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1 p. 7  
r.34 

 Chirurgisch mondneusmasker: een 
filterend masker dat over de neus 
en de mond wordt gedragen. 

is het handig om de term filtrerend 
te gebruiken? 

Het is vooral beschermend tegen 
spetten en spatten . Een 
ademhalingsbeschermingsmasker 
is filtrerend. Zie ook blz. 19 vanaf 
regel 33. 

Aangepast: ‘filterend’ verwijderd 

1 P. 8  
r.26 

 Er zijn verschillende typen 
spatbrillen: een beschermende bril,  
een gelaatscherm, een 
ruimzichtbril … 

ik zou daar de term faceshield 
bijzetten. 

 Aangepast. ‘faceshield’ toegevoegd 
aan gelaatscherm 

2 P. 9 
r. 32 

 Het dragen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebeurt als 
arbo-maatregel of als  
infectiepreventiemaatregel of 
beiden. 

beide ipv beiden  zijn geen personen Aangepast. ‘beiden’ verwijderd en 
‘of infectiepreventiemaatregel’ 
vervangen door ‘en/of 
infectiepreventiemaatregel’. 

2 P. 9 
r.34 

 Tijdens werkzaamheden lopen 
medewerkers risico dat de huid, 
werkkleding en/of de neus-, mond- 
en oogslijmvliezen in contact 
komen met bloed, 
lichaamsvochten, secreta, excreta, 
… 

lichaamsvochten en secreta? Zijn er 
secreta anders dan 
lichaamsvochten? (als voorbeeld 
komt nl op meer plaatsen voor) 

 Overal aangepast: ‘bloed, 
lichaamsvochten, secreta, excreta’ 
vervangen door ‘lichaamsvochten’. 
Term ‘lichaamsvochten’ 
opgenomen in verklarende 
woordenlijst. 

3 p.9  
r.41 

Inh Hierbij is het dragen van 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen een arbo-
en infectiepreventiemaatregel. 

Hierbij is het dragen van 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen en goede 
handhygiëne een arbo-en 
infectiepreventiemaatregel. 
 

 Geen actie. De richtlijn betreft 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

1 p.10  
r. 6 

 .. het dragen van een 
mondneusmasker door de patiënt. 

daar zou m.i. ook nog 
ademhalingsbeschermingsmasker 
bij moeten staan. Bij TBC doe je de 
patiënt een FFP2 masker voor 
tijdens transport en geen 
chirurgisch mondneusmasker. 
 

 Aangepast. Ander voorbeeld 
gekozen. 

                                                           
1 Alg (=algemeen), Inh (=inhoudelijk), TE (=tekstueel) of Wet (=Wet- en regelgeving)           
2 Graag aangeven wat van toepassing is: A (=tekst aanpassen), T (=tekst toevoegen, V (=tekst verwijderen)         
3 Voeg, indien van toepassing, relevante referenties toe           
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4 p. 11 
r.22-29 
+per on-
de-werp 

Alg Opsomming van de NEN-normen 
die van toepassing zijn. 

Voor een DI onbekend terrein,  we 
weten niet of binnen onze 
instelling er een abonnement op 
deze normen is. 

 Aangepast. Waar nodig is relevante 
inhoud uit de NEN-normen 
opgenomen in de richtlijn. 

5 p.14  
r.24  

inh Verwissel een persoonlijk 
beschermingsmiddel direct indien 
deze verontreinigd of nat is of 
(mogelijk) niet goed meer 
functioneert.  
 

Toevoegen: bij isolatieverpleging 
(druppel, aerogeen, strikt) patiënt 
verlaten en in de sluis verwisseling 
van PBM toepassen.   

 Aangepast voor ademhalings-
beschermingsmasker: FFP1 
bevestigen voor betreding straal 
van 1.5 meter rondom patiënt, 
FFP2 bevestigen voor betreden 
ruimte waarin patiënt zich bevindt. 

5 p.15 
r.35  

Alg Gebruik stevige handschoenen bij 
het handmatig reinigen van scherp 
instrumentarium. 

Nader omschrijven wat met stevige 
handschoenen bedoeld wordt. 
Voorstel Huishoudhandschoenen. 

 Aangepast. Tekst weggehaald, 
hoort in richtlijn over reinigen 
medische hulpmiddelen. 

1 p.15  
r.37 

 Gebruik handschoenen uitsluitend 
patiëntgebonden. 

Toevoegen of handelingsgebonden.  Geen actie. Het zou suggereren dat 
je bij een zelfde handeling bij meer 
dan één patiënt de handschoenen 
niet zou hoeven te wisselen. 

6 p. 16  
r. 27-28 
 

2 A Pas nooit handhygiëne toe op 
gehandschoende handen, ook niet 
als alternatief voor het verwisselen 
van handschoenen. 

Pas nooit handhygiëne toe op 
gehandschoende handen als 
alternatief voor het verwisselen 
van handschoenen. 

Dit geldt niet voor alle situaties. Bij 
VHK wordt het 1ste paar 
handschoenen wel meerdere 
malen gedesinfecteerd. 

Geen actie. Allereerst zou dit dan 
alleen specifiek zijn voor Virale 
Hemorragische Koortsen (VHK), ten 
tweede is dit geen aanbeveling in 
de richtlijn VHK. 

7 H5 
Bescher
mende 
kleding 

  Er kan tevens vermeld worden dat 
herbruikbare kledij gewassen 
volgens een Industrieel   cleanroom 
wasproces eveneens aan alle 
standaarden voldoet. De 
leverancier (wasserij) zorgt voor de 
juiste controles om dit bij iedere in 
gebruik name te garanderen.  
Herbruikbare kleding met een PBM 
certificaat gewassen onder speciale 
cleanroom condities. 

Niet alleen wegwerp kleding 
voldoet aan de eisen en normen 
van PBM en is bovendien slechter 
voor het milieu. 

Aangepast.  Alleen de overall moet 
nog voldoen aan specifieke eisen 
conform NEN 14126. Bij  navraag 
blijkt ook dat wasserijen niet 
kunnen zorgen dat bij hergebruik 
van beschermende kleding deze 
nog voldoet aan de specifieke eisen 
volgens NEN-EN 14126. 

8 p.17  
r.10 

Inh, Wet Beschermende kleding voldoet aan 
NEN-EN 14126 (7).  

Beschermende kleding voldoet aan 
NEN-EN 14126 en kleding die 
ingezet wordt in operatiekamers/-
ruimten voldoet aan EN 
13795:2011+A1. 

EN 13795 is de norm voor 
chirurgisch afdekmateriaal, jassen 
en clean air suits en is ontwikkeld 
in het kader van de EU Richtlijn 
Medische Hulpmiddelen. EN 13795 
ziet toe op de veiligheid van patiënt 
en drager/gebruiker van het OK-
textiel.  

Aangepast. Deze richtlijn geldt niet 
voor de operatieafdeling, dit is 
toegevoegd aan de paragraaf 
Afbakening. 
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9 P. 17  
r. 10-22 

Alg Beschermende kleding voldoet aan 
NEN-EN 14126 (7).  
 
Toelichting: NEN-EN 14126 
beschrijft de algemene eisen en 
testprocedures voor kleding die 
beschermt tegen biologische 
agentia. Voor verschillende eisen 
aan de beschermende kleding zijn 
klasse-indelingen gemaakt. Voor de 
testmethode  wordt verwezen naar 
andere normen (zie bijlage C). Het 
betreft classificaties met 
betrekking tot de weerstand tegen:   
- doordringing van besmette 

vloeistoffen onder 
hydrostatische druk (NEN-ISO 
16 16604);   

- bacteriële doordringing van 
vocht (NEN-ISO 22610);   

- doordringing van besmette 
aerosolen (NEN-ISO 22611);  

- doordringing van besmette 
vaste partikels (NEN-EN-ISO 
22612)  

 
Over welke klasse moet worden 
gebruikt doet de WIP geen 
uitspraken, dit hangt  af van het 
gebruik (risicobeoordeling). 

 De wijziging in de WIP concept 
richtlijn dat beschermde kleding 
moet voldoen aan de NEN-EN 
14126 leidt tot  onduidelijkheid. 
Voor de Nederlandse ziekenhuizen 
is het niet haalbaar om 
praktijksituaties te toetsen aan de 
klassen in bijlage C, genoemd in de 
toelichting. Hierdoor tasten 
ziekenhuizen in het duister bij de 
keuze in beschermende kleding.    
 
Indien de WIP in haar richtlijn zou 
aangeven waar beschermde 
kleding minimaal aan moet 
voldoen zou dit handvatten geven 
om keuzes te maken in 
beschermende kleding. Waarbij 
onderscheid tussen isolatie 
bescherming en vochtwerende 
bescherming logisch is. 

Aangepast. Alleen de overall moet 
nog voldoen aan specifieke eisen 
conform NEN 14126. 
 

4 p. 17 
r.21-22 

Alg  Door onbekend terrein en 
uitblijven van uitspraak door de 
WIP over klasse, heeft een DIP nu 
een probleem. 

 Zie hierboven. 

5 p. 17 
r. 21-22  

inh Over welke klasse moet worden 
gebruikt doet de WIP geen 
uitspraken, dit hangt af van het 
gebruik (risicobeoordeling). 

 Niet duidelijk is wie de 
risicobeoordeling moet doen. Een 
medewerker? ARBO medewerkers? 
DI? Fabrikant kleding? Als 
deskundige Infectiepreventie voel 
ik mij niet competent genoeg om 
dit te beoordelen. In de bijlage C 

Zie hierboven. 
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staat aangegeven waar de kleding 
tegen bestand is maar niet bij welk 
soort risico’s je welke klasse moet 
gebruiken. 
Lijkt me erg lastig als je niet weet 
welke besmette aërosolen of vaste 
partikels er bedoeld worden. Graag 
voorbeelden geven. 

5 p.17 
r.23  

 Beschermende kleding voor 
hergebruik voldoet tevens aan de 
gestelde richtlijn voor linnengoed. 
Toelichting: zie WIP richtlijn 
Linnengoed. 

Wat wordt hiermee bedoeld?  
Zowel de NEN-EN 14126 norm als 
de eisen van de WIP 
richtlijnlinnengoed? 
Graag betere toelichting geven. 

 Geen actie. Er wordt verwezen 
naar de richtlijn Linnengoed. Voor 
wijzigingen met betrekking tot 
NEN-EN 14126: zie hierboven. 

6 p. 17/18 
r.27 e.v. 

1 Inh Draag een jasschort met korte 
mouwen  wanneer er kans is: 
- dat de werkkleding in contact 

komt met bloed, 
lichaamsvochten, secreta, 
excreta, slijmvliezen en/of niet-
intacte huid; 

- op overdracht van specifieke 
micro-organismen van de 
patiënt naar de werkkleding 
van de medewerker. 

Toelichting: als er kans is op 
overdracht van specifieke micro-
organismen van de patiënt naar  de 
werkkleding wordt het dragen van 
beschermende kleding 
voorgeschreven in specifieke WIP-
richtlijnen. 

Draag een jasschort met lange 
mouw (altijd met manchet) als daar 
een specifieke indicatie voor is en 
zorg dat het schort de werkkleding 
rondom bedekt van de hals/nek tot 
over de knieën. 

Toelichting: specifieke indicaties 
staan beschreven in de betreffende 

1. Is het zinvol onderscheid te 
maken tussen jasschort (= altijd 
met korte mouwen; bedoeld voor 
basishygiëne) en isolatiejas (= altijd 
met lange mouwen; bedoeld voor 
strikte isolatie)? 
 
2. Moet beschermende kleding 
“persoonlijk” worden gedragen, of 
mag dit achtereenvolgens door 
meerdere personen worden 
gedragen? 
3. Moet de beschermende kleding 
dagelijks worden vervangen? Per 
dienst? Andere frequentie? 

1. Geeft duidelijkheid in doel van 
gebruik. 
2. In de praktijk komen hier nog 
wel eens vragen over. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ook hierover is vaak discussie. 

1. Aangepast. Alleen bij jasschort 
met lange mouw staat dat deze 
wordt gebruikt in specifieke 
situaties. Bij jasschort met korte 
mouw is dat verwijderd. 
 
2. Aangepast. Toegevoegd dat 
beschermende kleding door 
meerdere personen gedragen kan 
worden. 
 
 
 
3. Geen actie: er stond al dat 
beschermende kleding uiterlijk aan 
het eind van een dienst 
aangeboden moet worden voor 
reiniging. 
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WIP-richtlijn, bijvoorbeeld Scabiës 
en Strikte isolatie.  
Opmerking: trek de handschoenen 
over het manchet van de mouw bij 
de jasschort met lange mouw. 

Draag een niet vochtdoorlatend 
halterschort over werkkleding of 
beschermende kleding heen indien 
deze kleding erg nat kan worden 
en niet (voldoende) bestand is 
tegen vocht.  

Toelichting: werkkleding of 
beschermende kleding kan 
bijvoorbeeld erg nat worden 
tijdens het douchen of baden van 
een patiënt of tijdens het 
handmatig voorreinigen van 
medische hulpmiddelen. 
 

5 p.17 
r.27  

Inh Draag een jasschort met korte 
mouwen wanneer er kans is  
- dat de werkkleding in contact 

komt met bloed, 
lichaamsvochten, secreta, 
excreta, slijmvliezen en/of niet-
intacte huid;   

- op overdracht van specifieke 
micro-organismen van de patiënt 
naar de werkkleding van de 
medewerker  

Ipv korte mouw is bij overdracht 
van specifieke m.o. van patiënt 
naar werkkleding medewerker een 
schort met lange mouwen meer 
beschermend. Bij korte mouwen 
zou de medewerker behalve de 
handen ook de onderarmen 
moeten desinfecteren met 
handalcohol 

 Zie hierboven onder punt 1. 

5 p.18 
r.34  

Inh Bied beschermende kleding voor 
hergebruik uiterlijk aan het einde 
van een dienst, aan voor reiniging.  
 

Toevoegen: Tijdens de dienst 
wordt de jas meerdere keren 
gebruikt. Daarom de jas binnenste 
buiten ophangen (‘vuile’ kant naar 
binnen) 
 

 Zie hierboven onder punt 2. 
Binnenste buiten ophangen is 
opgenomen in de paragraaf 
‘Gebruik’. 

2 P. 19  
r. 13 

 Alhoewel er ook andere indicaties 
zijn voor het gebruik van 
chirurgische mondneusmaskers (zie 
§6.2) adviseert de WIP … 

‘indicaties’ hier  niet het juiste 
woord.  Wanneer te gebruiken en 
welke te gebruiken zijn gevat in 1 
zin. 

 Aangepast. 
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2 P. 19,  
r.17 e.v. 

 Gebruik altijd een wegwerp 
chirurgisch mondneusmasker type 
IIR.  
 
Toelichting: er zijn 3 typen 
chirurgische mondneusmaskers: I, 
II en IIR waarbij R de niet-
vochtdoorlatende variant is. 
Patiënten gebruiken minimaal type 
I en medewerkers gebruiken type II 
of IIR afhankelijk van de indicatie. 
Om vergissingen te voorkomen 
adviseert de WIP echter om altijd 
type IIR te  gebruiken. 

Graag uitleg over verschil type I, II 
en III en voorbeelden welk masker 
waaraan moet voldoen; de 
gebruiker hierin tegemoet komen. 

 Aangepast. Tabel toegevoegd met 
specificaties van type I, II en IIR. 

5 p.19 
r.17-21  

  Sinds wanneer bestaat het R 
masker en sinds wanneer moet IIR 
toegepast worden? 

 Zie hierboven. 

10 p.19 
r.18-22 
 

  Indicaties voor vervangen masker 
in de richtlijn beschrijven. 

Indicaties voor het vervangen van 
het masker zijn niet meer in de 
tekst opgenomen 

Aangepast. Indicaties voor het 
verwisselen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen stond in 
het hoofdstuk ‘Algemene 
uitgangspunten’. Dit is nu 
beschreven per persoonlijk 
beschermingsmiddel in het 
betreffende hoofdstuk. 

11 p.19 
r.19 en  
 
 
 
 

Inh Er zijn 3 typen chirurgische 
mondneusmaskers: I, II en IIR 
waarbij R de niet-vochtdoorlatende 
variant is.  
 

Indien een IIR maskers wordt 
gebruikt kan het masker ook 
worden gebruikt bij micro-
organismen die zich via druppels 
verspreiden. 

Tegenspraak 
Als een masker geen vocht 
doorlaat, laat het ook geen 
druppels door waar de m-o op 
zitten.  
Het is makkelijk om een FFP2 
masker te verwisselen door een 
FFP1 Masker, waardoor de 
medewerker meer risico op bv TBC 
loopt. 
 

Tekst aangepast zodat duidelijk 
wordt dat een chirurgisch mond-
neusmasker onvoldoende 
bescherming biedt tegen 
inademing van 
druppels/druppelkernen, onder 
andere door de pasvorm.  
 

11 p.19 
r.19 en  
 
 
 

Inh Er zijn 3 typen chirurgische 
mondneusmaskers: I, II en IIR 
waarbij R de niet-vochtdoorlatende 
variant is.  
 

Indien een IIR maskers wordt 
gebruikt kan het masker ook 
worden gebruikt bij micro-
organismen die zich via druppels 
verspreiden. 

Tegenspraak 
Als een masker geen vocht 
doorlaat, laat het ook geen 
druppels door waar de m-o op 
zitten.  

Zie hierboven. 
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r.34-35 Een chirurgisch mondneusmasker 
kan niet worden gebruikt als  
ademhalingsbeschermingsmasker 
omdat deze niet bedoeld is voor en 
niet beschermt tegen micro-
organismen die via druppels en  
druppelkernen/ aerosolen 
(aerogeen) worden overgebracht. 
 

Het is makkelijk om een FFP2 
masker te verwisselen door een 
FFP1 Masker, waardoor de 
medewerker meer risico op bv TBC 
loopt. 

5 p.20 
r.2  

Te  taalfout: neusmondmasker moet 
zijn mondneusmasker.   

 Aangepast. 

5 p.20 
r.7  

 Bevestig het chirurgisch 
neusmondmasker volgens 
voorschrift van de fabrikant en zorg 
daarbij dat: 
- het flexibele gedeelte van het 

chirurgisch mondneusmasker 
goed is aangedrukt op de 
neusbrug; 

- het middengedeelte van het 
chirurgisch mondneusmasker 
voor de mond en over de neus 
valt. 
 

toevoegen bij bevestigen: zorg 
daarbij dat … het masker de mond 
en neus goed afsluiten (beperken 
randlekkage). 
 

 Toegevoegd: als 3
e
 

aandachtsstreepje ‘de onderzijde 
van masker onder de kin valt.’ 

2 P. 21  
r. 2 

 Draag een 
ademhalingsbeschermingsmasker 
wanneer er kans is: 
op overdracht van specifieke 
micro-organismen, afkomstig van 
patiënten, die zich verspreiden via 
druppels of druppelkernen/ 
aerosolen in de lucht (aerogeen). 

: wat is nu het te gebruiken masker 
bij druppel isolatie? 

 Aangepast. Toevoeging ‘aerogeen’  
verwijderd. In de toelichting 
toegevoegd: ‘Bij transmissie via 
druppels wordt minimaal een FFP1 
masker gedragen en bij transmissie 
via  druppelkernen minimaal een 
FFP2 masker. Uit het oogpunt van 
infectiepreventie zijn er geen 
indicaties waarbij minimaal een 
FFP3 masker gedragen moet 
worden.’ 

12 p.21 
r.9 

TE –A Er bestaan verschillende typen 
ademhalingsbeschermingsmaskers, 
te weten FFP1, FFP2 en FFP3. Welk 
type je moet dragen wordt 
gespecificeerd in specifieke WIP-
richtlijnen. 

Welk type gedragen moet 
worden…. 

Past tekstueel beter bij de overige 
stijl 

Aangepast. Tekst herschreven en 
verplaatst naar het begin van het 
hoofdstuk. 
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12 p.21 
r.12 

TE –A De  verschillende typen verschillen 
in de mate waarin ze de lucht 
filteren van micro-organismen. Er 
treedt lekkage op bij de aansluiting 
van het masker op het gezicht 
(randlekkage), via de filterende 
werking van het filtermateriaal 
(filtermediumlekkage). 

 … op het gezicht (randlekkage) en 
via de ….. 

Denk ik, anders snap ik de zin niet? Aangepast: ‘en’ toegevoegd  en 
tekst verplaatst naar het begin van 
het hoofdstuk. 

10 p.21 
r.16 

 FFP 3 Indicatie gebruik masker 
toevoegen. 

Wanneer wordt dit masker 
gebruikt in ziekenhuizen. 

Toegevoegd: ‘Uit het oogpunt van 
infectiepreventie zijn er geen 
indicaties waarbij minimaal een 
FFP3 masker gedragen moet 
worden.’ 

4 p.21 
r.26-27 

TE  Test de pasvorm door bij FFP 1 en 2 
hard uit te blazen terwijl de handen 
over het masker gelegd worden. 
Het masker bolt wat op, er mag 
geen lucht langs de randen 
weglekken.  
Bij FFP3 ……..(hier heb ik geen 
ervaring mee) 

Verhoging van 
gebruiksvriendelijkheid van de 
richtlijn. Helder taalgebruik. 

Aangepast. Term ‘fittest’ in deze 
context vervangen door term 
‘afdichtingscontrole/user seal 
check’ en toegevoegd dat de 
afdichtingscontrole moet worden 
uitgevoerd conform voorschrift 
fabrikant omdat de fabrikant 
bepaalt welke afdichtingscontrole 
geschikt is voor het type 
ademhalingsbeschermingsmasker. 

5 p.21 
r.26-27 

inh Voer een fittest uit om te 
controleren of het 
ademhalingsbeschermingsmasker 
goed aansluit op het gezicht.  
 

Toevoegen beschrijving hoe getest 
moet worden dat het masker goed 
past. Zijn daar regels voor? Moet 
dit voor elke medewerker getest 
worden? 
In plaats van fittest (engels?) 
andere benaming gebruiken. 

Fittest is een onduidelijke 
benaming 

Aangepast. Onderscheid gemaakt 
in pasvormtest/fittest en 
afdichtingscontrole/user seal 
check. Term ‘fittest’ (was verkeerd 
gebruikt in de context) aangepast 
in ‘kwalitatieve pasvormtest’. Beide 
termen opgenomen in de 
verklarende woordenlijst.  

Aanbeveling toegevoegd: 
‘Overweeg het minimaal éénmaal 
uitvoeren van kwalitatieve 
pasvormtest bij iedere 
medewerker die regelmatig een 
ademhalingsbeschermingsmasker 
draagt om te bepalen welk type en 
welke maat 
ademhalingsbeschermingsmasker 
goed aansluit op het gezicht.’ 
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6 p. 21 
r. 26-27 
 

1 Alg  Wat is de waarde van een 
aanbeveling in deze. Als de 
gevolgen van een niet goed 
sluitend masker zo groot kunnen 
zijn, moet je dan niet zeggen dat 
een fittest altijd moet worden 
uitgevoerd voor de eerste keer 
dragen van een 
adembeschermingsmasker? Is hier 
arbotechnisch nog iets over te 
zeggen? 

 Zie hierboven. 

10 p.21 
r.26-27 

  Beschrijf wat een fittest is en hoe 
deze uitgevoerd dient te worden 

Wat is een fittest Zie hierboven. 

10 p.21 
r.36 

 …vervang het masker zo nodig 
tussentijds 

Beschrijven van indicaties voor 
vervangen masker 

Wat zijn indicaties voor tussentijds 
vervangen 

Aangepast. Indicaties voor 
tussentijdse vervanging 
toegevoegd. Was voorheen 
opgenomen in hoofdstuk 
Algemene uitgangspunten. 

10 p.22 
r.7  

  …. ademhalingsmasker voor 
hergebruik … 

Omschrijven of ademhalingsmasker 
voor hergebruik is. 

Is deze persoonsgebonden Aangepast. Opgenomen dat 
ademhalingsbeschermingsmasker 
persoonsgebonden is. 

5 p.22 
r.7-9 

inh Reinig en desinfecteer een 
ademhalingsbeschermingsmasker 
voor hergebruik na gebruik volgens 
voorschrift van de fabrikant met 
een desinfectans dat voor dit 
doeleinde is toegelaten.  

Verwijderen. De 
ademhalingsbeschermingsmaskers 
(FFP1 tot en met 3) zijn allemaal 
disposable. 

 Geen actie. Er bestaan ook 
herbruikbare varianten. 

10 p.22 
r.7-9 

  Geef aan dat er een voorkeur is 
voor wegwerp ademhalings-
beschemingsmasker 

 Geen actie. Dit is aan de 
instellingen. 

10 p.22 
r.24 
 

 Stem de breekweerstand af …. Beschrijf wat breekweerstand is en 
hoe je deze berekent 

Wat is breekweerstand Verwijderd. 

4 p.22 
r.23-25 

Alg  Breekweerstand van glas? 
Breekweerstand afstemmen? 

Zelf ook oogbescherming gedragen 
maar weet niet waar dit over gaat. 
Graag verduidelijking als het 
relevant is, anders verwijderen. 

 Zie hierboven. 

5 p.22 
r.29  

inh Kies het juiste type 
oogbescherming op basis van het 
beoogde gebruik 
(risicobeoordeling).  

Niet duidelijk is wie de 
risicobeoordeling moet doen. Een 
medewerker? ARBO medewerkers? 
DI? Fabrikant oogbescherming? Als 

 Aangepast. Risicobeoordeling 
opgenomen in Verklarende 
woordenlijst en in hoofdstuk 3 
Algemene uitgangspunten. 
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 deskundige Infectiepreventie voel 
ik mij niet competent om dit te 
beoordelen.  

1 p.23 
r.20 

 Gebruik altijd een 
wegwerphoofdbedekking/muts. 

Indicaties volgen daarna, dus bij 
regel 20 weghalen. 

 Verwijderd. 

5 p.23 
r. 21-26  

 Draag een hoofdbedekking/muts 
indien er kans is op overdracht van 
micro- organismen door uitval van 
haren en/of hoofdhuidschilfers of 
door het aanraken  van de haren 
met besmette (gehandschoende) 
handen.  
Toelichting: zie bijvoorbeeld WIP-
richtlijn Preventie van 
postoperatieve wondinfecties 

Toevoegen verwijzing naar MRSA 
richtlijn 
 
Toevoegen: als medewerker een 
hoofddoek draagt dient, als er een 
indicatie is voor een muts, de muts 
helemaal de hoofddoek te 
bedekken.   

 Aangepast:  
MRSA-richtlijn toegevoegd. 
Toelichting aangepast: ‘een ‘eigen’ 
hoofddoek is geen vervanging voor 
beschermende hoofdbedekking. 
Zorg, in geval van een ‘eigen’ 
hoofddoek, dat de beschermende 
hoofdbedekking de gehele 
hoofddoek bedekt.’ 

1 p. 24 
r.8 

 Gebruik altijd 
wegwerpoverschoenen/laarzen. 

bij overlaarzen idem als regel 23.  
 

 Aangepast:  
De overschoenen/laarzen zijn van 
wegwerpmateriaal of zijn bestand 
tegen reinigen én desinfecteren.  
 

10 p.24 
r.20-21 
 

 Voer overschoenen/laarzen na 
gebruik af als gewoon afval 
conform het afvalstoffenbeleid. 

Toevoegen dat er uitzonderingen 
zijn zoals in het geval van VHK. 

Geldt niet altijd, bij viraal 
hemorragische koortsen als 
specifiek ziekenhuisafval afvoeren. 

Aangepast: Voer wegwerp-
overschoenen/laarzen na gebruik 
af zoals voorgeschreven in 
specifieke richtlijnen.  
 
Toegevoegd:  
Reinig en desinfecteer na gebruik 
overschoenen/laarzen voor 
hergebruik volgens  voorschrift van 
de fabrikant met een desinfectans 
dat voor dit doeleinde is 
toegelaten.  
 

1 p.25,  
r.8-9 

 Motivatie: de WIP kan geen 
gestandaardiseerde volgorde 
aanbevelen omdat deze onder 
andere afhankelijk is van de lokaal 
gebruikte persoonlijke  
beschermingsmiddelen en 
voorkeuren. 
 

In de bijlage wordt wel een 
volgorde aangegeven is het niet 
handig om die te laten hanteren? 

 Bijlage verwijderd, de plaatjes 
kwamen niet één op één overeen 
met de tekst en de tekst is duidelijk 
genoeg. 



11 
 

Commen-
tator 

Pagina  
en regel  

Soort  
comm.

1
 

Oude tekst Nieuw voorstel
2
 Argumentatie

3
 Voorstel verwerking in RL 

13 Bijlage 
A en B 

   Zoals de bijlagen nu zijn 
weergegeven scheppen ze 
onduidelijkheid ten opzichte van de 
tekst. De werkwijze voor het aan 
en uittrekken van de persoonlijke 
beschermingsmiddelen staat goed 
beschreven in de richtlijn. Als je de 
bijlage A en B erbij pakt klopt dit 
niet geheel met de tekst. De 
plaatsjes zijn in sommige gevallen 
niet duidelijk en hoe ze achter 
elkaar zijn weergegeven, gaat dit 
voor verwarring zorgen. 

Aangepast: bijlagen A+B 
verwijderd. Zie hierboven. 

10 p.28 
r.8 
Bijlage A 
 

 Onderste bandjes gaan naar 
achteren, in oude WIP richtlijn 
moesten de onderste bandjes naar 
boven  

 Waarom mogen de onderste 
bandjes nu naar achteren in de nek 

Zie hierboven. 

14 p. 28 
bijlage A 

  Bij het kijken naar de plaatjes van 
aan en uittrekken van 
beschermende kleding bekruipt mij 
het gevoel dat het op deze wijze 
regelmatig fout kan gaan. 
 
Aantrekken: 
-Er staat aangegeven dat men eerst 
handschoenen aan trekt (over 
mouwen heen?? – is het 
Amerikaans dat men al lange 
mouwen aan heeft, of staat plaatje 
op verkeerde plek? – bij laatste 
plaatje staan ook lange mouwen, 
die wij in Nederland niet willen 
zien!!) 
-Vervolgens trekt men het 
beschermende schort aan. Enkele 
problemen: met handschoenen 
een schort vastmaken gaat niet 
makkelijk. Ten tweede, bij 
uittrekken zouden de 
handschoenen dan ONDER de 
langen mouwen van het schort 

 Zie hierboven. 
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vandaan gewurmd moeten 
worden. 
Uittrekken: 
Men trekt eerst de handschoenen 
uit en vervolgens ZONDER 
HANDDESINFECTIE alle andere 
beschermende materialen. Dit is in 
strijd met de richtlijn handhygiëne 
waar wij ervan uit gaan dat men de 
handen kan besmetten met 
uittrekken… om dan vervolgens 
achter in de nek aan touwtjes te 
morrelen voor uittrekken schort en 
in je haren voor afdoen masker, 
vind ik onverstandig! 
Ik leer mensen ten eerste om 
handen te desinfecteren, maar ten 
tweede om het gezonde verstand 
te blijven gebruiken. Besef wat vies 
is! Zo kunnen sommige schorten 
door trekken (met handschoenen 
nog aan) uitgedaan worden 
(touwtjes knappen op de rug), bij 
die handeling houd je wel 
handschoenen aan en trek je de 
handschoenen gelijk uit met het 
uittrekken van de mouwen. 
 
Tip: bij plaatje opzetten 
mondneusmasker extra uitleg: 
mondneusmasker aandrukken op 
de neus 

15 p.25 
r.1-7 
Bijlage B 

  Het valt me op dat als eerste 
handschoenen worden 
uitgetrokken, en dat vervolgens 
met de blote handen (?) de overige 
beschermende kleding wordt 
uitgetrokken. 
Zou het niet veiliger zijn om eerst 
weer een schoon paar 
handschoenen aan te doen?  

 Geen actie. Handhygiëne aan het 
einde is voldoende. 



13 
 

Commen-
tator 

Pagina  
en regel  

Soort  
comm.

1
 

Oude tekst Nieuw voorstel
2
 Argumentatie

3
 Voorstel verwerking in RL 

Dan zijn de handen beschermd bij 
het uittrekken van de overige -
mogelijk besmette- kleding. 
Is misschien veiliger dan (alleen) 
"hand hygiene between steps if 
hands become contaminated 
...etc.", zoals aanbevolen in de bron 
van de plaatjes. 

 
Overige opmerkingen: 
Geen. 
 


