileMode=2&password=wmmrro&username=uza
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 Opmerking 
 

Handschoenen dragen maakt handen wassen en/of handontsmetting niet overbodig!  
Integendeel, het langdurig dragen van handschoenen zorgt voor een vochtig en warm milieu waar 
micro-organismen  goed groeien. Bovendien kan contaminatie steeds gebeuren bij scheuren of 
doorprikken van de handschoenen en bij het uitdoen van de handschoenen. 
Het dragen van handschoenen is in de eerste plaats bedoeld als persoonlijke bescherming.  
 
 

5.2 Procedure chirurgische handontsmetting 
 
5.2.1 Doel 
 
Het doel van de chirurgische handontsmetting is de preoperatieve voorbereiding van de handen. Transiënte 
flora wordt vernietigd en de groei van residente micro-organismen wordt geremd. 
 
5.2.2 Indicaties 
 
De chirurgische handontsmetting is geïndiceerd: 

- Voor elke heelkundige handeling (ook bij een kleine ingreep); handelingen op vlak van obstetrica en 
interventionele radiologie 

- Voor elke handeling waarvoor asepsie van het chirurgisch type gewenst is: inbrengen van een 
centrale katheter, van een centraal verneuze of spinale katheter, een implanteerbare injectiepoort, 
een pleurale drain, uitvoeren van een amnionpunctie, een biopsie en andere gelijkaardige 
interventies 

 
5.2.3 Techniek 
 

VOORWAARDE

Handen/onderarmen zijn 

in overeenstemming met de algemene 

richtlijnen 

Handhygiëne 

bij het betreden 

van het 

operatiekwartier

Handhygiëne voor de 

aanvang van een 

invasieve behandeling

Steriele 

handschoenen 

aantrekken

Handen 

droog?

?

 
 
5.2.3.1 Algemene richtlijnen en aandachtspunten 
 

 Nagels 
- kort 
- schoon 
- geen nagellak 
- geen kunstnagels 

 
 Juwelen 

- geen juwelen (armbanden, ringen) of polshorloge 
 
 Wondjes 

Wondjes dienen steeds te worden afgedekt met waterdichte pleisters. 
 
5.2.3.2 Eenmalig bij het betreden van het operatiekwartier: 

 
- Verwijder ringen, juwelen en polshorloges. 
- Schrob – gedurende 1 minuut - de nagels. 

Schrobben van de huid moet absoluut vermeden worden! 
- Was de handen en voorarmen tot tegen de ellebogen met een neutrale vloeibare zeep (volgens 

techniek, zie  Bijlage handhygiëne). 
- Spoel goed. Bij het spoelen worden goed de handen hoger gehouden dan de ellebogen. 

http://docbase/qdc/Templates/docbase.asp?action=SelOpenDocument&DetailsMode=2&Docname=00044600&Type=UZA_DOCS&LoginMode=1&LinkToVersion=2&OpenFileMode=2&password=wmmrro&username=uza
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- Droog grondig met papieren wegwerphanddoekje (onsteriel) 
 
5.2.3.3 Voor de aanvang van een invasieve handeling: 
 

- De handen zijn volledig droog. 
- Wrijf de handen en voorarmen in met handalcohol voor chirurgische handontsmetting.  

De handen moeten met alcohol vochtig blijven gedurende de duur (= timer gebruiken) die door 
de fabrikant is voorgeschreven (bijvoorbeeld 90 seconden). Neem indien nodig extra 
handalcohol.  

- Pas de techniek toe zoals bij het handen wassen (zie Bijlage handhygiëne)  
 
5.2.3.4 Steriele handschoenen 
 
Steriele handschoenen aantrekken nadat de handen droog zijn. 
 
5.3 Monitoring 
 
In kader van kwaliteitsverbetering wordt handhygiëne op 3 manieren gemonitord: 

1. Compliance (Uitvoeren correcte handhygiëne op de correcte momenten) 
2. Basishouding  
3. Verbruik handalcohol 

 
 
5.4 Advies huidbescherming en voorkomen van huidirritatie 
 
5.4.1 In het ziekenhuis 
 
Tracht bevuiling en besmetting van de handen te voorkomen door het dragen van wergwerphandschoenen. 
De combinatie van handen wassen én ontsmetten met handalcohol is nadelig voor de huid! 
 
Na het wassen of ontsmetten van de handen kan een (al dan niet magistrale) huidbeschermende lotion uit 
een dispenser gebruikt worden. Dit gebeurt best na de dagtaak en bij iets langere pauzes. 
 
Vermijd het gebruik van huidzalf uit een potje of een tube omwille van mogelijke contaminatie van de zalf of 
het recipiënt. 
 
5.4.2 In de thuissituatie 
 
Het strekt tot aanbeveling om zoveel mogelijk contact met detergenten te vermijden 
(huishoudreinigingsmiddelen, bleekwater, vaatwasmiddelen, …) door het gebruik van 
huishoudhandschoenen. Besteed extra aandacht aan de huidverzorging tijdens de wintermaanden. 
 
 
6 Definities en afkortingen 

 
6.1 Afkortingen 
 
m.o.:  micro-organismen 
 
 
7 Bijbehorende documenten 

 
Beleid infectiepreventie 
Bijlage handhygiëne 
Procedure “Clostridium difficile” 
Algemene hygiëne 
Arbeidsreglement (UZA Connect) 
 

http://docbase/qdc/Templates/docbase.asp?action=SelOpenDocument&DetailsMode=2&Docname=00044600&Type=UZA_DOCS&LoginMode=1&LinkToVersion=2&OpenFileMode=2&password=wmmrro&username=uza
http://uzaconnect/Diensten/VDV/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bEDAF0F9F-D503-4C3D-B62C-2DB866D6C638%7d&ID=76&ContentTypeID=0x0100954D77569B45D3488200E2ED4D54D2EF
http://uzaconnect/Diensten/VDV/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bEDAF0F9F-D503-4C3D-B62C-2DB866D6C638%7d&ID=27&ContentTypeID=0x0100954D77569B45D3488200E2ED4D54D2EF
http://uzaconnect/Diensten/VDV/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bEDAF0F9F-D503-4C3D-B62C-2DB866D6C638%7d&ID=77&ContentTypeID=0x0100954D77569B45D3488200E2ED4D54D2EF
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