Hygiëne en infectiepreventie
PSW wil dat cliënten en medewerkers in prettige en veilige omstandigheden kunnen wonen en
werken. Daarvoor zijn hygiënerichtlijnen nodig, maar er wordt ook een beroep gedaan op het
‘gezonde verstand’ van medewerkers.
Deze notitie gaat over de volgende onderwerpen:
▪ persoonlijke hygiëne
▪ infectieziektes
▪ schoonmaak.
Enkele randvoorwaarden:
▪ Iedere locatie waar zorg wordt verleend heeft voldoende handschoenen, pleisters en desinfecterende middelen (Sterilium en alcohol 70%) op voorraad. Deze liggen op een vaste plek. Overal
waar ADL-handelingen worden verricht zijn (in de gezamenlijke badkamer, het kantoor en/of de
keuken) papieren handdoeken aanwezig en een pompje met desinfectiemiddel. Tevens zijn hier
wegwerpschoenhoesjes aanwezig om te dragen over open schoenen/slippers, wegwerpschorten
en/of op 60° wasbare uniformjasjes.
▪ In elke locatie is een doos aanwezig met voor twee dagen voldoende maskers, handschoenen,
schorten en handalcohol (bij voorkeur Sterilium) om direct te kunnen gebruiken bij uitbraak van
een infectieziekte.
▪ Elk team weegt af of het aanstellen van een medewerker met aandachtsgebied hygiëne,
eventueel gecombineerd met medicatie en/of voedselveiligheid, van toegevoegde waarde is.
Van belang is dat hygiëne onderwerp van gesprek is, minimaal jaarlijks op de agenda staat en
iemand ervoor waakt dat er voldoende voorraad van de benodigde middelen aanwezig is.
▪ Bij het geven van injecties is gebruik van veiligheidsnaalden en een naaldencontainer verplicht.
Zie de Vilans KICK-protocollen Injectienaalden en Gebruik naaldenbekers.
▪ Voor trainingen ter ondersteuning van cliënten op het gebied van hygiëne, kun je terecht bij het
Kenniscentrum, Centraal Bureau in Herten. Zie in het PSW-portaal ook de Kennis-tegel.
▪ Meld incidenten, deze bieden waardevolle informatie om van te leren.
Het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) brengt richtlijnen en adviezen uit op het
gebied van hygiëne en infectiepreventie:
▪ Hygiënerichtlijn voor instellingen voor volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke
beperking
▪ Hygiënerichtlijn voor instellingen voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
▪ Hygiënerichtlijn voor kinderopvang.
Er zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar om hygiënisch werken bespreekbaar te maken in je team.
Ook de Arbocatalogus Gehandicaptenzorg geeft veel informatie.

Persoonlijke hygiëne
Een van de meest voorkomende manieren waarop ziektes worden verspreid is via de handen.
Goede handhygiëne is de belangrijkste basis van preventief werken. Aandachtspunten hierbij:
▪

Let op je handen.
Je handen vormen een belangrijke besmettingsbron omdat je ze voortdurend gebruikt voor aller-
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lei handelingen. Op die manier kun je micro-organismen (zoals bacteriën, virussen, schimmels en
parasieten) over tal van voorwerpen verspreiden. Ook kun je, als je hier niet heel scherp op let,
contact hebben tussen mond en hand, waardoor bacteriën en virussen kunnen worden opgenomen door je lichaam.
Was of desinfecteer je handen op de juiste wijze en op de juiste momenten. Klik voor
instructiefilmpjes over goed handen wassen in de thuissituatie, handen wassen op het werk
en handen desinfecteren.
Draag handschoenen.
Als je werk doet waarvan je weet dat het (mogelijk) contact oplevert met risicovol materiaal
(zoals bloed, ontlasting en speeksel, maar ook bij huidcontact bij een bekend geïnfecteerd
persoon), moet je altijd handschoenen dragen. Bij voorkeur hypoallergene handschoenen in
verband met risico op allergie. Doe ze na gebruik zorgvuldig uit, zonder contact te maken met
de buitenkant. Was daarna je handen grondig. Klik hier voor een instructiefilmpje.
Dek wondjes af.
Je huid is in principe een goede barrière tegen besmetting. Is hij echter beschadigd, dan is het
risico op besmetting groter, zelfs bij kleine verwondingen. Dek eventuele wonden of wondjes
dus goed af met een pleister en draag handschoenen. Draag bij voorkeur kleding en schoenen
die de huid zoveel mogelijk bedekt.
Nies in de kom van de elleboog, gebruik een papieren zakdoekje om te snuiten en gooi dit
meteen na gebruik weg. Was daarna je handen.
Zorg voor kortgeknipte, schone nagels en draag geen sieraden en horloge bij de persoonlijke
verzorging van cliënten.
Draag schone kleding. Weeg af of je tijdens de persoonlijke verzorging van cliënten gebruik
maakt van een wegwerpschort of uniformjasje.
Stimuleer de persoonlijke hygiëne van cliënten. Klik hier voor folders.

Zie voor meer informatie de volgende Vilans KICK-protocollen (en bekijk eventueel de bijbehorende
instructie over het gebruik van het KICK-portaal):
- Indicaties voor handdesinfectie en wassen van de handen
- Techniek handen wassen met water en zeep
- Techniek handdesinfectie met handalcohol
- Handschoenen
- Techniek aan- en uittrekken van handschoenen
- Persoonlijke hygiëne zorgverlener en de poster ‘Klaar voor je werkdag?’
Klik hier voor meer informatie in de Arbocatalogus Gehandicaptenzorg.

In welke situaties is het risico op besmetting aanwezig?
Micro-organismen verspreiden zich op de volgende manieren:
▪ via de handen
▪ door de lucht (bijvoorbeeld via druppels door niezen, hoesten, na braken, via huidschilfers of
stof)
▪ via lichaamsvloeistoffen (speeksel, neusvocht, ontlasting, urine, bloed, wondvocht, etc.)
▪ via voorwerpen als wc’s en deurklinken
▪ via voedsel en water
▪ via dieren (zoals huisdieren en insecten).
Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:
▪ Gezamenlijke maaltijden.
▪ Gezamenlijk gebruik van zalfjes en smeersels.
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Ondersteunen bij tanden poetsen.
Gebruik van elkaars tandenborstel of scheerapparaat.
Ondersteunen bij toiletbezoek.
Verzorgen bij menstruatie.
Opruimen van speeksel, neusvocht, ontlasting, urine, sperma, braaksel en bloed.
Verzorgen van wonden en huidaandoeningen.
Eerste hulp verlenen bij verwondingen.
Verzorgen van bloedneus en neusvocht.
Geven van injecties en opruimen van gebruikte naalden.
Wassen van cliënten.
Verschonen en wassen van bedden en kleding.
Omgaan met vervuild wasgoed en besmet afval.
Schoonmaken van vervuilde plaatsen.
Bijten en verwonding door agressie.
Spugen in het gezicht.
Materialen (zoals speelgoed en knuffels) die bij meerdere cliënten in contact komen met de
mond.
Seksuele contacten en onveilig vrijen.
Contact met (uitwerpselen van) dieren (met het oog op Q-koorts, vogelgriep en de ziekte van
Lyme bij tekenbeten).

Zie ook de notities over voedselveiligheid en legionellapreventie.

Wat te doen als ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch iets mis is gegaan?
Als bloed op de onbeschadigde huid komt, is er geen infectierisico. Was of desinfecteer dan op de
juiste wijze.
Is er sprake van bloed-bloedcontact of contact van je slijmvliezen (in de mond, neus, ogen) of
huidbeschadiging met materiaal van een ander? Er is dan sprake van een besmettingsrisico en dit
wordt een prik-, snij-, bijt-, spat/spuug- of krabincident genoemd, waarvan prikaccident de
‘verzamelnaam’ is. In deze gevallen is het zaak snel te handelen. Klik hier voor uitleg.

Gebeten door een dier of een teek? Klik hier wat te doen.
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Infectieziektes
Hier wordt beschreven wat, naast de ‘gebruikelijke’ persoonlijke hygiëne, nodig is in geval van de
meest voorkomende besmettelijke ziektes.

Wat te doen bij uitbraak van griep, buikgriep, NORO-virus en andere virusinfecties?
Neem contact op met de coördinerend verpleegkundige (06 20787237). Indien nodig overlegt de
coördinerend verpleegkundige met P&O.
Griep en buikgriep
▪ Cliënt zo veel mogelijk in de eigen woonomgeving houden. Binnen het woonbegeleidingscentrum
op de eigen kamer houden (ook tijdens maaltijden), van de eigen badkamer gebruik laten maken
en extra instructies geven over handhygiëne.
▪ Handschoenen, mondmasker en halterschort gebruiken bij ADL-handelingen.
▪ Handschoenen en mondmasker gebruiken bij het ondersteunen van cliënten met tandenpoetsen
of overwegen een gewone tandenborstel te gebruiken in plaats van een elektrische.
▪ Handalcohol gebruiken, bij voorkeur Sterilium.
▪ Intensiever schoonmaken en desinfecteren met alcohol 70%.
▪ Geen vervuild wasgoed op de grond leggen. Wasgoed direct in zakken doen en deze
dichtknopen. Wassen op 60°C of hoger.
▪ Zalfjes en smeersels die bedoeld zijn voor algemeen gebruik, privé voor de cliënt aanschaffen.
Gebruik maken van een houten spatel, plastic lepel, roerstaafje of wattenstaafje om het zalfje
of smeersel uit de verpakking te halen en handschoenen dragen bij het aanbrengen.
NORO
▪ Cliënt zo veel mogelijk in de eigen woonomgeving houden. Binnen het woonbegeleidingscentrum
op de eigen kamer houden (ook tijdens maaltijden), van de eigen badkamer gebruik laten maken
en extra instructies geven over handhygiëne.
▪ Handschoenen, mondmasker en halterschort gebruiken bij ADL-handelingen.
▪ Handalcohol gebruiken, bij voorkeur Sterilium.
▪ Intensiever schoonmaken en desinfecteren met alcohol 70%.
▪ Geen vervuild wasgoed op de grond leggen. Wasgoed direct in zakken doen en deze
dichtknopen. Wassen op 60°C of hoger.
▪ Zalfjes en smeersels die bedoeld zijn voor algemeen gebruik, privé voor de cliënt aanschaffen.
Gebruik maken van een houten spatel, plastic lepel, roerstaafje of wattenstaafje om het zalfje
of smeersel uit de verpakking te halen en handschoenen dragen bij het aanbrengen.

Wat te doen bij BRMO?
Neem contact op met de coördinerend verpleegkundige (06 20787237). Er zijn namelijk verschillende
bacteriën die een BRMO zijn. Om vast te stellen welke bescherming nodig is, is het belangrijk om te
weten om welke bacterie het gaat.

Wat te doen met het oog op hepatitis of HIV besmetting?
▪

Als je met cliënten werkt, loop je altijd risico op contact met lichaamsvocht. Dringend advies van
PSW aan begeleiders die direct betrokken zijn bij de lichamelijke verzorging van een cliënt, of
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waar op een andere manier sprake is van risico’s, om zich op kosten van PSW laten inenten tegen
hepatitis B. Dit geldt ook voor stagiaires met een stageperiode van 6 maanden of langer.
Vrijwilligers en andere medewerkers die frequent betrokken zijn kunnen zich indien gewenst ook
laten inenten. Na overleg met de leidinggevende kan de inenting door de begeleider, stagiair(e)
of vrijwilliger zelf geregeld worden en de kosten kunnen gedeclareerd worden via het onkosten
declaratieformulier.
Als een cliënt bekend is met hepatitis, HIV of een andere infectieziekte, is dit beschreven in de
basisvragenlijst voor het ondersteuningsplan (onder de kopjes Gezondheid en Risico’s) en in een
case alert. Besteed tijdens de intake voldoende aandacht aan deze kopjes.
Elk team beschikt over een overzicht van cliënten die bekend zijn met infectieziektes. Dit is
bekend bij alle medewerkers die direct contact hebben met de betreffende cliënten en is
beschikbaar voor invalkrachten.
Zorg dat je op de hoogte bent van de extra hygiënemaatregelen die zijn afgesproken voor de
betreffende cliënt.

Wat te doen als je zelf een infectie hebt?
▪

▪

▪
▪

Als je zelf een infectie of huidaandoening hebt, ben dan alert op je persoonlijke hygiëne om te
voorkomen dat je anderen besmet. Heb extra aandacht voor de genoemde maatregelen in het
kader van persoonlijke hygiëne. Denk vooral ook aan het dragen van kleding die de huid zo veel
mogelijk bedekt en wegwerpschoenhoesjes over open schoenen en slippers.
Heb je vragen over of twijfel je of er een risico is dat je anderen besmet, overleg dan met je
teamleider en huisarts. De bedrijfsarts en coördinerend verpleegkundige kunnen ook een rol
spelen. Zie ook het Vilans KICK-protocol Persoonlijke hygiëne zorgverlener.
Ben je ziek en heb je de indruk dat er sprake is van verschijnselen die lijken op het NORO-virus,
het verzoek om dit aan te geven.
Afhankelijk van de omvang van de infectie moeten eventueel maatregelen getroffen worden op
de werklocatie.

Klik hier voor publieksinformatie van diverse richtlijnen van Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding. De KIDDI-app bevat informatie over infectieziektes bij kinderen en is speciaal gemaakt
voor kinderopvang.

Schoonmaak
▪

▪
▪
▪

▪
▪

Ga goed om met schoonmaakmaterialen. Zorg vooral dat deze zelf geen bron van verontreiniging
worden. Gebruik wegwerpmaterialen of was herbruikbare materialen op 60°C of hoger en laat ze
goed drogen.
Veeg vervuiling meteen op en maak deze plaatsen grondig schoon. Klik hier voor een samenvatting van de richtlijnen voor schoonmaken en desinfectie.
Doe afval en met lichaamsvocht vervuild wasgoed in dichtgeknoopte afvalzakken en ruim dit
direct op. Dit afval en wasgoed moet als besmet worden beschouwd. Was minimaal op 60°C.
Zorg ervoor dat materialen die in contact met de mond komen (zoals speelgoed, knuffels,
servies, monddoekjes, slabbers) door één cliënt gebruikt worden totdat ze weer gewassen zijn.
Deze materialen bij zichtbare verontreiniging meteen wassen, schoonmaken en/of desinfecteren.
Zorg ervoor dat materialen en voorwerpen voor de snoezelruimte (af)wasbaar zijn.
Houd contactpunten extra bij. Maak alle oppervlakken waar veel contact mee is (deurklinken,
tafels, sanitair) frequent schoon.
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Denk aan regelmatige schoonmaak van hoortoestellen en voorzetkamers van inhalatiemiddelen
volgens de gebruiksaanwijzingen die bij het product horen. Zie ook Vilans KICK-protocol
Hoortoestel verzorgen.
Verwijder zichtbare verontreiniging in de zandbak direct. Zand wordt vervangen (eventueel
gestoomd) na het vinden van dierlijke uitwerpselen of bij andere, niet te verwijderen zichtbare
vervuiling. Als een buitenzandbak niet wordt gebruikt, wordt deze met een deksel afgesloten.
Voor alle ruimtes binnen een locatie is een schoonmaakschema beschikbaar dat wordt
geparafeerd. Voor snoezel-, speelruimtes en speelgoed is extra aandacht nodig. Bij KDC De
Heisterkes geldt dit ook voor het zwembad.

Klik hier voor tips over het schoonhouden van de omgeving. De op pagina 1 van deze notitie
genoemde richtlijnen van het LCHV geven ook informatie en bevatten links naar schoonmaakschema’s.
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