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Inleiding 
Persoonlijke hygiëne draagt bij aan infectiepreventie en beschermt ook de medewerker 

zelf tegen infecties. Wanneer vrijwilligers of familieleden verzorgende handelingen 

verrichten, moeten zij geïnstrueerd worden over persoonlijke hygiëne. Deze richtlijn is 

dan ook bedoeld voor alle medewerkers die in de gezondheidsector werkzaam zijn. 

 

1 Nagels 
 Nagels zijn kortgeknipt en schoon. 

 

Vuil onder de nagelranden moet voorzichtig worden weggeborsteld met een zacht, 

kunststof borsteltje.  

 

 Nagellak dient intact te zijn, d.w.z. mag niet gebrokkeld of geschilferd zijn. 

 

Motivatie: Operatieverpleegkundigen met schilferend nagellak of nagellak langer 

dan 4 dagen geleden aangebracht, hadden na preoperatieve handhygiëne hogere 

aantallen bacteriën op de handen dan verpleegkundigen zonder nagellak of intacte 

nagellak [1]. In een onderzoek met proefpersonen die op de nagels van één hand 

nagellak aanbrachten, werd op een termijn van vier dagen geen verschil in aantal 

bacteriën op gelakte en niet-gelakte nagels gevonden al schilferde de nagellak op 

dag vier bij vrijwel alle proefpersonen [2]. 

 Het is niet toegestaan kunstnagels te dragen tijdens de werkzaamheden. 

 

Motivatie: Medewerkers die kunstnagels dragen, hebben vaker en grotere aantallen 

pathogene micro-organismen op de handen dan medewerkers zonder kunstnagels 

[3-6]. Kunstnagels belemmeren een goede handhygiëne waardoor na gebruik van 

handdesinfectans of wassen van de handen met water en zeep nog pathogene 

micro-organismen op de handen aanwezig kunnen zijn [3,5]. Meerdere uitbraken 

van zorginfecties zijn toegeschreven aan medewerkers die kunstnagels droegen [7-

11].  

 

2 Haar 
 Het haar is schoon.  

 Lang haar wordt opgestoken of bijeengebonden gedragen. 

 

3 Baarden en snorren 
 Baarden en snorren zijn goed verzorgd en kort geknipt. 
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4 Sieraden 
 Tijdens de werkzaamheden worden geen ringen, armbanden of polshorloges 

gedragen. 

 

Motivatie: Ringen, armbanden en polshorloges mogen niet worden gedragen 

omdat: 

 Zij in de weg zitten bij de uitvoering van handhygiëne. 

 Op de huid onder ringen en horloges hogere aantallen bacteriën aanwezig zijn 

dan op de overige huid van de handen [12,13]. 

 Ringen kunnen leiden tot maanden lang persisterende aanwezigheid van 

potentieel pathogene bacteriën [13]. 

 Het dragen van ringen een risicofactor is voor de aanwezigheid van hogere 

aantallen bacteriën en ook potentieel pathogene bacteriën op de handen 

[14,15]. 

 Handhygiëne gemeten aan de reductie van het aantal bacteriën op de handen 

minder effectief is bij ringdragers [16].  

 Een piercing dient te worden verwijderd wanneer het sieraad hinderlijk is bij de 

correcte uitvoering van hygiëne maatregelen, of bij verzorging of behandeling van 

patiënten, of wanneer de piercing ontstoken is. 

 

5 Gebruik van zakdoeken 
 Tijdens de werkzaamheden worden papieren zakdoekjes gebruikt. 

 Na gebruik worden de zakdoekjes direct weggegooid en de handen gereinigd of 

gedesinfecteerd.  

 

Gebruikte zakdoeken die in de broekzak of elders in de kleding worden 

meegedragen, kunnen als besmettingsbron fungeren en iedere keer dat ze worden 

aangeraakt de handen besmetten. 

 

6 Eten en drinken 
 In ruimten waarin verzorging en behandeling van patiënten plaatsvindt of wordt 

gewerkt met patiëntenmateriaal wordt niet gegeten of gedronken. 

 

7 Schoeisel 
 Schoenen en klompen moeten van goed te reinigen materiaal zijn. 

 Bij zichtbare verontreiniging moet het schoeisel worden schoongemaakt. 

 Schoenen moeten bestand zijn tegen desinfectie met alcohol 70%. 
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8 Kleding 
Gedurende het werk raakt kleding besmet met micro-organismen. Een groot deel van 

de bacteriën is afkomstig van de medewerker zelf en betreft huidflora maar ook vindt 

contaminatie plaats met micro-organismen van patiënten en uit de omgeving. Het lijkt 

hierbij vooral te gaan om Staphyloccocus aureus, enterokokken en Clostridium 

difficile [17-24]. 

 

Onderscheiden worden de werkkleding (dienstkleding), de eigen kleding, en de 

beschermende kleding. 

 Iedereen die patiëntgebonden werkzaamheden verricht óf werkzaamheden met 

patiëntenmateriaal uitvoert in klinisch verband, draagt werkkleding. 

 

Medewerkers die in klinisch verband alleen sociale contacten hebben met de 

patiënten, zoals een ziekenhuispastor, psycholoog, maatschappelijk werker of 

pedagogisch medewerker, zijn van deze regel uitgezonderd.  

 Medewerkers die enkel in poliklinisch verband of in het verband van 

therapeutische peutergroepen patiëntgebonden werkzaamheden verrichten, mogen 

eigen kleding dragen mits wordt voldaan aan de regels voor eigen kleding (zie 

paragraaf 8.2) 

 

Over de eigen kleding wordt beschermende kleding gedragen wanneer de eigen 

kleding verontreinigd kan worden tijdens de werkzaamheden. Zie hiervoor de 

WIP-richtlijn: Persoonlijke beschermingsmiddelen.   

8.1 Werkkleding 

Voorbeelden van werkkleding zijn uniform (jurk of hes en broek), doktersjas, 

laboratoriumjas en scrubsuit.  

 Met uitzondering van de in de hierboven aangegeven omstandigheden moet 

werkkleding worden gedragen: 

 in het operatiekamercomplex; 

 in laboratoria; 

 in de centrale sterilisatieafdeling; 

 in de keuken. 

 Het materiaal waarvan de werkkleding is vervaardigd, moet voldoen aan de eisen 

gesteld in de WIP-richtlijn: Linnengoed. 

 Werkkleding moet de onderarmen onbedekt laten zodat een goede handhygiëne 

mogelijk is. 

 

Motivatie: Bij bepaalde werkzaamheden kan het dragen van werkkleding met een 

lange mouw noodzakelijk zijn, bij voorbeeld bij laboratoriumwerkzaamheden om 

de onderarmen te beschermen tegen spatten van chemicaliën of patiënten 

materialen (zie de WIP-richtlijn: Veilig werken in het laboratorium). 

 Werkkleding die over de eigen kleding wordt gedragen bedekt de eigen kleding tot 

op kniehoogte. 

 

Draag bij voorbeeld geen jas met korte mouwen over eigen kleding met lange 

mouwen.  
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 Over werkkleding wordt geen persoonlijke kleding (bijvoorbeeld shawl of vest) 

gedragen. Ook is het niet toegestaan om over de werkkleding lange kettingen te 

dragen. 

 Werkkleding wordt in het revalidatiecentrum aan- en uitgetrokken. 

 Met ruimtegebonden werkkleding mag men niet buiten de werkruimte komen. 

 Zichtbaar verontreinigde kleding wordt direct vervangen door schone werkkleding. 

 Werkkleding wordt iedere dag verschoond.  

 Werkkleding wordt door de instelling gewassen. 

 

Zie voor meer informatie de WIP-richtlijn: Linnengoed. 

8.2 Eigen kleding 

 De eigen kleding moet de onderarmen onbedekt laten zodat een goede 

handhygiëne mogelijk is. 

 Wanneer eigen kleding tijdens de werkzaamheden zichtbaar wordt vervuild, wordt 

direct andere kleding aangetrokken. 

 De eigen kleding wordt iedere dag verschoond. 

 De eigen kleding moet te reinigen zijn op een temperatuur van minstens 60°C [25]. 

8.3 Beschermende kleding 

Zie voor de voorzorgmaatregelen ten aanzien van beschermende kleding, Hoofdstuk 2 

van de WIP-richtlijn: Persoonlijke beschermingsmiddelen. 

8.4 Hoofddoekjes 

Uit het oogpunt van infectiepreventie ziet de WIP geen bezwaar tegen het dragen van 

hoofddoekjes tijdens de verzorging, c.q. behandeling van revalidanten, mits wordt 

voldaan aan de hieronder gestelde maatregelen. 

 De hoofddoek dient zo gedragen te worden dat tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden het materiaal van de hoofdbedekking niet in contact komt of kan 

komen met de patiënt of met patiëntenmateriaal.  

 De hoofddoek dient dagelijks vervangen te worden door een schone hoofddoek. 

 De hoofddoek moet bestand zijn tegen wassen op een temperatuur van 60°C of 

hoger.  

 

In Tabel I (zie Bijlage A) is samengevat onder welke omstandigheden de medewerker 

welk soort kleding draagt, en aan welke eisen de kleding moet voldoen. 

 

9 Wondjes 
Open wondjes aan de handen of huidbeschadigingen worden afgedekt met een 

vochtwerende pleister. Eventueel worden er plastic wegwerphandschoenen gedragen. 
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Bijlage A. Kledingvoorschriften  
Tabel I: In deze tabel vindt u een overzicht van de kledingssoorten met een 

bijbehorende indicatie wanneer zij gedragen moeten worden, en aan welke eisen de 

kleding moet voldoen. 

 

 

Kleding 
- omstandigheden 

 

 

Medewerkers 

(verplichte kleding) 

 

Kledingseisen 

 

Werkkleding 
 - niet ruimtegebonden 

 

- artsen (hes met broek of witte jas), 

 

- zie paragraaf 8.1. 

 

- verpleegkundigen/verzorgenden  

  (verpleegkundiguniform). 

- zie paragraaf 8.1. 

 

- ruimtegebonden 

 

- laboratoriummedewerkers  

  (laboratoriumjas), 

- zie paragraaf 8.1 en de WIP-  

  richtlijn: Veilig werken in het  

  laboratorium. 

- OK-medewerkers (scrubsuit), - zie paragraaf 8.1 en de WIP-    

  richtlijn: Postoperatieve  

  wondinfecties. 

- medewerkers centrale 

  sterilisatieafdeling, 

 

- zie paragraaf 8.1 

- medewerkers in de keuken. - zie paragraaf 8.1 

 

Eigen kleding 

- niet ruimtegebonden 

 

- medewerkers die patiëntgebonden  

  werkzaamheden verrichten of met  

  patiëntenmateriaal werken, 

- zie paragraaf 8.2. 

 

- medewerkers die alleen sociale  

  contacten met patiënten hebben. 

- geen speciale eisen.
 

 

Beschermende kleding  

-procedure gebonden 

 

- medewerkers die patiëntgebonden 

  handelingen uitvoeren waarbij  

  overdracht van micro-organismen 

  via de kleding naar de medewerker 

  zelf kan plaatsvinden, of naar de 

  patiënt, dragen beschermende 

  kleding over werkkleding of de  

  eigen kleding. 

- zie hoofdstuk 2 van de WIP- 

  richtlijn: Persoonlijke  

  beschermingsmiddelen. 

 

 

Hoofddoekjes 

 - niet ruimtegebonden 

 

- medewerkers die uit religieuze  

  overweging een hoofddoek dragen. 

- zie paragraaf 8.4 
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