
 

Tabel verwerking landelijk commentaar concept WIP-richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen-versie Verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen 
Nr. Commen-

tator 
Soort  
comm.

1
 

Oude tekst Nieuw voorstel
2
 Argumentatie

3
 Voorstel verwerking in RL  

1 1    Richtlijn geldt alleen voor  VWK en 
niet meer voor de thuiszorg, maar 
mag ik dit protocol wel hanteren 
voor de thuiszorg? 

Geen actie. 
Richtlijn kan in thuiszorg gebruikt 
worden als uitgangspunt. 

2 2    Het verhaal is mij geheel duidelijk. 
de wereld van informatie en 
controle wordt zo groot dat mijn 
medewerkers deze tekst niet gaan 
lezen. 
Mijn vraag is dan ook om deze 
informatie kort simpel en 
begrijpelijk jip en janneke taal te 
gaan overbrengen. 
 

Toegevoegd: schema per 
persoonlijk middel en per micro-
organisme/infectieziekte. 

Richtlijn is primair voor 
beleidsmakers infectiepreventie die 
de richtlijn moeten vertalen naar 
lokaal niveau. 

3 3 Inh    Heb voor dit moment geen 
commentaar op de inhoud al zeg ik 
wel dat de regels voor het VPH al 
langer versoepeld zijn. 
En hier niet in terug vind of bv de 
bak voor het afval van de 
materialen binnen of buiten de 
kamer staat.  
Hoe lang je met een overschort met 
lange mouwen mag doen wanneer 
deze door meerder collega’s wordt 
gebruikt (24 uur) en waar laat je 
deze dan. 
 

Afvalbak staat i.p. op de kamer, dus 
daar kan het afval in worden 
gegooid. 
 
Aangepast: bij voorkeur gebruik van 
wegwerp beschermende kleding en 
toegevoegd dat wegwerp betekent 
eenmalig gebruik waarbij 
hergebruik niet is toegestaan. 
Beschermende kleding voor 
hergebruik alleen onder 
voorwaarden en de borging ervan. 

4 4 alg  Eén richtlijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen maken voor 
alle zorgmedewerkers 

Duidelijker, geen kans op 
verschillen, minder werk voor 
beoordelaars richtlijn 

De WIP heeft beleid om richtlijnen 
generiek te maken. Dit wordt per 
richtlijn bekeken. Voor deze richtlijn 
niet opportuun: teveel verschillen. 

                                                           
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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2
 Argumentatie

3
 Voorstel verwerking in RL  

5 4 alg Twee richtlijnen persoonlijke 
hygiëne: voor ziekenhuizen en voor 
verpleeghuizen enz 

Eén richtlijn van maken Overzichtelijker. Vraagt ook minder 
lees en beoordelingstijd van 
deskundigen infectiepreventie e.a.  

Zie punt 4 

6 5 Alg Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Verpleeghuizen, woonzorgcentra 
en voorzieningen voor kleinschalig 
wonen.. 

En thuiszorg? Komt er ook een aparte richtlijn 
voor de thuiszorg?  
De vorige versie was een richtlijn 
voor verpleeghuizen, woon en 
thuiszorg. Voorzieningen van 
kleinschalig wonen is niet hetzelfde 
als thuiszorg. Als deze richtlijn ook 
voor de thuiszorg bedoeld is, wat ik 
me voor kan stellen, zou ik dat 
specifiek benoemen. 

Toegevoegd bij belangrijkste 
wijzigingen dat de richtlijn niet 
meer voor de thuiszorg geldt omdat 
deze setting teveel verschilt. 
Financiering richtlijnen voor de 
thuiszorg op dit moment nog niet 
gedekt. 

7 5 Alg Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Verpleeghuizen, woonzorgcentra 
en voorzieningen voor kleinschalig 
wonen 

Algemene voorzorgsmaatregelen 
- Persoonlijke hygiëne 
- Handhygiëne 
- Persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

Integratie van 3 richtlijnen 
(Accidenteel bloedcontact is m.i. 
een ander type richtlijn) 
Reden; 
- Hoeveelheid richtlijnen 
- Richtlijnen zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden 

Geen actie. 
Accidenteel bloedcontact hoort bij 
de Algemene voorzorgs-
maatregelen en staat ook genoemd 
in de inleiding. Het gaat om 
gerelateerde richtlijn: persoonlijke 
beschermingsmiddelen is het 
onderwerp van deze richtlijn 

8 4 Alg Gerelateerde richtlijnen in bijlage C In inleiding zetten? Uniformiteit in de verschillende 
richtlijnen, bv bij conceptrichtlijn 
VHK staan deze in de inleiding 

Geen actie. Er is gekozen voor 
uniformiteit per setting. 

9 6 TE Aerosol: een mengsel van 
vloeistofdruppels of kleine vaste 
deeltjes in de lucht. De druppels en 
deeltjes in een aerosol kunnen in 
grootte variëren (zie ook druppel en 
druppelkern). Aerosolen kunnen 
onder andere ontstaan bij hoesten, 
niezen, braken, diarree en 
doortrekken van het toilet. 
 

In de richtlijn urinelozing en 
stoelgang staat een korte uitleg: 
een mengsel van (wolk) van fijne 
vloeistof druppels in de lucht  

Uniformiteit Geen actie. In deze richtlijn is een 
meer uitgebreide beschrijving van 
toepassing omdat deze beter 
aansluit bij 
ademhalingsbeschermingsmasker 
en chirurgisch mondneusmasker. 

10 4 inh Verklarende woordenlijst T algemene voorzorgsmaatregelen 
en wat daaronder verstaan wordt 

Begripsbekendheid vergroten Geen actie. Er is een richtlijn 
Uitgangspunten en definities in 
ontwikkeling. 

11 3 TE Moet laat onderzoeken Moet laten onderzoeken  Gewijzigd. 

12 4 Te ‘laat’ laten  Zie punt 11 
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Oude tekst Nieuw voorstel
2
 Argumentatie

3
 Voorstel verwerking in RL  

13 4 Inh ‘Chirurgisch’ mondneusmasker : 
een masker dat over de neus en de 
mond wordt gedragen en de kans 
verkleint dat de slijmvliezen van de 
mond en de neus van een 
medewerker in aanraking komen 
met lichaamsvochten.  

T dat masker ook kan voorkomen 
dat lichaamsvochten medewerker 
in contact komen met patiënt 

 Geen actie. Dit is vooral een 
toepassing op de operatiekamer, 
dus niet van toepassing in deze 
setting. 

14 4 te Filtering facepiece partikel Filtering facepiece particle? Alle woorden in het engels Aangepast. 

15 4 te FFP: Filtering Facepiece Partikel. 
Het toegevoegde getal (FFP 1, 2 of 
3) drukt de mate uit waarin een 
ademhalingsbeschermingsmasker 
de lucht die wordt ingeademd 
filtert van deeltjes van een 
bepaalde grootte, waaronder 
micro-organismen. 

De ingeademde lucht De zin is al moeilijk te lezen, dit 
maakt het iets korter 

Zin aangepast. 

16 6 TE/inh Kleding: kleding die in de instelling 
wordt gedragen tijdens diensttijd. 
De kleding kan bestaan uit 
werkkleding (zoals hes/jas en/of 
broek, lange jas) of uit eigen 
kleding. 

Kleding: kleding die in de instelling 
wordt gedragen tijdens diensttijd. 
De kleding kan bestaan uit 
werkkleding (zoals hes/jas en/of 
broek, lange jas) of uit eigen kleding 
die voldoet aan specifieke eisen.  

Voor dienstkleding wordt het wel 
uitgelegd, eigen kleding moet ook 
voldoen aan bepaalde eisen.  

Aangepast. Tekst tussen haakjes 
verwijderd en er wordt nu 
verwezen naar richtlijn Persoonlijke 
hygiëne voor de eisen aan de 
kleding. 

17 6 TE Lichaamsvochten: vloeibaar/vochtig 
humaan materiaal zoals bloed, 
urine, feces, braaksel, wondvocht, 
speeksel en neusvocht. 

Lichaamsvochten: humaan 
materiaal zoals bloed, urine, feces, 
braaksel, wondvocht, speeksel en 
neusvocht. (vloeibaar vochtig 
weglaten)  

Vloeibaar/vochtig voegt niets toe Geen actie. Gelijk houden met 
ziekenhuisversie. 

18 6 TE Persoonlijk beschermingsmiddel: 
een uitrustingsstuk of -middel dat 
primair bedoeld is om door een 
medewerker te worden gedragen 
als arbomaatregel om de 
medewerker te beschermen tegen 
de overdracht van micro-
organismen van de cliënt naar de 
medewerker. Persoonlijke 
beschermingsmiddelen kunnen 
daarnaast door een medewerker 
worden gedragen als 

Persoonlijk beschermingsmiddel: 
een uitrustingsstuk of -middel dat 
primair bedoeld is om door een 
medewerker te worden gedragen 
als arbomaatregel en 
infectiepreventie maatregel om de 
medewerker te beschermen tegen 
de overdracht van micro-
organismen van de cliënt naar de 
medewerker. Persoonlijke 
beschermingsmiddelen kunnen 
daarnaast door  

Vetgedrukte cursieve regel kan er 
uit als de tekst iets anders wordt 
opgesteld.  

Omschrijving aangepast. 
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infectiepreventiemaatregel. Er zijn 
verschillende typen persoonlijke 
beschermingsmiddelen: 
handschoenen, beschermende 
kleding, ‘chirurgisch’ 
mondneusmasker,  
ademhalingsbeschermingsmasker 
en een beschermende bril 
(spatbril). 

een medewerker worden gedragen 
als infectiepreventiemaatregel. Er 
zijn verschillende typen 
persoonlijke beschermings-
middelen: handschoenen, 
beschermende kleding, ‘chirurgisch’ 
mondneusmasker,  
ademhalingsbeschermingsmasker 
en een beschermende bril 
(spatbril). 
 

19 4 Inh/te  …basale 
infectiepreventiemaatregelen … 

Algemene voorzorgsmaatregelen Een term voor dit begrip gebruiken Aangepast.  

20 7 inh De instelling instrueert de 
medewerkers over indicaties, doel, 
werking en juist gebruik van de 
aanwezige persoonlijke 
beschermingsmiddelen en monitort 
de opvolging  van de instructie. De 
medewerker wordt geacht de 
instructies op te volgen. 

Elke medewerker wordt geacht de 
instructies op te volgen.  
 

Benadrukken dat het voor elke 
medewerker geldt 

Aangepast. 

21 6 Inh 4.2 Indicaties  
Draag handschoenen:  

 als er kans is dat de handen in 
contact komen met 
lichaamsvochten, slijmvliezen en/of 
niet-intacte huid;   

 bij het hanteren van gebruikt, 
niet-gedesinfecteerd 
instrumentarium;   

 … 

4.2 Indicaties  
Draag handschoenen:  

 … 

 bij het hanteren van materiaal 
dat in contact is geweest met de 
niet intacte huid of slijmvliezen 
van een cliënt of niet-gereinigd en 
gedesinfecteerd instrumentarium 

 … 
 

Associatie met daadwerkelijk risico 
duidelijker door deze wijziging.  
Reiniging en desinfectie wordt altijd 
als combi benoemd 

Toegevoegd bij 1
e
  

aandachtsstreepje ‘als er kans is dat 
de handen in contact komen (met 
materiaal dat in contact is 
geweest) met lichaamsvochten …. 
 
Gewijzigd: niet gereinigd en/of 
gedesinfecteerd instrumentarium 

22 8 toevoeging  Bewaar handschoenen in 
broekzak/kleding voor gebruik 

Bijna dagelijks krijg ik vanuit 
broekzak handschoenen aangereikt 
als ik een cliënt wil onderzoeken 

Toegevoegd:  
Gebruik altijd persoonlijke 
middelen die direct uit de 
verpakking komen. 
Toelichting: neem bijvoorbeeld 
geen (voorraad) handschoenen  
mee in een broekzak. 
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23 5 Inh Toelichting: aseptische en schone 
handelingen zijn handelingen 
waarbij de huid- en/of 
slijmvliesbarrière is of wordt 
doorbroken of waarbij er direct 
contact is met slijmvliezen, zoals 
het inbrengen van een infuus, 
wondverzorging, 
blaaskatheterisatie. 

Blaaskatheterisatie als voorbeeld 
verwijderen 

Blaaskatheterisatie wordt als 
voorbeeld genoemd, echter 4.3. 
gaat over het gebruik van niet 
steriele handschoenen. 

Aangepast: ‘Voor aseptische 
handelingen, zoals  
blaaskatheterisatie, zijn steriele 
handschoenen vereist.’ 
Daarnaast in intro aangegeven dat 
het hoofdstuk onsteriele 
handschoenen betreft tenzij anders 
vermeld. 

24 9 TE Opmerking: het dragen van 
handschoenen is dus geen 
alternatief voor handhygiëne. 

Na het dragen van handschoenen 
dienen de handen te worden 
gewassen volgens…..procedure 

concreter De opmerking betrof de 
handhygiëne vóór het aantrekken 
van handschoenen: tekst 
aangepast. 
Voor de procedure  van 
handhygiëne wordt verwezen naar 
de richtlijn Handhygiëne. 

25 10 inh Zorg dat de handschoenen tijdens 
het gebruik niet/ zo min mogelijk in 
contact komen met 

Zo min mogelijk niet vermelden Afspraken helder en strak noteren. 
Voorkomt discussies.  

Verwijderd. 

26 7 inh Verwissel de handschoenen:  
 

Toevoeging: trek handschoenen uit 
als je slijmvliezen van de patiënt 
hebt aangeraakt en even iets uit 
een andere ruimte moet pakken. 
Trek hierna schone handschoenen 
aan. 

Gebeurt vaak niet, zorg loopt met 
vieze handschoenen over de gang 
om bijvoorbeeld een katheterzak te 
halen terwijl ze daarvoor 
bijvoorbeeld al de penis met water 
hebben schoongemaakt voor de 
katheterisatie 
 

Toegevoegd aan Indicaties dat 
handschoenen alleen worden 
gedragen in de ruimte waar de 
indicatie geldt met de toelichting 
‘ga niet met de handschoenen de 
gang op om bijvoorbeeld iets op de 
gang/uit een andere ruimte te 
pakken, verwissel dan de 
handschoenen’. 

27 4 Inh Als (het vermoeden bestaat dat) de 
handschoenen tussentijds 
gecontamineerd zijn 

V Dan moet je continue verwisselen, 
is alleen relevant als een andere 
handeling aangevangen wordt 
waarbij handhygiëne nodig is 
 

Verwijderd. 

28 4 Inh Pas bij verwisselen van 
handschoenen handhygiëne toe 

 Kan daar iets in genuanceerd 
worden? Dit wordt zeker niet 
opgevolgd. Bv. Alleen voor een 
aseptische handeling en aan het 
eind van verzorging van de cliënt  
 

Geen actie. Verwisselen is een 
reden  voor handhygiëne. 
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29 8 Verduide-
lijking 

Beschermende kleding Wanneer moet een schort (halter of 
mouw) disposable zijn en wanneer 
mogen deze wasbaar zijn 
Zo ja wat zijn de wasvoorschriften 

Deze voorstellen kunnen op meer 
manieren geïnterpreteerd worden, 
zijn wasbare schorten beschermend 
genoeg?  

Aangepast: bij voorkeur wegwerp 
beschermende kleding gebruiken. 
Kleding voor hergebruik onder 
voorwaarden en het borgen ervan. 

30 5 Inh Draag een halterschort over de 
werkkleding of eigen kleding …. 

Draag een halterschort over de 
werkkleding of eigen kleding (zie 
persoonlijke hygiëne) … 

 Aangepast: verwijzing naar richtlijn 
Persoonlijke hygiëne opgenomen in 
verklarende woordenlijst bij 
kleding. 

31 4 inh Halterschort  In verklarende woordenlijst 
meenemen? 

Toegevoegd.  

32 8 toevoeging Verwissel beschermende kleding als 
deze verontreinigd en/of nat is. 

Graag advies wanneer een 
halterschort of mouwschort 
vervangen dient te worden als deze 
niet zichtbaar vuil is 
Mn bij indigo schorten is dat lastig 
te beoordelen 

Onnodige verspilling tegen gaan  Zie punt 3. 
Wegwerp beschermende kleding 
direct na gebruik afvoeren 
(verduidelijkt in richtlijn); 
beschermende kleding uiterlijk aan 
einde dienst (stond al in de 
richtlijn). 

33 6 Te/Inh Verwissel beschermende kleding als 
deze verontreinigd en/of nat is. 

Misschien als volgt verwoorden: 
Indien de handeling afgerond is 
wordt het halterschort afgedaan.  

Beetje gek als je daarvoor zegt dat 
je juist beschermende kleding 
aandoet bij het douchen of baden 
van een cliënt.  
Dan zal een halterschort vast nat 
worden. 

Verwijderd: ‘en/of nat’  

34 10 inh Bied beschermende kleding voor 
hergebruik uiterlijk na gebruik (= 
uiterlijk aan het einde van een 
dienst) aan voor reiniging en 
desinfectie. 
 

Geen melding maken van 
hergebruikte beschermende 
kleding. Alleen gebruik maken van 
disposable materialen  

Ik kom in veel instellingen; nog 
nooit hergebruikte beschermende 
kleding gezien. En de keuze van 
disposable is veiliger.  

Zie punt 3. 

35 11 Inh Toelichting 2: er bestaan drie 
verschillende typen 
ademhalingsbeschermingsmaskers: 
FFP1, FFP2 en FFP3. Uit het 
oogpunt van  infectiepreventie zijn 
er in deze setting in het algemeen 
geen indicaties waarbij er  minimaal 
een FFP2 of FFP3 masker gedragen 
moet worden. 

A 
Toelichting 2: als er kans is op 
overdracht van specifieke micro-
organismen via aerosolen wordt 
het dragen van een 
ademhalingsbeschermingsmasker  
type FFP2 voorgeschreven in 
specifieke WIP-richtlijnen, 
bijvoorbeeld Tuberculose.  
 

Vlgns WIP-richtlijn Tuberculose Aangepast. Advies toegevoegd om 
FFP2 masker op voorraad te 
hebben voor een aantal 
uitzonderlijke situaties 
(besmettelijke tuberculose, 
waterpokken, mazelen). 
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36 4 Inh Uit het oogpunt van  
infectiepreventie zijn er in deze 
setting in het algemeen geen 
indicaties waarbij er  minimaal een 
FFP2 of FFP3 masker gedragen 
moet worden. 

T dat bij verzorging van patiënten 
met gegeneraliseerd herpes zoster, 
waterpokken, tbc FFP2 nodig is. Of 
overplaatsing naar een andere 
instelling 

 Zie punt 35. 

37 9 TE Train medewerkers in het juiste 
gebruik van een 
ademhalingsbeschermingsmasker.  

Frequentie toevoegen?  Geen actie. Lokaal regelen. 

38 4 Inh Bevestig een ademhalings-
beschermingsmasker type FFP1 
voor het betreden van de kamer óf 
voor het betreden van een straal 
van 1,5 meter rondom de cliënt. 

A Omschrijven wanneer voor 
binnenkomst en wanneer binnen 
1,5 m 

afhankelijk van micro-organisme Tekst aangepast. FFP1 is binnen 1,5 
meter. Lokaal kan er voor gekozen 
worden om dit gelijk te trekken met 
een FFP2 masker (voor 
binnenkomst) 

39 11 Inh  T Bevestig een ademhalings-
beschermingsmasker type FFP2 
vóór het betreden van  de kamer.  

Volgens WIP-richtlijn Tuberculose Toegevoegd.  

40 4 inh Verwijder, na gebruik of bij 
verwisselen, het 
ademhalingsbeschermingsmasker 
buiten de ruimte waarin de 
(mogelijk) besmettelijke cliënt zich 
bevindt óf buiten de straal van 1,5 
meter rondom de cliënt … 

Bij verwijderen van masker 
omschrijven wanneer buiten ruimte 
en wanneer buiten 1,5 m 

afhankelijk van micro-organisme Aangepast. Conform aanbeveling bij 
bevestigen masker, zie punt 38. 

41 10 inh Beschermende hoofdbedekking; Er 
zijn in verpleeghuizen, 
woonzorgcentra en voorzieningen 
voor kleinschalig wonen geen 
indicaties voor het dragen van 
beschermende hoofdbedekking als 
persoonlijk beschermingsmiddel. 

Trek dit gelijk met de regel in de 
ziekenhuizen. Bij MRSA wel 
hoofdbedekking.  

Moeilijk uit te leggen wat het 
verschil in zorg is. Waarom in de 
ene setting wel en de andere niet?  

Geen actie. Discussiepunt voor 
richtlijn MRSA. 

42 11 Inh Er zijn in verpleeghuizen, 
woonzorgcentra en voorzieningen 
voor kleinschalig wonen voor 
ouderen geen indicaties voor het 
dragen van beschermende 
hoofdbedekking als  persoonlijk 
beschermingsmiddel. 

A 
In verpleeghuizen, woonzorgcentra 
en voorzieningen voor kleinschalig 
wonen voor ouderen wordt 
beschermende hoofdbedekking 
gedragen als  persoonlijk 
beschermingsmiddel bij afhalen van 
vuil beddengoed. 

Waarom moet dit in ziekenhuizen 
altijd gedragen worden terwijl de 
woonomgeving nog meer 
gecontamineerd is dan de 
ziekenhuiskamer (veelal kort 
verblijf) 

Geen actie. Ook in een ziekenhuis is 
het afhalen van beddengoed geen 
indicatie voor het dragen van 
hoofdbedekking. 
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43 1 Inh Er zijn in verpleeghuizen, 
woonzorgcentra en voorzieningen 
voor kleinschalig wonen voor 
ouderen geen indicaties voor het 
dragen van overschoenen als 
persoonlijk beschermingsmiddel. 

T (argumentatie toevoegen) Ik mis de argumentatie waarom dit 
niet mag 

Aangepast: ‘… geen indicaties voor 
het dragen van beschermende 
hoofdbedekking als 
infectiepreventie- of 
arbomaatregel.  

44 6  Er zijn in verpleeghuizen, 
woonzorgcentra en voorzieningen 
voor kleinschalig wonen voor 
ouderen geen indicaties voor het 
dragen van overschoenen als 
persoonlijk beschermingsmiddel. 

 Ik zou dat graag uitgebreider 
beschreven zien omdat ze nog veel 
worden gezien in het werkveld ! 

Omdat er vanuit gegaan moet 
worden dat de vloer altijd het 
meest vieze onderdeel van de 
omgeving is.  
Daarom worden materialen die op 
de grond hebben gelegen niet weer 
aan of bij  een cliënt gebruikt.  
Wanneer er overschoenen 
gedragen worden geeft dit bij het 
uittrekken van de overschoenen 
een grote kans op contaminatie van 
de handen. 

Zie punt 43. 
Verder: hier worden waarschijnlijk 
schoenhoezen bedoeld, die worden 
echter niet gedragen als 
infectiepreventie- of 
arbomaatregel. Aanbeveling 
opgenomen over handhygiëne bij 
na het aantrekken en verwijderen 
van overschoenen om andere 
redenen. 

45 10 inh De WIP beveelt geen 
gestandaardiseerde volgorde aan, 
behalve dan te starten met het 
verwijderen van de handschoenen, 
omdat de volgorde onder andere 
afhankelijk is van de  lokaal 
gebruikte persoonlijke 
beschermingsmiddelen en 
voorkeuren 

Dit kan mi wel gestandaardiseerd.  Minder discussies; eenduidig 
beleid.  

Gewijzigd: ‘De WIP beveelt geen 
landelijk gestandaardiseerde 
volgorde aan, …. 
Verder wordt voor een 
voorbeeldvolgorde verwezen naar 
een bijlage. 

46 4 Te moet moeten  Aangepast  

47 3 TE “Heeft” staat voor en na de : 
vermeld sluit niet aan bij regel 
21/22/23 

“Heeft voor de : weglaten   Aangepast  

48 4 Te heeft V  Zie punt  47. 

49 4 Te Chirurgische chirurgisch  Aangepast  

50 4  Masker met uitademventiel T: nooit te gebruiken door cliënt, 
omdat… 

 Geen actie. Richtlijn gaat over 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
bij medewerkers. 

  


