
Evaluatie handhygiëne infrastructuur 
 
Checklist 
Met behulp van deze checklist wordt in kaart gebracht of de voorzieningen en de handhygiëne 
producten voldoen aan de richtlijnen.  
De evaluatie zou moeten worden uitgevoerd door de coördinator van het project of een ander 
aangewezen en geïnformeerd persoon (bijvoorbeeld een afdelingscoördinator, 
hoofdverpleegkundige of adviseur infectiepreventie).  
 
Wanneer er op een vraag met ‘nee’ wordt geantwoord dient hier aandacht aan te worden 
besteed. 
 

INVENTARISATIE VOORZIENINGEN 

Vraag Antwoord 
1.1 Nee 
Is er handalcohol aanwezig?  Ja, medewerkers hebben flesjes handalcohol op zak 
   Ja, d.m.v. dispensers, op elke afdeling en elke 

cliëntenkamer  
1.2 Nee 

Is er op elke cliëntenkamer een wastafel aanwezig? Ja, op elke cliëntenkamer 

1.3 Nee 
Ja, d.m.v. bewegingssensor (automatisch) Kan de water kraan worden bediend zonder de 

handen daarvoor te gebruiken? Ja, d.m.v. elleboog 

1.4 Nee 
Is er vloeibare zeep aanwezig? Ja, vloeibare zeep d.m.v. een dispenser op elke 

cliëntenkamer 
1.5 Nee 
Zijn er disposable handdoeken aanwezig? Ja, bij elke wastafel 
1.6 Nee 
Zijn er open afvalemmers aanwezig? Ja, bij elke wastafel 
1.7 Nee 
Zijn er op vaste plekken handcrème aanwezig? Ja, er is handcrème aanwezig op vaste plekken 
1.8 Nee 
Zijn er op diverse plekken posters aanwezig die 
uitleg geven over handhygiëne? 

Ja, er zijn op diverse plekken, voornamelijk bij 
wastafels, handhygiëne posters aanwezig 

1.9 Nee 
Is er een persoon aangewezen die verantwoordelijk 
is voor het vervangen van (bijna) lege dispensers? 

Ja 

 



 
Voor een goede handhygiëne is het noodzakelijk dat de voorzieningen in orde zijn. Zonder de 
juiste voorzieningen en producten is een goede handhygiëne onmogelijk.  
 
Handhygiëne bestaat in principe uit 3 onderdelen. Handen desinfecteren, handen wassen en 
hand verzorging.  
 
Het is van belang dat de producten en voorzieningen om deze 3 onderdelen uit te voeren 
aanwezig zijn. Ook is het van belang dat de voorzieningen en producten binnen handbereik 
zijn of in de buurt van de plek waar de verzorging of behandeling plaatsvindt. De reden 
hiervoor is dat alleen dan volledige medewerking van de zorgmedewerkers kan worden 
verwacht. 
Voor een goede uitvoering van de handhygiëne en verbetering van de compliance is het dus 
van essentieel belang dat er; 

- Voldoende dispensers met handalcohol aanwezig zijn, of dat ieder personeelslid 
handalcohol op zak heeft; 

- op voldoende plekken toegang is tot een wastafel met zeepdispensers en disposable 
handdoeken; 

- voldoende handcrème aanwezig is. 
 
Aanbevelingen 
 
Wanneer er nog geen handalcohol aanwezig is en wanneer deze moeten worden aangeschaft is 
het van belang dat er voor een handalcohol wordt gekozen met een Europese Normering EN 
1500. 
 
Voor de aanschaf van zeep wordt standaard gekozen voor vloeibare zeep die door middel van 
dispensers wordt verstrekt.  
Voor dispensers gaat de voorkeur uit naar een dispenser met automatische (sensor) bediening 
of voor elleboog bediening. Ook is het van belang dat het reservoir niet wordt nagevuld maar 
dat er gebruik wordt gemaakt van wegwerp flessen.  
 
Ook voor de wastafels geldt dat de voorkeur uitgaat naar bediening zonder door met de 
bevuilde handen de kraan aan te raken. Dus door middel van elleboog of automatische 
bediening. Wanneer dit niet kan worden gerealiseerd dient men de kraan dicht te draaien met 
een disposable handdoek. De wastafels moeten voorzien zijn van disposable handdoeken. 
Stoffen handdoeken mogen niet worden gebruikt omdat deze na gebuik vuil zijn. De 
bed:wastafel verhouding is van belang om de medewerkers de mogelijkheid te geven om 
handhygiëne op de juiste momenten toe te passen. Bij te weinig wastafels (in de buurt van 
verzorgingsplek) is de kans dat medewerkers de richtlijnen niet na leven groter. Dit zelfde 
geldt voor handalcohol dispensers. Deze moeten in de omgeving zijn waar verzorging en 
behandeling van cliënten plaatsvindt. Wanneer dit niet kan worden gerealiseerd kan men er 
voor kiezen om iedere medewerker een eigen handalcohol flesje te geven. Op deze manier kan 
er ongeacht de situatie handhygiëne plaats vinden. 
 

 
 
 

Deze toolkit is ontwikkeld door het projectteam SNIV en is gebaseerd op de WHO handhygiëne 
toolkit. SNIV is het Surveillance Netwerk Infectieziekten in Verpleeghuizen van het RIVM . 


