
    

Kwaliteitsthema’s INFECTIE EN HYGIËNE 

Hoe gaan wij om met dit thema 

ACTIE 

PERSOONLIJKE HYGIENE TEAMLEDEN 

1. Handen wassen, handen wassen, handen wassen met 

handzeep en water (bij zichtbaar vuil) óf handalcohol 

(voorkeur): 

• Voor en na elke overgenomen handeling 

(persoonlijke verzorging, eten/ drinken, toilet) 

• Na toiletbezoek 

• Voor & na bereiden, serveren en toedienen eten 

• Na niezen of snuiten van neus 

• Na uittrekken handschoenen of schort 

• Na schoonmaakwerkzaamheden 

• Na contact met huisdieren of hun uitwerpselen 

2. Geen hand-/ polssieraden. Korte nagels. Geen open 

wondjes. Geen loshangende haren. 

3. Bij mogelijk infectiegevaar: overleg* of je kunt 

komen werken. 

PERSOONLIJKE HYGIENE ZORGVRAGERS 

1. Stimuleren om handen te wassen met handzeep 

en water (bij zichtbaar vuil) óf handalcohol 

(voorkeur): 

• Na toiletbezoek 

• Voor het eten 

• Na niezen of snuiten van neus 

• Na schoonmaakactiviteiten 

• Na contact met huisdieren of hun uitwerpselen 

2. Gebruik persoonlijke toiletartikelen 

3. Isoleer zorgvragers bij infectiegevaar 

(Prik, bijt, snij-)Incident of (vermoeden tot) infectiegevaar? Meld dit bij Jacqueline de Groot, 
specialist ouderengeneeskunde of Anita*, Peter*, Jarcine* 

Essentie: Voorkomen dat micro-organismen verspreiden, zodat infecties en daarmee 

antibioticaresistentie voorkomen wordt. 

(WERK)KLEDING 

Iedereen mag zelf bepalen welke kleding hij/ zij 

aandoet. Teamleden die handelingen overnemen van 

zorgvragers dienen rekening te houden met: 

• Dagelijks schone kleding. Als kleding zichtbaar 

vuil is geworden, direct schone kleding 

aantrekken. 

• Was kleding op minimaal 40 tot 60 ˚C 

• Onderarmen tot aan de elleboog vrij bij zorg 

• Geen accessoires (shawls, heuptasjes of 

loshangende kleding) of pluisjes die makkelijk in 

aanraking komt met zorgvragers 

 

HANDSCHOENEN/ BESCHERMENDE KLEDING 

Draag handschoenen als handen in aanraking 

kunnen komen met lichaamsvloeistoffen (o.a. 

urine, faeces, bloed, speeksel). Denk aan vuile 

was, schoonmaken postoelen, hulp bij toiletgang): 

• Poedervrij en hypoallergeen 

• Eenmalig gebruik 

• Wissel per zorgvrager in de ruimte van 

handeling (toilet, appartement) en na vuile 

handeling/ voor schone handeling 

• Niet meenemen in broekzak 

Draag schorten als je kleding vervuild kan raken 

met lichaamsvloeistoffen of nat kan worden.  

Bij infectiegevaar (alleen bij 24-uurszorg): zie 

speciale bakken in zorgkast. 

 

 
WAS & SCHOONMAAK 

• Dagelijks luchten 

• Er is per huis (andere locaties?) een 

legionellabeheersplan 

• Schone was scheiden van vuile was 

• Natte was scheiden van droge was 

• Verzamel en verplaats was in een zak 

• Draag handschoenen bij sorteren van vuile was 

• Gebruik verschillende materialen voor sanitaire en 

andere ruimten 

• Was schoonmaakmaterialen op 60 ˚C 

• Laat natte schoonmaakmaterialen nooit achter in 

een emmer (denk ook aan wcborstel) 

• Hang trekkers op 

• Desinfecteer met CTGB toegestaan middel 

oppervlakten alleen als strikt noodzakelijk, dat is bij 

bloed of een lichaamsvloeistof  

AFVAL 

• Afvalemmers dagelijks legen 

• Incontinentiemateriaal wordt direct in afgesloten zak 

naar afvalcontainer gebracht 

• Zoveel mogelijk afvalemmers met pedalen 

VERPLEEGKUNDIGE/ZORG HANDELINGEN 

• Controleer houdbaarheidsdatum materialen 

• Zet materialen klaar voor gebruik 

• Liever tubes dan potjes. Bij potjes spatels 

gebruiken 

• Steriele materialen in stofvrije en droge opslag 

• Als steriel verpakt materiaal in de omgeving 

(appartement) van een zorgvrager is geweest of 

geopend altijd weggooien. 

• Gekoeld te bewaren medicatie in koelkast. 

Registreer wekelijks temperatuur(2-7˚C) 

• Gebruik naaldcontainers 

• Po’s, urinalen en washandjes zoveel mogelijk 

wegwerpmaterialen. 

• Voer geen (zorg-) handelingen (denk ook aan 

wondverzorging/ pedicure/ kapper) uit in ruimten 

waar eten bereid of gegeten wordt 

•  

 

 

 

ETEN & DRINKEN 

• In de OC’s en huiskamers werkt je zoals thuis, 

hygiënisch er is geen HACCP-eis. 

• In de grote keuken van het huis wordt volgens 

HACCP gewerkt. 

 DIEREN 

• Huisdieren zijn welkom 

• (Afspraken over) Controle en vaccinatie in 

overleg met dierenarts bij binnenkomst. 

Afspraken vastleggen in zorgplan. 

 

 

 

HULPMIDDELEN 

• Wekelijks hoortoestellen schoonmaken 

• Maandelijks hulpmiddelen (tilliften, rollators, 

rolstoelen) schoonmaken met sopje 


