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Inhoud 
 Inleiding Inhoud van de presentatie 

 Scenario 1 Voor het aanraken van een cliënt 

 Scenario 2 Voor een schone/aseptische procedure   

 Scenario 3  Na risico op blootstelling aan lichaamsvloeistoffen 

 Scenario 4 Na het aanraken van de cliënt   

 Scenario 5 Na het aanraken van de omgeving van de cliënt 

 Scenario 6 Zorg volgorde onderbreking 

 Scenario 7 Tussen cliënten 

 Scenario 8  Lichamelijk onderzoek 
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Inhoud van de presentatie 
 In de presentatie worden 9 scenario's weergegeven waarbij elk scenario is gewijd 

aan een van de 5 momenten voor handhygiëne 

 

 Sommige scenario's bestaan uit verschillende versies om verschillende aspecten te 
benadrukken. 

 

 Als eerste wordt de situatie beschreven en vervolgens volgt de kernboodschap van 
de wel of niet uitgevoerde handhygiëne actie.  
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Scenario 1 
Voor het aanraken van een cliënt 
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SCENARIO 1: Voor het aanraken van een cliënt  
1a – Tijdens binnenkomst van de omgeving van de cliënt  

 Scenario 
 De verpleegkundige/ verzorgende opent 

de deur.  
 Ze gaat de kamer binnen en loopt naar de 

cliënt toe. 
 Tijdens het binnenkomen voert de 

verpleegkundige/ verzorgende 
handhygiëne uit (30 sec. handalcohol) 

 Ze verplaatst het nachtkastje(contact met 
een object in de omgeving van de cliënt) 

 Ze helpt de cliënt om op te staan uit bed 
(eerste contact met de cliënt) 

 

Kernboodschap 
 De verpleegkundige/ verzorgende voert 

handhygiëne uit wanneer ze naar de cliënt toe 
loopt. Ze desinfecteert eerst haar handen en 
verplaatst dan het nachtkastje, deze maakt 
deel uit van de cliënt zone, het is niet nodig 
om opnieuw handhygiëne uit te voeren voor 
ze de cliënt aanraakt. De indicatie blijft "voor 
het aanraken van een cliënt“. 
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SCENARIO 1: Voor het aanraken van een cliënt 
1b – Handhygiëne op het juiste moment? 

Scenario  
 De verpleegkundige/ verzorgende 

voert handhygiëne uit op de gang 
(hand hygiëne actie is nutteloos) 

 Ze opent de deur (laatste contact 
met de omgeving buiten de 
omgeving van de cliënt) en gaat 
de kamer binnen en loopt naar de 
cliënt toe. 

 Ze helpt de cliënt om op te staan 
uit bed  

 Handhygiëne mist; indicatie: voor 
het aanraken van de cliënt 
 

Kernboodschap 
 Na het uitvoeren van handhygiëne 

op de gang (extra actie niet 
overeenkomstig met de 
aanbevolen indicatie) raakt de 
verpleegkundig/ verzorgende de 
deur aan en dus ook bacteriën, uit 
de omgeving, die vervolgens aan 
haar hand blijven hangen. Ze mist 
de handen-was-stap voor ze de 
cliënt aanraakt, potentiele 
bacteriën kunnen hem besmetten.  
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SCENARIO 1: Voor het aanraken van een cliënt 
1c – Herhaald cliënten contact 

Scenario  
 De verpleegkundige/ verzorgende 

opent de deur, gaat de kamer binnen 
en loopt naar de cliënt toe 

 Tijdens het binnenkomen voert de 
verpleegkundige/ verzorgende 
handhygiëne uit (30 sec. handalcohol) 

 Ze helpt de cliënt rechtop in bed te 
gaan zitten(eerste cliënten contact) 

 Ze gaat naar de andere kant van zijn 
bed 

 

 
 

 Ze verplaatst het nachtkastje(contact 
met een object in de omgeving van 
de cliënt) 

 Ze neemt de rechter arm legt deze op 
de lakens(cliënten contact) 

 Ze trekt de lakens van het bed recht 
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Kernboodschap 
 Handhygiëne is de eerste keer 

correct uitgevoerd, vóór het 
aanraken van de cliënt. Het is niet 
nodig voor verdere handhygiëne 
acties omdat de verpleegkundige/ 
verzorgende zich alleen in de zone 
van de cliënt verplaatst. 

 



 
 
Scenario 2 
Voor een schone/steriele procedure 
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SCENARIO 2: Voor een schone/steriele procedure 
2a – schone/aseptische procedure 
Scenario  

 De verpleegkundige/ verzorgende 
komt de kamer binnen en plaatst de 
instrumenten lade met de 
voorwerpen klaar voor injectie op 
het nachtkastje (laatste contact met 
de omgeving in het verpleeghuis) 

 Ze voert handhygiëne uit door 
middel van desinfectans (30 sec.)  

 Ze helpt zijn arm op de lakens te 
leggen (eerste cliëntencontact) 

 Ze verplaatst het nachtkastje 
(contact met de omgeving van de 
cliënt) 

 Ze giet alcohol(70%) op de swabs 
 

 Ze voert handhygiëne uit door middel 
van desinfectans (30 sec.)  

 Ze opent de kraan op de perifere 
veneuze katheter, geeft de injectie en 
sluit de kraan weer (aseptische taak) 

 
Kernboodschap 
 De verpleegkundige/ verzorgende heeft 

eerst direct contact met de cliënt en de 
omgeving van de cliënt. Hiervoor voert 
ze handhygiëne uit. Ze voert later 
opnieuw de handhygiëne uit voor het 
uitvoeren van de schone/ aseptische 
actie om de cliënt te beschermen tegen 
zijn eigen bacteriën. 
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SCENARIO 2: Voor een schone/steriele procedure 
2b – schone/aseptische procedure 
Scenario  

 De verpleegkundige/verzorgende 
komt de kamer binnen 

 De cliënt licht te slapen in bed met 
een perifere veneuze katheter op 
zijn arm die rechtstreeks 
toegankelijk is voor de 
verpleegkundige/ verzorgende 

 Ze giet alcohol op de swabs (70%) 
 Ze voert handhygiëne uit door 

middel van handalcohol (30 sec.) 

 Ze opent de kraan op de perifere veneuze 
katheter, geeft de injectie en sluit de kraan 
weer  

Kernboodschap 

 De schone/ aseptische procedure is de eerste en 
unieke aanduiding in dit scenario. De 
verpleegkundige/ verzorgende heeft geen direct 
contact met de cliënt.  Er hoeft verder geen 
handhygiëne uitgevoerd te worden om het gaat 
om een schone/aseptische procedure zonder 
direct contact met de cliënt. 
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Scenario 3 
Na risico op blootstelling aan lichaamsvloeistoffen 
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SCENARIO 3: Na risico op blootstelling aan lichaamsvloeistoffen 
3a – Na risico op blootstelling aan  lichaamsvloeistof  
(niet goed uitgevoerde handhygiënehandelingen) 

Scenario 
 De verpleegkundige/ verzorgende 

komt de kamer van de cliënt binnen 
 De verpleegkundige/ verzorgende 

desinfecteert (30 sec.) haar handen 
en trekt handschoenen aan 

 Ze help de cliënt naar het toilet  
 Ze veegt de billen van de cliënt af 
 Ze trekt haar handschoenen uit en 

helpt de cliënt terug in bed. 
(Handhygiëne mist; indicatie: na 
risico op blootstelling aan 
lichaamsvloeistoffen) 

 Ze neemt de pols van de cliënt 
 

Kernboodschap 
 Handhygiëne wordt gelijk 

uitgevoerd voor contact met de 
cliënt, na risico op blootstelling aan 
lichaamsvloeistoffen, voor het 
opnieuw aanraken van de cliënt of 
aanraking met het oppervlak in de 
omgeving van de cliënt om 
verspreiding van bacteriën te 
voorkomen 

 Elke zorgactiviteit waarbij contact 
met lichaamsvloeistoffen kan 
voorkomen, zorgt voor een risico 
omdat de blootstelling misschien 
niet zichtbaar is maar wel heeft 
plaatsgevonden.  
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 SCENARIO 3: Na risico op blootstelling aan lichaamsvloeistoffen 
3b – Na risico op blootstelling aan  lichaamsvloeistof  
(100% naleving handhygiëne ) 
Scenario 
 De verpleegkundige/ verzorgende 

komt de kamer van de cliënt 
binnen 

 De verpleegkundige/ verzorgende 
desinfecteert (30 sec.) haar 
handen en trekt handschoenen 
aan 

 Ze help de cliënt naar het toilet  
 Ze veegt de billen van de cliënt af 
 Ze trekt haar handschoenen uit en 

wast haar handen (60sec.) 
 ze helpt de cliënt terug in bed.  
 Ze neemt de pols van de cliënt 

 
Kernboodschap 

 De verpleegkundige/ verzorgende 
reageert correct en op tijd, ze 
voert gelijk handhygiëne uit na 
blootstelling aan 
lichaamsvloeistoffen.  
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Scenario 4 
Na het aanraken van de cliënt  
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 SCENARIO 4: Na het aanraken van de cliënt 
 
Scenario 
 De verpleegkundige/ verzorgende 

neemt de bloeddruk op (laatste 
cliënten contact) 

 Ze voert handhygiëne uit (30 sec.) 
(handalcohol) 

 Ze verlaat de kamer (eerste 
contact met de omgeving in de 
zorginstelling) 

Kernboodschap 
Er wordt handhygiëne na het verlaten 
van de cliënt.  
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Scenario 5 
Na het aanraken van de omgeving van de cliënt 
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 SCENARIO 5: Na het aanraken van de omgeving van de cliënt 
5a – Omgeving van de cliënt 
Scenario 
 De schoonmaakster treedt de 

kamer binnen. Ze ruimt het 
nachtkastje op (pakt de lege fles 
en glas ) en maakt de bovenkant 
van de tafel schoon 

 Ze plaatst de fles en een schoon 
glas op de tafel (cliënt omgeving) 

 Ze voert handhygiëne uit 
(handalcohol) (30sec.) 

 Ze verlaat de kamer 
 

 
Kernboodschap 

 Er is geen contact met de cliënt, 
maar er dient wel handhygiëne 
plaats te vinden na contact met 
objecten uit de omgeving van de 
cliënt. 
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Scenario 6 
Zorg volgorde onderbreking 
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SCENARIO 6: Zorg volgorde onderbreking  
6a – Zorg volgorde onderbreking (niet goed uitgevoerde 
handhygiënehandelingen) 

Scenario 
 De arts komt de kamer binnen en 

loopt naar de cliënt toe 
 Tijdens het binnenkomen voert ze 

handhygiëne uit (30 sec.) 
(handalcohol; indicatie: vóór het 
aanraken van de cliënt) 

 Ze schudt de hand van de cliënt 
en beoordeelt zijn knie 
 

 
 Haar mobiel gaat, de arts 

excuseert zich en neemt de 
telefoon op 

 Handhygiëne mist (indicatie: na 
het aanraken van de cliënt) 

 Ze gaat verder met de 
beoordeling  

 Handhygiëne mist (indicatie: 
voor het aanraken van de 
cliënt) 
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SCENARIO 6: Zorg volgorde onderbreking 
6a – Zorg volgorde onderbreking (niet goed uitgevoerde 
handhygiënehandelingen) 
Kernboodschap 
 Een onderbreking in de controle 

(de arts beantwoordt de 
telefoon). Daarom dient ze 
handhygiëne uit te voeren nadat 
ze de cliënt verlaat (om 
overdracht van bacteriën van de 
cliënt naar de zorgomgeving te 
voorkomen) en voor het aanraken 
van de cliënt (om overdracht van 
bacteriën van de zorgomgeving na 
de cliënt te voorkomen) 

 
 De onderbrekingen in de 

controles dienen zo veel 
mogelijk te worden vermeden! 
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 SCENARIO 6: Zorg volgorde onderbreking 
6b – Zorg volgorde onderbreking (100% naleving handhygiëne) 
Scenario 
 De arts betreed de kamer en loopt 

naar de cliënt toe 
 Tijdens het binnenkomen voert ze (30 

sec.) handhygiëne uit (handalcohol; 
indicatie: vóór het aanraken van de 
cliënt) 

 Ze schud de hand van de cliënt en 
beoordeeld zijn knie 

 Haar mobiel gaat. De arts excuseert 
zichzelf om de telefoon te 
beantwoorden. 

 Ze neemt de telefoon op maar voert 
ondertussen handhygiëne uit door 
middel van handalcohol (30 
sec.)(indicatie: na het aanraken van 
de cliënt) 

 

 Wanneer de arts klaar is met 
telefoneren voert ze  handhygiëne 
uit door middel van handalcohol 
(30 sec.) (indicatie: vóór het 
aanraken van de cliënt) 

 Ze gaat verder met de 
beoordeling 

 
Kernboodschap 
 Dezelfde volgorde als 6a, maar 

met correct uitgevoerde 
handhygiëne (100% naleving) 
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Scenario 7 
Tussen cliënten 
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 SCENARIO 7: Tussen cliënten 
7a – Tussen cliënten (niet goed uitgevoerde handhygiënehandelingen) 

Scenario 
 De arts voert lichamelijk 

onderzoek uit bij cliënt A 
 Wanneer ze klaar is schudt ze zijn 

hand. 
 Handhygiëne mist (indicatie: na- 

en voor het aanraken van de 
cliënt) 

 Ze gaat naar cliënt B en schudt 
zijn hand 

Kernboodschap 
 Twee indicaties doen zich voor 

(na het aanraken van de cliënt en 
voor het aanraken van de cliënt) 
dit vereis slecht één enkele 
handhygiëne handeling 
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 SCENARIO 7: Tussen cliënten 
7b – Tussen cliënten (100% naleving handhygiëne) 

Scenario 
 De arts voert lichamelijk 

onderzoek uit bij cliënt A 
 Wanneer ze klaar is schudt ze zijn 

hand. 
 Ze voert handhygiëne uit door 

middel van handalcohol (30 sec.) 
(indicatie: na aanraken van de 
cliënt en voor het aanraken van 
de cliënt) 

 Ze gaat naar cliënt B en schudt 
zijn hand 
 

Kernboodschap 
 Dezelfde volgorde als 7a, maar 

met goed uitgevoerde 
handhygiëne (100% naleving) 
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Scenario 8 
Lichamelijk onderzoek 
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 SCENARIO 8: Lichamelijk onderzoek 
8a – Lichamelijk onderzoek (niet goed uitgevoerde handhygiënehandelingen) 
Scenario 
 De arts luistert naar het hart van 

de cliënt 
 De verpleegkundige/ verzorgende 

komt de kamer binnen  
 Ze voert handhygiëne uit door 

middel van handalcohol (30 sec.) 
(indicatie: na aanraken van de 
cliënt en voor het aanraken van 
de cliënt) 

 De verpleegkundige/ verzorgende 
helpt de arts om de cliënt 
overeind te zetten in bed 

 De arts onderzoekt de longen van  
de cliënt 

 De arts vraagt de 
verpleegkundige/ verzorgende om 
apparatuur aan te geven. 

 Handhygiëne mist; indicatie: voor 
een schone/ aseptische 
procedure 

 Ze trekt handschoenen aan om de 
mond van de cliënt te 
onderzoeken met een spatel en 
een lampje 

 Ze help de cliënt zijn mond de 
open en controleert zijn slijmvlies 
(aanraking met slijmvlies) 
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 SCENARIO 8: Lichamelijk onderzoek 
8a – Lichamelijk onderzoek (niet goed uitgevoerde handhygiënehandelingen) 
Scenario (vervolg) 
 Er lekt wat speeksel, wat de arts 

vervolgens weg veegt met een doekje 
(lichaamsvloeistof blootstelling) 

 De arts rond haar onderzoek af 
 Ze gooit de doekjes en spatel in de 

afvalbak en trekt haar handschoenen 
uit en gooit ze in dezelfde afvalbak 

 Handhygiëne actie mist (indicatie: na 
blootstelling aan lichaamsvloeistof) 

 De verpleegkundige/ verzorgende 
verlaagd het hoofeind van het bed 

 

 
 De arts palpeert de buik van de cliënt 
 De arts voert handhygiëne uit door 

handalcohol (30 sec.) (indicatie: na het 
aanraken van de cliënt) 

 Ze verlaat de cliënt 
 De verpleegkundige/ verzorgende legt 

de cliënt onder de lakens en legt de 
materialen weg 

 Ze legt ze bij de wasbak en verlaat de 
kamer 

 Handhygiëne actie mist; indicatie: na 
het aanraken van de cliënt 
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 SCENARIO 8: Lichamelijk onderzoek 
8a – Lichamelijk onderzoek (niet goed uitgevoerde handhygiënehandelingen) 

Kernboodschap 
 
 Er wordt handhygiëne door de 

verpleegkundige/ verzorgende verricht 
omdat ze de cliënt gaat aanraken 

 Voor een schone/ aseptische handeling 
dienen de handen opnieuw te worden 
gedesinfecteerd ook wanneer er 
handschoenen worden aangetrokken.   

 Na de schone/ aseptische handeling 
desinfecteert de verpleegkundige/ 
verzorgende haar handen weer. Dit is echter 
niet nodig.  
 
 
 
 

 Na het uittrekken van de handschoenen 
verricht de arts geen handhygiëne. Dit is 
echter wel nodig omdat er mogelijk contact 
met lichaamsvloeistoffen is geweest. Bij het 
uittrekken van de handschoenen is er kans 
dat er lichaamsvloeistoffen van de cliënt op 
de verpleegkundige/ verzorgende komen.  

 Voor het verlaten van de kamer verricht de 
arts wel handhygiëne omdat ze de cliënten 
omgeving verlaat.  

 Echter voert de verpleegkundige/ 
verzorgende geen handhygiëne uit na het 
verlaten van de kamer.  
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SCENARIO 8: Lichamelijk onderzoek 
8b – Lichamelijk onderzoek (100% naleving handhygiëne) 
Scenario 
 De arts luistert naar het hart van de cliënt  
 De verpleegkundige/ verzorgende komt de 

kamer binnen  
 Ze voert handhygiëne uit door 

handalcohol (30 sec.) (indicatie: voor het 
aanraken van de cliënt) 

 De verpleegkundige/ verzorgende helpt de 
arts om de cliënt overeind te zetten in bed 

 De arts onderzoekt de longen van  de 
cliënt 

 De arts vraagt de verpleegkundige/ 
verzorgende om de apparatuur aan te 
geven  

 De arts voert handhygiëne uit door 
handalcohol (30 sec.) (indicatie: voor een 
schone/ aseptische procedure 

 
 Ze trekt handschoenen aan om de mond 

van de cliënt te onderzoeken met een 
spatel en een lamp 

 Ze help de cliënt zijn mond de open en 
controleert zijn slijmvlies (aanraking met 
slijmvlies) 

 Er lekt wat speeksel, wat de arts 
vervolgens weg veegt met een doekje 
(lichaamsvloeistof blootstelling) 

 De arts rond haar onderzoek af 
 Ze gooit de doekjes en spatel in een 

afvalbak en trekt haar handschoenen uit 
en gooit ze in dezelfde afvalbak 

 Ze voert handhygiëne uit door middel van 
handalcohol (30 sec.) (indicatie: na het 
aanraken van de cliënt) 
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 SCENARIO 8: Lichamelijk onderzoek 
8b – Lichamelijk onderzoek (100% naleving handhygiëne) 
Scenario (vervolg) 
 De verpleegkundige/ verzorgende 

verlaagt het hoofeind van het bed 
 De arts palpeert de buik van de 

cliënt 
 De arts voert handhygiëne uit 

door handalcohol (30 sec.) 
(indicatie: na het aanraken van de 
cliënt) 

 Ze verlaat de cliënt 
 De verpleegkundige/ verzorgende 

legt de cliënt onder de lakens en 
legt de instrumenten weg 

 Ze voert handhygiëne uit door 
handalcohol (30 sec.) (indicatie: 
na het aanraken van de cliënt) 

 Ze verlaat de kamer 
 

Kernboodschap 
 Dezelfde volgorde als 8a, maar 

met correct uitgevoerde 
handhygiëne (100% compliance) 
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Bedankt voor uw aandacht! 

Einde presentatie 
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