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Oude tekst  Nieuw voorstel  Argumentatie Verwerking in richtlijn 

1 Aanleiding Aanleiding herziening richtlijn  Gewijzigd 

1 Doelstelling en afbakening Hoofdstuk: Doelstelling 
Hoofdstuk: Afbakening 

Splitsen Gewijzigd 

1 www.wip.nl Nieuwe website vermelden  Geen actie. Nieuwe website van de WIP 
blijft benaderbaar via dit adres. 

2 Wanneer vrijwilligers of bezoek 
verzorgende handelingen verrichten, 
moeten zij  geïnstrueerd worden over 
hun persoonlijke hygiëne. Zie hiervoor de 
richtlijn  Lichaamsverzorging van de cliënt 
(2004; wordt nog herzien).  

 Over welke hygiëne praten we? HUN 
persoonlijke hygiëne, is dit de cliënt of de 
medewerker? Dit is in deze zin niet 
duidelijk. Ik neem aan dat vrijwilligers of 
bezoek dezelfde regels moeten hanteren 
als de Richtlijn persoonlijke hygiëne 
medewerkers. 
De Richtlijn lichaamsverzorging van de 
cliënt is een andere richtlijn. 

Regels verwijderd.  
Vrijwilligers toegevoegd bij afbakening. 
Richtlijn geldt ook voor vrijwilligers indien 
ze voldoen aan de voorwaarden. 
Persoonlijke hygiëne bezoekers 
toegevoegd aan de richtlijn. 

3 Wanneer vrijwilligers of bezoek 
verzorgende handelingen verrichten, 
moeten zij  geïnstrueerd worden over 
hun persoonlijke hygiëne.  

 Er wordt gesteld dat vrijwilligers 
geïnstrueerd moeten worden over hun 
persoonlijke hygiëne, indien zij 
verzorgende handelingen verrichten.  
Instructie alleen is mijn inziens 
onvoldoende; de richtlijn dient waar 
zinvol ook van toepassing te zijn op 
vrijwilligers en bezoek bij verzorgende 
handelingen, maar ook indien zij 
handelingen verrichten, die 
samenhangen met maaltijdbereiding en 
verstrekking, dus verder gaan dan het 
normale sociale verkeer. 

Zie hierboven. Maaltijdbereiding 
toegevoegd aan de afbakening. 

3 Wanneer vrijwilligers of bezoek 
verzorgende handelingen verrichten, 
moeten zij  geïnstrueerd worden over 
hun persoonlijke hygiëne. Zie hiervoor de 
richtlijn  Lichaamsverzorging van de cliënt 
(2004; wordt nog herzien).  

 In de richtlijn Lichaamsverzorging van de 
cliënt (2004) wordt in het geheel niet 
gesproken over de persoonlijke hygiëne 
van de vrijwilliger. 

Zie hierboven. 

4 Richtlijngebruikers  Geen uitspraken over wat van toepassing 
is voor behandelaars; moet bijvoorbeeld 
ook een psycholoog (geen fysiek contact 
heeft met de cliënt of lichaamssappen) 
ook aan deze richtlijn voldoen? 

Toegevoegd: definitie cliëntgebonden 
werkzaamheden in Verklarende 
woordenlijst. 

http://www.wip.nl/
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5 Richtlijngebruikers  Binnen onze organisatie is het niet altijd 
helder of deze richtlijnen ook gelden voor 
paramedici en vrijwilligers. Dat wordt 
niet specifiek benoemd. Graag hier een 
aanvulling. 

Zie hierboven. 

6 indien wordt afgeweken van WIP  richtlijn 
dient dit te worden beargumenteerd en 
gedocumenteerd. 

 Is weinig concreet. Wie zijn taak is dit? 
Als arts heb ik onvoldoende zicht op 
allerlei situaties. Ik denk daarbij met 
name aan de inzet van vrijwilligers en 
bezoek. Waar moet het in worden 
vastgelegd. Het ECD is bewoner 
gebonden dus dat is niet altijd de juiste 
plek om iets vast te leggen. 

Geen actie. De richtlijn dient als basis 
voor lokale protocollen. Indien daarin 
wordt afgeweken van deze richtlijn moet 
dat worden beargumenteerd en 
gedocumenteerd. 

6 “die redelijkerwijs nodig is” “die redelijkerwijs nodig wordt geacht” tekstueel Geen actie. Is standaardtekst. 

1 Dit teken in de kantlijn betekent een 

aanbeveling.  

 

 In eerdere richtlijnen staat een andere 
tekst:  
Dit teken in de kantlijn (“handje”) 
betekent dat de expertgroep hier een 
aanbeveling doet waarvan de 
expertgroep het noodzakelijk vindt dat 
deze voorzorgsmaatregel wordt 
opgevolgd.  
 Waarom wordt dat nu afgezwakt? 

Geen actie. Een aanbeveling moet i.p. 
altijd worden opgevolgd. Indien wordt 
afgeweken moet dit worden 
beargumenteerd en gedocumenteerd. 

7 De setting van…..zijn juist toegevoegd Deze specifieke richtlijn ook aan de 
thuiszorg koppelen. 

Op het gebied van persoonlijke hygiëne 
maakt de setting voor 
gezondheidszorgmedewerkers eigenlijk 
weinig uit.. 

Geen actie. De Expertgroep heeft 
aangegeven (zie belangrijkste 
wijzigingen) dat deze richtlijn niet voor de 
thuiszorg geldt en waarom. 

2 De setting van deze richtlijnenserie is 
gewijzigd in: Verpleeghuizen, 
woonzorgcentra en voorzieningen voor 
kleinschalig wonen voor ouderen. 

 De Richtlijn geldt nu ook voor 
Kleinschalige woonvormen. Dat klopt, 
want dan is er een betere beheersing van 
de hygiëneregels. Maar dat kan alleen als 
de Kleinschalige woonvormen een 
onderdeel vormen van een grote 
zorginstelling en protocollen duidelijk 
zijn, geïmplementeerd zijn en worden 
nageleefd. Indien ze niet tot een grote 
zorginstelling behoren lijken deze meer 
op de thuiszorg. 

Gewijzigd. Definitie van kleinschalig 
wonen is opgenomen in de Verklarende 
woordenlijst met genoemde restrictie. 
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7 In regel 7 staat Infecties medewerkers, in 
regel 8 Infectie medewerker 

 tekstueel Gewijzigd. 

1 Draag dienstkleding of eigen kleding die 

voldoet aan onderstaande eisen 

 Waarom is het onderscheid tussen 
dienstkleding en eigen kleding vervallen? 

Gewijzigd: zin verwijderd. Er is niets 
gewijzigd t.o.v. de vorige versie. Hierin 
was al opgenomen: ‘In het contact met 
de cliënt mag door de medewerkers 
zowel eigen kleding als dienstkleding 
worden gedragen.’ 

1 Draag geen kunstnagels. gelnagels Toevoegen Gewijzigd:  (gel) toegevoegd aan 
kunstnagels.  

3 “toegeschreven aan medewerkers die 
kunstnagels droegen” 

”toegeschreven aan het dragen van 
kunstnagels” 

tekstueel 
 

Gewijzigd.  

8 Zorg voor schoon haar.   wat wordt verstaan onder schoon haar? Verwijderd. Schoon is niet/lastig te 
omschrijven. 

8 lang haar bijeengebonden  is m.i. niet voldoende m.n. als de staart 
voor de schouders komt. Is dit nog verder 
te specificeren? 

Gewijzigd door te specificeren. 

8 Houd baarden en snorren goed verzorgd 

en kort geknipt. 

 wat wordt verstaan onder goed 
verzorgd? Behoort dit tot hygiëne of 
uitstraling? 
 

Gewijzigd: goed verzorgd is verwijderd. 

9 Draag geen ringen, armbanden of 

polshorloges. 

 

Misschien is hier een aanpassing / 
toevoeging te maken? 

Polshorloges: 
Ik sta niet in de directe patiëntenzorg 
maar doe het horloge af indien ik een 
tilletje moet geven of bij lichamelijk 
onderzoek en / of wondzorg. Dus bij 
cliënt gerelateerde zaken doe ik het 
horloge af. Ik vind de “draagbare” 
horloges ronduit vreselijk, heb echter wel 
een horloge nodig i.v.m. 
timemanagement in mijn functie. 

Geen actie. Onder het polshorloge hopen 
zich micro-organismen op die zich alsnog 
verspreiden. 

10 Draag geen ringen, armbanden of 

polshorloges. 

 

 Persoonlijk vind ik het lastig om geen 
horloge te dragen. Tijdens onderzoek doe 
ik deze af, maar het lijkt nu dat het 
dragen tijdens patiëntencontacten 
geheel niet meer is toegestaan. 

Zie hierboven. 

1 Draag geen ringen, armbanden of 

polshorloges. 

Lange kettingen, piercings in slijmvliezen Toevoegen Gewijzigd. Bij kleding toegevoegd: draag 
op/over kleding geen sieraden. Piercings 
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toegevoegd aan ‘draag geen sieraden aan 
de handen, onderarmen zoals ….’ 

11 Draag geen ringen, armbanden of 

polshorloges. 

Motivatie: ringen, armbanden en 

polshorloges belemmeren een correcte 

uitvoering van handhygiëne en 

bevorderen het persisteren van micro-

organismen op de huid (8;9). 

 Zoals uit de recente berichtgeving blijkt is 
er geen enkele evidence waaruit blijkt 
dat het  dragen van ringen en horloges de 
kans op infecties vergroot. Het dragen 
blijft een hot item voor verzorgenden. 
Misschien moeten we wel een nieuwe 
veldnorm hebben en die luidt gladde 
ringen en horloges zijn toegestaan zolang 
ze geen huidschade kunnen berokkenen. 

Geen actie. Er is wel bewijs dat micro-
organismen zich ophopen onder sieraden 
en er is bewijs dat handhygiëne minder 
effectief is bij sieraden. Direct bewijs dat 
sieraden leiden tot infecties is lastig te 
verkrijgen. 

12 Verwijder een piercing wanneer deze 
hinderlijk is bij de correcte uitvoering van 
infectiepreventiemaatregelen en/of bij 
de verzorging of behandeling van een 
cliënt. 

Ik zou hier expliciet willen stellen 
dat piercings aan hand en onderarmen 
de handhygiëne belemmeren en daarom 
niet gedragen mogen worden. 
 

 Gewijzigd. Piercings toegevoegd aan 
‘draag geen sieraden aan de handen, 
onderarmen zoals ….’ 

13 Draag dienstkleding of eigen kleding die 

voldoet aan onderstaande eisen 

 

 Ik ben in een aantal verpleeghuizen en 
kleinschalig wonen geweest waar men 
vanuit de medewerkers echt dringend 
vroeg om dienstkleding vanwege de 
intensieve verzorging. Daar waar men 
dienstkleding had was deze van een 
“huiselijk uitstraling”.  Voor demente 
cliënten was het juist weer wel een 
“herkenningsbaken”. 

Geen actie. De keuze voor eigen kleding 
of dienstkleding blijft gehandhaafd. 
Lokaal kan een keuze worden gemaakt. 

6 Gooi na gebruik de zakdoek direct weg” “Deponeer na gebruik de zakdoek in een 
bij voorkeur afsluitbare afvalbak” 

weinig zorgvuldig taalgebruik:  
 

Geen actie. Tekst is duidelijk. 

14 Bereid en nuttig geen voedsel en dranken 

in ruimte wanneer er verzorging/ 

behandeling van cliënten plaatsvindt. 

 

 Het blijkt dat het in de praktijk gebeurd 
dat een bewoner gewassen wordt, terwijl 
in het keukentje ondertussen het ontbijt 
wordt klaargemaakt, zodat de bewoner 
na het wassen direct aan het ontbijt kan. 
Weliswaar  gebeurd het wassen in de 
slaapkamer  en het bereiden van de 
maaltijd in de keuken, maar tussen beide 
ruimtes zit geen deur- alleen een grote 
toog.  Ik vraag me af of dit cf de richtlijn 
is. 

Geen actie. Essentie blijft gehandhaafd, 
woord gelijktijdig toegevoegd ter 
verduidelijking 
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5 Bereid en nuttig geen voedsel en dranken 

in ruimte wanneer er verzorging/ 

behandeling van cliënten plaatsvindt. 

Nuttigen voedsel en drank door 
personeel. 
 

Bij kleinschalige woonvormen eten en 
drinken mensen ook op hun eigen 
slaapkamer en tevens in de gezamenlijke 
huiskamer. 

Zie hierboven. 

9 Schoeisel moet gemakkelijk schoon te 
maken zijn. 

Misschien kan ook hier iets aan 
toegevoegd worden met “bij cliënt 
gerelateerde zaken”? 

Ik vraag mij af of de term “gemakkelijk 
schoon te maken” te handhaven is in de 
praktijk. Dan zouden ze m.i. glad en van 
kunststof moeten zijn. 
Veel verzorgenden lopen op kunststof 
“slippers” dus dit zal goed zijn. Ik draag 
stevig schoeisel met steunzolen. De 
schoenen hebben veters. Zonder deze 
schoenen kan ik mijn werk (veel lopen)  
niet uitoefenen. Ik zou rugklachten 
krijgen en doodmoe worden. 
Schoenen met veters vallen m.i. niet 
onder “gemakkelijk schoon te maken”. 
Eerder toen ik in de zorg stond deed ik 
plastic hoesjes om de schoenen als ik in 
een badkamer kwam om een bewoner te 
douchen.  

Verwijderd: aanbevelingen met 
betrekking tot schoeisel n.a.v. aanvullend 
literatuuronderzoek waarbij geen relatie 
is gevonden tussen schoeisel en 
infectiepreventie. 

15 Draag schoeisel van goed te reinigen 

materiaal. 

 

 Lacune betreffende schoeisel: dit zou nog 
nauwkeuriger omschreven moeten 
worden: kan het gebruik van sandalen, 
slippers e.d. toegestaan worden? 

Zie hierboven. 

4 Draag schoeisel van goed te reinigen 

materiaal. 

 Op het gebied van schoeisel; mogen 
slippers bijvoorbeeld? 

Zie hierboven. 

1 Draag schoeisel van goed te reinigen 

materiaal. 

Glad en afneembaar Toevoegen Zie hierboven. 

8 Draag schoeisel van goed te reinigen 

materiaal. 

 Wat is goed te reinigen materiaal. Gaat 
het om materiaal of ook profiel? 

Zie hierboven. 

14 Draag schoeisel van goed te reinigen 

materiaal. 

 wat wordt precies verstaan onder goed 
te reinigen schoeisel? Mogen suède 
schoenen ook, die kun je immers goed 
afborstelen, of mogen die juist niet?  En 
wat te doen met alle Birkenstocks, die 
hebben immers een suède binnenkant? 

Zie hierboven. 
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8 Maak het schoeisel schoon bij zichtbare 

verontreiniging. 

 hoe schoon te maken? Chloor of water? 
Maakt dit uit?    

Zie hierboven. 

10 Kleding Graag zie ik onderscheid tussen de taken 
aan patiënt op diens slaapkamer en 
gesprekken met zorg, familie en patiënt 
in algemene ruimtes. Duidelijker 
aandacht voor wanneer het gegeven 
kledingadvies geldt, namelijk tijdens 
verzorgende en verplegende taken en 
behandelingen op de slaapkamer en in de 
natte cel. 
 

Dit onderscheid wordt nu niet gemaakt. 
Onderdelen van het kledingadvies gelden 
naar mijn mening niet tijdens 
ondersteuning bij eten, drinken en 
tijdens contacten in de gezamenlijke 
ruimtes. 

Toegevoegd: paragraaf  Afbakening 
toegevoegd waarin staat dat richtlijn 
geldt voor medewerkers met 
cliëntgebonden werkzaamheden. 

14 Kleding  Verder mis ik in het stukje over de 
kleding nog iets over de stomerij. In mijn 
artsen-groep is er een arts die veel in een 
pak loopt, en dat kun je niet wassen.  

Geen actie. Kleding moet voldoen aan de 
eis dat schone kleding wordt 
aangetrokken aan begin van elke dienst. 

16 Kleding  Medewerkers mogen eigen kleding 
dragen die voor het begin van elke dienst 
verschoond moeten worden. Er wordt 
echter geen aandacht besteed dat de 
kleding ook gedragen wordt in het woon-
werkverkeer. 

Geen actie. Hier gelden geen restricties 
voor. 

13 Draag dienstkleding of eigen kleding die 

voldoet aan onderstaande eisen 

 

 Als ik zie hoe intensief (en in de 
verpleeghuizen wordt deze alleen nog 
maar intensiever)  de zorg is die men 
moet geven aan de cliënt en men 
langduriger contact heeft, lijkt mij het 
volledig afschaffen van dienstkleding niet 
gewenst.  Het borgen van de eigen 
kleding dat deze voor elke dienst 
verschoond wordt, niet pluizig is, enz. is 
niet haalbaar. En dan nog de 
wasvoorschriften.  Ik begrijp de door u 
genoemde  motivatie (kostenaspect/ 
logistiek) heel goed, maar de uitvoering is 
oncontroleerbaar en de vraag is of je dat 
dan ook nog wilt controleren. 
 

Geen actie. Keuze voor eigen kleding of 
werkkleding blijft gehandhaafd. Lokaal 
kan een keuze worden gemaakt. 
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17 Draag dienstkleding of eigen kleding die 
voldoet aan onderstaande eisen: Laat 
onderarmen onbedekt: alleen bij 
onbedekte onderarmen is adequate 
handhygiëne mogelijk. 
 

1. Indien met de omschrijving Laat 
onderarmen onbedekt: alleen bij 
onbedekte onderarmen is adequate 
handhygiëne mogelijk, bedoelt 
wordt wat er staat; wilt u dan in 
een extra motivatie aangeven 
waarom dit als zodanig is beschreven 
en dat de mouwen de ellebogen 
mogen bedekken, als de onderarmen 
maar onbedekt zijn. 

2. Indien met de omschrijving Laat 
onderarmen onbedekt: alleen bij 
onbedekte onderarmen is adequate 
handhygiëne mogelijk, bedoelt 
wordt korte mouwen, wilt u dan de 
zin aanpassen met korte mouwen, 
dus mouwen die eindigen boven de 
elleboog. 

 

Deze regel wekt veel onduidelijkheid op. 
Wat is het geval: Zowel in de richtlijnen 
van de LCHV als in de observatielijsten 
van Inspectie (IGZ) wordt gesproken over 
korte mouwen. ‘Korte mouwen’ is een 
geheel andere benaming dan ‘onbedekte 
onderarmen’. Met korte mouwen 
bedoelt men: mouwen 
die eindigen boven de 
elleboog, dus niet: opgestroopte 
mouwen of mouwen die over de elleboog 
heen worden gedragen, dus 
eindigen onder de elleboog. IGZ keurt 
deze mouwen af, hetgeen een 
onvoldoende oplevert als het gaat om de 
beoordeling van het kledinggedrag van 
medewerkers. 
Men kan zich afvragen, wat maakt nu het 
verschil? Antwoord: IGZ maakt het 
verschil, want zij vindt: korte mouwen 
eindigen boven de elleboog. 
Islamitische vrouwen maken een verschil, 
want zij hebben uit geloofsovertuiging 
bezwaren als het gaat om mouwen die 
eindigen boven de elleboog. De 
moslima’s kunnen goed leven met de 
regel: laat onderarmen onbedekt, 
hetgeen in de nieuw richtlijn is 
aangegeven, want dat houdt in dat er 
mouwen gedragen kunnen worden die 
eindigen onder de elleboog, maar de 
onderarm toch onbedekt laat.   

Geen actie. Het gaat om het vrijhouden 
van de onderarmen voor het goed 
kunnen uitvoeren van handhygiëne, daar 
horen de ellebogen  niet bij. De 
toevoeging ‘alleen bij onbedekte 
onderarmen is adequate handhygiëne 
mogelijk ’is verplaatst naar de motivatie 
en literatuur is toegevoegd. 

18 Draag dienstkleding of eigen kleding die 

voldoet aan onderstaande eisen: 

 

 Ik snap de motivatie dat bacteriën ook 
dood gaan door de kleding op een andere 
manier bloot te stellen aan hogere 
temperaturen behalve het wassen van 
de kleding, maar is deze verlaging van 
temperatuur gekomen omdat steeds 

Reden voor aanpassen van de 
wastemperatuuur is dat met een extra 
hittebehandeling een volledig 
wasprogramma op 40° ook voldoende 
afdoding geeft. Veel kleding is niet op 60° 
te wassen. 
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meer zorginstanties hun werknemers in 
burger willen laten lopen? 
Zoals ik al eerder aangaf waren er nadat 
mijn werkgever vorig jaar de pakken had 
afgeschaft meerdere uitbraken van het 
norro virus zijn geweest waarbij 
een cliënt is overleden. er was toen door 
het management uit bezuinigingsredenen 
de pakken afgeschaft zonder goede 
maatregels te nemen voor hygiëne, want 
na de derde uitbraak is er nog een 
medewerker geweest van de igz die het 
advies gaf om weer werkkleding aan te 
schaffen en later vorig jaar is er een audit 
geweest waarbij we op hygiëne en vooral 
met betrekking kleding waardoor de 
organisatie niet voldoende heeft 
gescoord. 
Conclusie: ik snap niet waarvoor de zorg 
niet worden verplicht deze pakken aan te 
schaffen! want andere beroepen is dit 
wel bijvoorbeeld de brandweer, 
ziekenhuizen enz. wat maakt het dat wij 
wel meer risico mogen lopen dan bij 
andere beroepen en waarvoor word er 
gekozen voor een moeilijkere manier om 
kleding hygiënisch schoon te krijgen 
waarbij het in de praktijk blijkt dat dit 
niet nageleefd word met mogelijk het 
gevolg dat er meerdere slachtoffers 
vallen door slechte hygiëne, 

 
Verder geen actie. De motivatie voor 
keuze eigen of werkkleding blijft 
gehandhaafd in de richtlijn.  
 
Verder betreft dit een algemene richtlijn. 
Voor specifieke maatregelen bij norovirus 
is er een aparte richtlijn in ontwikkeling  
van LCI/WIP (publicatie najaar 2014). 

4 Draag dienstkleding of eigen kleding die 

voldoet aan onderstaande eisen: 

 Op het gebied van verdere 
kledingvoorschriften: mag een korte 
broek? 

Geen actie. Op basis van 
infectiepreventie geen uitspraken. 

4 Draag dienstkleding of eigen kleding die 
voldoet aan 

 Er wordt in de conceptrichtlijn niet 
gesproken over het dragen van 
dienstkleding tijdens verpleegkundige 
handelingen. (zijn meer hittebestendig) 

Geen actie. Keuze voor eigen kleding of 
werkkleding blijft gehandhaafd. De 
beschreven wasvoorschriften geven 
voldoende afdoding. 
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10 Draag dienstkleding of eigen kleding die 

voldoet aan onderstaande eisen: 

 Betreft weerstand en kosten bij invoering 
van adviezen: Er is spanning tussen eigen 
kleding/huiselijkheid bij kleinschalig 
wonen en kledinghygiëne.  

Zie hierboven. 

1 laat de onderarmen onbedekt Onderarmen en ellebogen Toevoegen Geen actie. Handhygiëne kan adequaat 
worden uitgevoerd als de onderarmen 
onbedekt zijn, de ellebogen mogen dus 
bedekt zijn. 

19 laat de onderarmen onbedekt: alleen bij 

onbedekte onderarmen is adequate 

handhygiëne mogelijk 

 In de huidige praktijk is het niet overal 
even warm en m.n. in de winter wordt er 
ook eigen kleding met lange mouwen 
gedragen omdat het anders te koud is. 

Zie hierboven.  

20 Draag dienstkleding of eigen kleding die 

voldoet aan onderstaande eisen: laat de 

onderarmen onbedekt: alleen bij 

onbedekte onderarmen is adequate 

handhygiëne mogelijk 

 Kleding: met korte mouwen, gladde 
kleding. Ik weet niet hoe ik in de winter 
aan gepaste kleding moet komen. Dus 
praktisch is dit advies onhaalbaar. 

Zie hierboven. 

16 Kleding moet glad zijn en niet-pluizend  Er ontbreekt een aanbeveling over de 
stofsamenstelling. Bepaalde Europese 
normen stellen criteria aan deze 
technische eigenschap. 

Geen actie. Glad en niet-pluizend is 
voldoende. 

1 kan worden gewassen op een 

temperatuur van minimaal 40°C 

Minimaal 60°C  Gewijzigd. Onderscheid in 40°-60° met 
hittebehandeling of 60° zonder. 

15 Kleding kan worden gewassen op een 

temperatuur van minimaal 40°C. 

 

 Het wassen van de kleding: de kleding 
moet voldoen aan het wasvoorschrift van 
minimaal 40 graden, hier staat het 
dubbel omschreven, dit is niet duidelijk. 

Gewijzigd. De eerste keer betrof het een 
eis aan kleding, de tweede maal de 
uitvoering. Bij de uitvoering wordt nu 
verwezen naar bovenstaande 
wasvoorschriften. 

14 Kleding kan worden gewassen op een 

temperatuur van minimaal 40°C 

 

 Ja, wat ik bijzonder fijn vind is dat het 
wassen van de kleding op 60 graden eruit 
gehaald is. Het wassen op 60 graden is in 
de praktijk niet haalbaar, door veranderd 
kledingtextiel.  

Geen actie. 

19 “kan worden gedroogd in de 
droogtrommel (minimale stand 
kastdroog) en/of worden gestreken 
(minimale stand 150°C 

 Ook hier geldt wat is optimaal en wat 
betekent dit voor kosten aan eigen 
garderobe en werk thuis om alles te 
strijken bijv. als iemand dat normaal niet 

Geen actie. Keuze voor eigen kleding of 
werkkleding blijft gehandhaafd. 
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Commen- 
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Oude tekst  Nieuw voorstel  Argumentatie Verwerking in richtlijn 

(warm=wol/polyester/zijde).”   doet. Hier spelen dus kosten en 
haalbaarheidsaspecten die m.n. opvallen 
bij de omzetting van dienstkleding (die 
door de organisatie gewassen wordt) 
naar verplicht eigen kleding maar dan 
volgens alle voorschriften. 

10 Draag dienstkleding of eigen kleding die 
voldoet aan onderstaande eisen: kan 
worden gedroogd in de droogtrommel 
(minimale stand kastdroog) en/of 
worden gestreken (minimale stand 150°C 
(warm=wol/polyester/zijde). 

 Kleding: Onbedekte onderarmen, 
dagelijks schone eigen kleding die >40 
graden wordt gewassen en in 
droogtrommel kan. Waarom moet 
kleding in de droogtrommel kunnen? 
In het winterseizoen voelt kleding met 
korte mouwen erg bloot c.q. 
underdressed in de overlegsituaties. 
Tijdens gesprekken en in de huiskamer 
draagt ook zorgpersoneel vesten, jasjes. 

Geen actie. Motivatie staat reeds 
beschreven. 

4 Verschoon de kleding: voor het begin van 

elke dienst; 

 Verschoon kleding voor het begin van de 
dienst; op het werk of in de thuissituatie? 

Geen actie. Hier gelden geen restricties 
voor. 

15 Verschoon de kleding: 

 voor het begin van elke dienst; 

 direct wanneer kleding tijdens de 
werkzaamheden zichtbaar vuil is. 

 Ik zou de omschrijving verschoon de 
kleding voor elke dienst anders doen: na 
het verrichten van de werkzaamheden en 
verder  etc 
Voor het beginnen van dienst schone 
werkkleding aandoen. 

Geen actie. Het gaat er vooral om dat de 
kleding schoon is bij aanvang van de 
werkzaamheden. 

17 Was de kleding….wol/polyester/zijde). Was de kleding volgens op een 
temperatuur van 60ºC  in de machine.  
Of was de kleding minimaal op een 
temperatuur van 40ºC in de machine met 
een volledig (niet verkort) programma en 
droog het in de droogtrommel (minimale 
stand kastdroog) en/of strijk het 
(minimale stand 150ºC 
warm=wol/polyester/zijde). 

Blijft wassen op 60 graden daarmee een 
alternatief voor drogen in wasdroger 
en/of strijken? 

Gewijzigd. Onderscheid gemaakt in 
wassen op OF 40°-60° en drogen en/of 
strijken OF minimaal 60°. 

4 Was de kleding volgens wasvoorschrift, 

maar op een temperatuur van minimaal 

40°C in de machine met een volledig 

(niet verkort) programma  

 Duidelijkheid omtrent het graden wassen 
van kleding (is 40 graden voor deze 
doelgroep voldoende) met 
droogtrommel en strijken? 

Geen actie. Is onderbouwd in motivatie. 
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16 De kleding moet minimaal gewassen 
worden op 40°C met een volledig 
programma. 

 Er ontbreken eisen aan het wasmiddel. In 
de wastechniek is juist de relatie temp-
tijd-chemie van groot belang. TNO (ref: 
MT-RAP-2010-00034b/mso) toont aan 
dat het reinigingseffect van thuiswassen 
op lagere temperaturen niet leidt tot een 
optimaal hygiënisch schone was. Om 
voldoende resultaat te halen, dat aan 
hygiënische normen voldoet, is een  
wastemperatuur van 90°C vereist. Het 
behalen van gevraagde 
reinigingsresultaten is alleen mogelijk 
met wasprocessen die worden 
gecontroleerd. Juist met de inzet voor 
cliënt-gerelateerde verzorgende 
handelingen die uitsluitend gedragen 
wordt binnen de instelling en onder 
verantwoording van de instelling wordt 
gereinigd, kunnen gestelde doelen 
gehaald worden. 

Geen actie. Te vergaand voor wassen in 
de thuissituatie. 

1 Was de kleding volgens wasvoorschrift, 
maar op een temperatuur van minimaal 
40°C in de machine met een volledig (niet 
verkort) programma 

Minimaal 60°C  Gewijzigd. Onderscheid gemaakt in 
wassen op OF 40°-60° en drogen en/of 
strijken OF minimaal 60°. 

16 Voor een voldoende afdoding stelt u een 
droogtemperatuur ‘kastdroog’ of 
strijktemperatuur minimaal 150°C 

 De vraag is of deze bepalingen juist 
geïnterpreteerd en toegepast zullen 
worden. Voor polyester lijkt een 
temperatuur van 150° te hoog. Er 
worden geen microbiologische eisen 
gesteld waardoor er ruimte is voor 
interpretatieverschillen over het begrip 
‘voldoende afdoding’.  

Geen actie. Het is niet mogelijk om 
microbiologische eisen te stellen voor de 
thuissituatie. Effectiviteit van wassen op 
40°, gecombineerd met drogen en/of 
strijken wordt gemotiveerd. 

1 en droog het in de droogtrommel 
(minimale stand kastdroog) en/of strijk 
het (minimale stand 150°C 
(warm=wol/polyester/zijde). 

 Wat doe je als je geen droger hebt? Geen actie. Drogen is niet verplicht, 
alternatief is strijken of wassen op 60°. 
Onderscheid tussen wassen op OF 40°-
60° en drogen en/of strijken OF minimaal 
60° is aangescherpt. 
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13 De instelling stelt voor bepaalde 
werkzaamheden beschermende kleding 
beschikbaar. 

Waarom niet gewoon er nog even aan 
toegevoegd: 
Voor die en die werkzaamheden moet 
(disposable) beschermende kleding 
worden gedragen. Er moet ook in de 
instelling reservekleding beschikbaar zijn, 
als de eigen kleding vervuild raakt. 

Hiervoor moet men weer kijken naar een 
andere richtlijn. Dit is ook de opmerking 
die ik hierboven in het begin al maakte 
met de extra aanvulling dat men telkens 
allerlei WIP richtlijnen moet naslaan om 
tot een eenvoudig protocol/ 
werkvoorschrift te komen.  

Gewijzigd. Aanbeveling verwijderd, deze 
voegt niets toe. Wanneer persoonlijke 
beschermingsmiddelen moeten worden 
gedragen staat in desbetreffende 
richtlijn. 

1 De instelling stelt voor bepaalde 

werkzaamheden beschermende kleding 

beschikbaar. 

 Welke bepaalde werkzaamheden, graag 
specificeren 

Zie hierboven. 

10 ‘De instelling stelt voor bepaalde 
werkzaamheden beschermende kleding 
beschikbaar’ 

 Het gedeelte aangaande kleding en in 
welke situaties beschermende kleding 
nodig is. Tekst is vrij summier bij het 
anderzijds afschaffen van het verschil 
tussen eigen kleding en dienstkleding. 
Wellicht is integratie van deze richtlijn 
met de richtlijn beschermende kleding 
praktisch. 

Zie hierboven. 

3 de instelling stelt voor bepaalde 
werkzaamheden beschermende kleding 
beschikbaar. 

 Recent is de organisatie waar ik werk 
afgestapt van dienstkleding; ik merk dat 
het management er moeite mee heeft 
aangepaste kleding, zoals halterschorten, 
ter beschikking te stellen. De richtlijn 
persoonlijke beschermingsmaatregelen 
waarnaar verwezen wordt is verouderd 
en onvoldoende concreet en geeft 
onvoldoende houvast. Er bestaat mijn 
inziens behoefte aan duidelijkheid bij 
welke werkzaamheden of onder welke 
omstandigheden welke 
beschermingsmiddelen i.c. 
beschermende kleding, toegepast 
kunnen/moeten worden.  

Zie hierboven. 

21   Wij werken in ‘eigen’ kleding en kiezen 
hiervoor ivm kleinschalige woonvormen. 
Nu met de warmte, vinden we als 
coördinatoren zorg een topje met 
spaghettibandjes niet acceptabel, maar 

Geen actie. Er zijn geen belemmeringen 
qua infectiepreventie. 
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kunnen nergens gestaafde gronden 
vinden om dit af te raden. Kunnen jullie 
dit meenemen in de richtlijnen? 

22 Hoofddoekjes -maatregelen, draag de 
hoofddoek zo dat tijdens de uitvoering 
van de werkzaamheden het materiaal 
van de hoofddoek niet in contact komt 
met (materiaal van) de cliënt. 

Aanvulling: binnen de WZH is als regel 
vastgesteld dat de hoofddoek achter in 
de nek geknoopt moet worden om 
contact met de cliënt of materialen van 
de cliënt te vermijden. 

Zo duidelijk mogelijk omschrijven om 
misverstanden in de communicatie over 
dit onderwerp te vermijden. 
 

Geen actie. Tekst is duidelijk genoeg. 

4 bij wie de medewerker met een infectie 
zich moet melden; 
 

 Contact met bedrijfsarts bij medewerkers 
met een infectie; beschikbaarheid is niet 
24/7 

Toegevoegd: tussen haakjes 
(bijvoorbeeld bij leidinggevende, 
bedrijfsarts) 

5 bij wie de medewerker met een infectie 
zich moet melden 

 Meldingsbeleid betreffende intern 
melden (werknemer - leidinggevende). 
Niet melden bij GGD? 

Zie hierboven. 

1 De indicaties voor een melding zijn onder 
andere: 

 Wat te doen als een patiënt bv een 
BRMO infectie heeft. De verwijzing naar 
het protocol ontbreekt 

Geen actie. Het gaat niet om een patiënt 
maar om een medewerker. Een 
medewerker met een BRMO kan gewoon 
blijven werken. 

1 De indicaties voor een melding zijn onder 

andere 

Woonachtig op een intensieve 
veehouderij 

Toevoegen Geen actie. Dit geldt niet voor 
medewerkers. Wel toegevoegd: melden 
verdenking op/bewezen MRSA. 

7 De indicaties voor een melding zijn onder 
andere: 

- steenpuist; 

- nagelbedontsteking 

- aanhoudende diarree en/of 
braken 

- Hepatitis A 

- conjunctivitis 

- na opname of werken in een 
buitenlands ziekenhuis of 
verpleeghuis 

De indicaties voor een melding zijn onder 
andere: 

- steenpuist; 

- nagelbedontsteking 

- aanhoudende diarree en/of braken; 

- hepatitis A/ geelzucht 

- conjunctivitis / oogontsteking 

- blaasjes op huid of slijmvliezen 

- na contact met waterpokken  

- na contact met mazelen 

- na contact met een MRSA positieve 
persoon (b.v. huisgenoot) 

- na opname of werken in een 
buitenlandse zorginstelling (b.v. 
ziekenhuis, verpleeghuis, 
verzorgingshuis) 

Vergeleken met de huidige richtlijn en de 
richtlijn Persoonlijke hygiëne 
medewerkers voor ziekenhuizen, 
ontbreken een aantal indicaties. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geen actie. Dit zijn indicaties voor 
melden toegespitst op deze setting. 
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6 De indicaties voor een melding zijn onder 

andere:  

eventueel toevoegen; influenza-achtig 
ziektebeeld 

 Toegevoegd. 

14 De indicaties voor een melding zijn onder 

andere:  

 

 Waarom zijn de criteria rondom het 
melden van een  infectie bij een 
medewerker zo gekozen? Ik mis hierin 
nog de aangetoonde aanwezigheid van 
een MRSA bacterie bij de medewerker 
(wel staat er iets over opname in een 
buitenlands ziekenhuis) en vraag me af 
waarom een steenpuist wel is 
opgenomen in dit stukje van het protocol 
en bijvoorbeeld gordelroos niet. Wat 
maakt een steenpuist op een plek onder 
de kleding anders dan een 
herpesinfectie?  

Toegevoegd: verdenking op/bewezen 
MRSA en huidinfectie (bijvoorbeeld een 
steenpuist). 

20 De indicaties voor een melding zijn onder 

andere: nagelbedontsteking; 

 Nagelbedontsteking, waarom wordt die 
zo expliciet benoemd? Is daar evidence 
voor dat deze extra besmettelijk is? 

Er kunnen zich potentieel pathogene 
micro-organismen bevinden op de 
handen en adequate handhygiëne is 
mogelijk niet adequaat. 

12 Melden van infecties: aanhoudende 
diarree en braken. 

Dus ook een kortgeleden ontstane acute 
episode van braken en/of diarree zou  
indicatie voor een melding moeten zijn. 

Een norovirus ontstaat acuut en is 
meestal kortdurend, maar wel heel 
besmettelijk.  

Gewijzigd. Elke diarree/braken melden, 
niet alleen de aanhoudende. 
 

7 na opname of werken in een buitenlands 
ziekenhuis of verpleeghuis. 
 

 Alleen na opname of werken in 
buitenlands ziekenhuis of verpleeghuis. 
Worden hier door overige 
zorginstellingen in het buitenland niet 
vergeten? 

Gewijzigd: verwijderd. Toegevoegd 
verdenking op/bewezen MRSA, dit dekt 
ook de lading. 

2 De medewerker stelt zich op de hoogte 
van het geldende meldingsbeleid van de 
instelling voor medewerkers met een 
infectie.  

 Het is niet alleen de verantwoordelijkheid 
van de medewerker om op de hoogte te 
zijn van het hygiënebeleid en de 
Richtlijnen.  
Het is ook de verantwoordelijkheid van 
de instelling om de medewerkers te 
informeren over hun hygiënebeleid. 

Gewijzigd. Geformuleerd als ‘Informeer 
de medewerkers ..’ 

19   in de dagelijkse praktijk zijn het vaak 
dezelfde vragen die bij iedereen heersen 
t.a.v. hoe dat nu werkelijk naar de letter 
te doen. Daar wat meer heersende 

Geen actie. Onduidelijk welke concrete 
wijziging wordt verwacht. De genoemde 
items worden al benoemd in de richtlijn. 
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ideeën over in deze richtlijn zouden de 
uitvoering vergemakkelijken. 
Ik denk dan aan een aantal bekende 
vragen (geen lange mouwen, niet pluizige 
kleding,  alles in de droger/strijken, eigen 
infecties melden) bijv. die overal steeds 
weer gehoord worden en de adviezen 
hoe daar het beste mee om te gaan.  

19   Mogelijk implementatieadviezen 
toevoegen om de cultuur naar betere 
hygiëne te bereiken. 

Geen actie. Is niet conform het format en 
implementatie moet op maat gebeuren. 

4   Verwijzing naar handhygiëne en gebruik 
van handschoenen; er is een overlap in 
persoonlijke hygiëne en handhygiëne. 
 

Geen actie. De WIP maakt onderscheid 
tussen persoonlijke hygiëne en 
handhygiëne. Waar nodig wordt 
verwezen. 

4   De verantwoordelijkheid van de 
organisatie om te faciliteren duidelijk 
benoemen. (wat is de 
verantwoordelijkheid van de 
verzorgende/medewerker en wat vanuit 
de organisatie?) 

Geen actie. Lokaal moet worden 
uitgewerkt wie waarvoor 
verantwoordelijk is. 

11   De richtlijn geeft eigenlijk geen nieuwe 
inzichten aangaande hoe hygiëne toe te 
passen bij infectie-uitbraken. 

Geen actie. Dit is een richtlijn voor de 
algemene voorzorgsmaatregelen. 
Specifieke voorschriften bij een 
specifieke uitbraak worden, indien van 
toepassing, in de betreffende richtlijn 
beschreven. 

8   Ik mis advies handen wassen vóór (en na) 
eigen toiletgang en vóór eigen maaltijd. 
Of voor en na verzorging van patiënt.  

Gewijzigd. Toegevoegd: handhygiëne 
door cliënt na toiletgang en voor en na 
de maaltijd. Voor en na 
verzorging/behandeling cliënt valt onder 
de richtlijn Handhygiëne. 

10    Ik mis ook advies hoe om te gaan met het 
reinigen van stethoscoop, andere spullen 
die je meedraagt in tas of zakken. 

Geen actie. Dit behoort tot de richtlijn 
Reiniging, desinfectie en sterilisatie. 

20   Het is veel context: medewerkers, 
juridische kaders e.d. de eigenlijke tekst 
is erg kort. Misschien iets meer uitleg erin 

Toegevoegd: paragraaf Achtergrond aan 
hoofdstuk Inleiding. 
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om het belang er van te benadrukken, 
waardoor mensen verantwoordelijkheid 
voelen om gedrag te veranderen. 

20   Er is een enorme cultuuromslag nodig  
wat betreft nagels, sierraden, kleding. 
Implementatie: hoe zorg je voor zo’n 
cultuuromslag? 

Geen actie. Implementatie moet op maat 
gebeuren. 

20   Uit de richtlijn blijkt dat ik een nieuwe 
garderobe zou moeten aanschaffen. Dat 
lijkt me niet de bedoeling van de richtlijn. 

Er wordt niet duidelijk waarop wordt 
gedoeld. Beter onderscheid gemaakt in 
wasvoorschriften bij 40-60° of bij 60°. De 
rest van de eisen is (grotendeels) 
conform oude richtlijn. 

6   Ik mis iets over het verzorgen van de 
huid; veel verzorgenden gebruiken een 
crème om irritatie en uitdroging van de 
handen/huid tegen te gaan; kan hier een 
uitspraak over worden gedaan; 
(desnoods ook als er geen evidence is) 

Geen actie. Dit behoort tot de richtlijn 
Handhygiëne. 

6  Ik stel voor aan heuptasjes dezelfde 
hygiëne-eisen te stellen als aan de 
kleding. Mogelijk betekent dat ook een 
wasbare dokterstas! 

In toenemende mate – na het afschaffen 
van de dienstkleding- zie ik verzorgenden 
gebruik maken van heuptasjes, waar 
mobieltjes, schrijfbenodigdheden en 
hulpmiddelen in worden opgeborgen; 
deze tasjes worden bij mijn weten niet 
gereinigd.  

Gewijzigd. Toegevoegd dat geen 
(kleding)accessoires op/over de kleding 
gedragen mogen worden. Specifieke 
opmerking over heuptasjes geplaatst: 
toegestaan mits wordt voldaan aan 
verschoon- en wasvoorschriften. 

14   Mis iets over het reinigen van het artsen 
instrumentarium of heel actueel (zie  
medische contact) de mobiele telefoon. 

Reinigen/desinfecteren van 
instrumentarium/gebruiksvoorwerpen 
behoort tot richtlijn Reiniging,  
desinfectie en sterilisatie. 

14  Wat ik verder fijn zou vinden is wanneer 
de richtlijn handhygiëne opgenomen 
wordt in dit protocol 

Is handhygiëne niet stap 1 in de 
persoonlijke hygiëne? 

Geen actie. WIP maakt onderscheid in 
persoonlijke hygiëne en handhygiëne. Dit 
zijn twee aparte richtlijnen. 

5  Wat mij betreft mag de richtlijn over 
handhygiëne deel uitmaken van deze 
richtlijn (of andersom natuurlijk). 

Beide onderwerpen liggen dicht bij 
elkaar, en het geheel  krijgt daardoor 
meer “body”. 

Zie hierboven. 

23  Er zou meer in mogen over 
verantwoordelijkheden. 

Ik mis aanbevelingen over een 
taakverdeling, wie doet wat, wie zet uit, 
wie controleert?  

Geen actie. Op lokaal niveau moeten 
taken en verantwoordelijkheden worden 
toebedeeld. 
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5   Aanvulling: ook sleutelbossen, GSM's en 
stethoscopen (van dokters, paramedici 
en verzorgenden), dienen wekelijks 
huishoudelijk schoongemaakt te worden. 
Ook paramedische apparatuur verdient 
wekelijks of vaker een schoonmaakbeurt. 

Geen actie. Dit behoort tot de richtlijn 
Reiniging, desinfectie en sterilisatie. 

  
Overige opmerkingen: 

- Ik ben erg blij dat het wassen op 60 graden is aangepast naar 40 graden. Op 60 graden wassen wordt in de praktijk zelden gedaan met gewone kleding. Worden er schorten gebruikt in 
de ADL worden deze vanzelfsprekend gewassen in 60 graden of het gaat om disposable schorten. (9) 

- Ruim een jaar geleden zijn de LCHV richtlijnen vernieuwd. De toch ook wel gouden standaard voor de verzorgings- en verpleeghuizen. Het is een compact document waar alles in 
verwerkt is voor deze huizen. Digitaal wat minder toegankelijk qua interne hyperlinks helaas. Hierin was de WIP medeauteur. Het verbaast me dan ook dat er nieuwe  WIP richtlijnen 
komen voor deze huizen. BRMO of MRSA zijn eventueel welkome concrete aanvullingen, maar waarom deze LCHV richtlijn niet gewoon periodiek updaten. Nu lopen er telkens twee 
richtlijnen naast elkaar die niet met elkaar overeenkomen. Ik weet dat de WIP richtlijnen meer als beleidsmatig moeten worden beschouwd, maar voor deze instellingen, is mijn 
ervaring, werkt het verwarrend en komen de praktische LCHV  richtlijnen niet meer overeen met de beleidsmatige WIP richtlijnen. (13) 

- Ik ben van mening dat de richtlijn bijzonder helder is en praktisch uitvoerbaar. Ik heb dus geen wijzigingsvoorstellen. (24) 

- Ik vind de richtlijn heel duidelijk, bondig en leesbaar.  (12) 

- Wat mij betreft is het al heel aardig rond zo. (19) 

- het is een mooie actuele stand van zaken en komt goed overeen met wat ik verwachtte en wilde weten! (19) 
- Betreft weerstand en kosten bij invoering van adviezen: Er is spanning tussen eigen kleding/huiselijkheid bij kleinschalig wonen en kledinghygiëne. (10) 
- Wasvoorschriften zijn nu beter haalbaar. (20) 
- Ik merk dat het heel lastig is om hygiëne en infectiepreventie levend te houden binnen de organisatie waarin ik werk. In tijden van drukte is dat toch een van de eerste dingen waar 

steken vallen. (14) 
- Voor veel van de genoemde maatregelen geldt dat het een kwestie is van goede wil/gezond verstand van de medewerkers. Er moet een cultuur zijn/geschapen worden waarin het 

logisch is dat je je aan de genoemde maatregelen houdt, en waarin het normaal is dat je elkaar of dat de leidinggevende je aanspreekt als je je niet aan de maatregelen houdt. Nu is dat 
niet zo. (23) 

- De aanpassing betreffende kledingvoorschriften is gezien de praktische bezwaren bij de vorige versie van de richtlijn een zeer welkome aanpassing. (5) 
- Bijzonder helder beschreven richtlijn en praktisch goed uitvoerbaar. (25) 

 


