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Samenstelling van de werkgroep 
Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2021 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande 

uit bestaande uit deskundige en vertegenwoordigers van specialismen die betrokken zijn bij de zorg 

voor patiënten. De werkgroepleden zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname. 

De werkgroep is verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn. 5 

De werkgroep bestaat uit: 

• M. vd Jagt-Zwetsloot, voorzitter en deskundige infectiepreventie, mandaat vanuit Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid Milieu (RIVM) 

• Prof. dr. A. Voss, arts-microbioloog, Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie 

(NVMM), Federatie Medisch Specialisten (FMS) 10 

• Prof. dr. T. Rustemeyer, dermatoloog, Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en 

Venereologie (NVDV), Federatie Medisch Specialisten (FMS) 

• Drs. S. Mulder, deskundige infectiepreventie, mandaat vanuit Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

• C. Kooyman, deskundige infectiepreventie, Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de 15 

Gezondheidszorg (VHIG) 

• M. Nillesen, deskundige infectiepreventie, Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de 

Gezondheidszorg (VHIG) 

• E. Hagelen, Nederlandse Vereniging van Arbeidshygiëne (NVvA) 

• Drs. G. de Groene, Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) 20 

• I. Verzijl, verpleegkundig specialist, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) 

• Drs. I. van Zoest, arts verstandelijk gehandicapten, Nederlandse Vereniging Artsen voor 

Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) 

Met ondersteuning van: 

• Drs. K. Weijdema, senior procesbegeleider richtlijnontwikkeling RIVM 25 

• F. Aanhane, senior procesbegeleider richtlijnontwikkeling, SKILZ 

• Dr. I. van Dusseldorp, informatiespecialist, Maatschap Van Dusseldorp, Delvaux & Ket 

• Dr. E. Delvaux, informatiespecialist, Maatschap Van Dusseldorp, Delvaux & Ket 

• Dr. N. Molenaar, epidemioloog, Medical Research Consulting 

De volgende personen waren onderdeel van de klankbordgroep en hebben input gegeven tijdens de 30 

ontwikkelfase vanuit hun specifieke expertise: 

• A. Haenen, deskundige infectiepreventie en promovendus, Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu (RIVM) en Radboud Medisch Centrum  

• Ir. J.W. Andriessen, beleidsmedewerker, College voor de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) 35 

• mr. S. Otters, jurist, Federatie Medisch Specialisten 
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Algemene inleiding 
Waar gaat deze richtlijn over? 
Deze richtlijn richt zich op de methode en middelen van handhygiëne en de te nemen maatregelen op 

het gebied van persoonlijke hygiëne door de zorgmedewerker. In deze richtlijn komen de volgende 

onderwerpen aan bod: 5 

1. Handhygiëne en middelen 

2. Handhygiëne en methode 

3. Persoonlijke hygiëne onderarmen en handen 

4. Persoonlijke hygiëne kleding en gezicht 

5. Infectie(ziekte) bij de medewerker 10 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld? 
Deze richtlijn is primair bestemd voor iedereen die werkzaam is in de zorgdomeinen medisch 

specialistische zorg, langdurige zorg en publieke gezondheidszorg. Aangezien handhygiëne en 

persoonlijke hygiëne een generiek onderwerp is waar iedere zorgprofessional dagelijks mee te maken 

heeft, zijn de gebruikers van deze richtlijn zowel degenen die (kwaliteits)beleid maken op het gebied van 15 

infectiepreventie en infectieziekte bestrijding (deskundigen infectiepreventie, artsen-microbioloog, 

internisten-infectioloog en artsen en verpleegkundigen infectieziekte bestrijding, arbodeskundigen) als 

de zorgprofessionals die dagelijks de richtlijn toepassen tijdens hun werkzaamheden (de (para)medische 

en verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen). 

Voor patiënten 20 

Zorgmedewerkers die werken met schone handen (zonder sieraden of andere accessoires) en een goede 

persoonlijke verzorging hebben, zorgen ervoor dat infectieziektes minder makkelijk kunnen worden 

overgedragen van de ene persoon naar de andere. Door op de juiste manier de handen te wassen of 

handalcohol te gebruiken, krijgen zorgmedewerkers schone handen. Voor de persoonlijke verzorging is 

schone kleding belangrijk, maar ook een verzorgd gezicht waarbij de haren kortgeknipt of 25 

bijeengebonden zijn in een staart. Als zorgmedewerkers deze afspraken opvolgen, is de kans dat er 

infectieziektes worden overgedragen via een zorgmedewerker van de ene patiënt naar de andere 

patiënt kleiner. 

Afbakening van de richtlijn 
De richtlijn Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne richt zich op alle zorgdomeinen binnen het SRI; medisch 30 

specialistische zorg en de langdurige zorg, publieke gezondheidszorg, met uitzondering van de 

handelingen rondom operatieve ingrepen en voeding. Deze richtlijn betreft de herziening van de WIP-

richtlijn Handhygiëne (oktober 2007, revisie oktober 2012) en de WIP-richtlijn Persoonlijke hygiëne 

medewerker (november 2014, revisie 2016). 

Deze SRI-richtlijn vervangt de WIP richtlijnen: 35 
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- Handhygiëne voor ziekenhuizen 

- Handhygiëne voor verpleeghuizen, woon- en thuiszorg 

- Handhygiëne voor Verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen 

Handhygiëne voor revalidatiecentra 

- Persoonlijke hygiëne medewerker voor ziekenhuizen 5 

- Persoonlijke hygiëne medewerker voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen 

ouderen 

- Persoonlijke hygiëne medewerker voor revalidatiecentra Deze richtlijn hangt samen met andere 

SRI richtlijnen. 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen? 10 

De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de drie 

genoemde zorgdomeinen. Het SRI is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke voor de 

actualiteit van deze richtlijn. Het RIVM en SKILZ hebben namens het SRI de begeleidende rol gehad bij 

de richtlijnontwikkeling. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijk verenigingen of 

gebruikers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de eerstverantwoordelijke over 15 

relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied. 
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Verantwoording 
Autorisatiedatum en geldigheid 
Laatst beoordeeld: datum 

Laatst geautoriseerd: datum 

Uiterlijk in jaartal bepaalt het bestuur van de naam initiërende WV of deze richtlijn of module nog 5 

actueel is. Zo nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid 

van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een 

herzieningstraject te starten. 

Initiatief en autorisatie 
Initiatief: 10 

• RIVM en SKILZ 

Geautoriseerd door: 

Volgt na autorisatie  

Regiehouder: 

• Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) 15 

Samenstelling van de werkgroep 
Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2021 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande 

uit bestaande uit deskundige en vertegenwoordigers van specialismen die betrokken zijn bij de zorg 

voor patiënten. De werkgroepleden zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname. 

De werkgroep is verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn. 20 

Belangenverklaringen 
De Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is gevolgd. Alle 

werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of zij in de laatste drie jaar directe financiële belangen 

(betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of 

indirecte belangen (persoonlijke relaties, reputatiemanagement) hebben gehad. Gedurende de 25 

ontwikkeling of herziening van een module worden wijzigingen in belangen aan de voorzitter 

doorgegeven. De belangenverklaring wordt opnieuw bevestigd tijdens de commentaarfase.  

Een overzicht van de belangen van werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met eventuele 

belangen vindt u in onderstaande tabel. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen via 

info@sri-richtlijnen.nl.  30 

Werkgroeplid Functie Neven functie Gemelde 
Belangen 

Ondernom
en actie 

mailto:info@sri-richtlijnen.nl
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M. vd Jagt-Zwetsloot 
 

Deskundige 
infectiepreventie 

geen geen Geen actie 
vereist 

Prof. dr. A. Voss Arts-microbioloog Onbetaald: 
Bestuurslid NVMM, Lid WHO 
IPC-expert group for COVID-
19, Lid WHO Hand hygiene 
core group 
Voorzitter SRR Coördinatie & 
uitvoeringsorgaan 
Betaald: 
Lid RvT LabMicta, Hengelo 
(betaald) 
Lid RvT Het Gasthuis, 
Millingen (betaald)  

geen Geen actie 
vereist 

Prof. dr. T. Rustemeyer Dermatoloog geen geen Geen actie 
vereist 

Drs. S. Mulder Deskundige 
infectiepreventie 

geen geen Geen actie 
vereist 

C. Kooyman Deskundige 
infectiepreventie 

geen geen Geen actie 
vereist 

M. Nillesen Deskundige 
infectiepreventie 

geen geen Geen actie 
vereist 

E. Hagelen Arbeids hygiënist geen geen Geen actie 
vereist 

Drs. G. de Groene Bedrijfsarts Commissie 
Klachtenbehandeling 
Aanstellingskeuringen (CKA) 

geen Geen actie 
vereist 

I. Verzijl Verpleegkundig 
specialist 

geen geen Geen actie 
vereist 

Drs. I. van Zoest Art verstandelijk 
gehandicapten 

geen geen Geen actie 
vereist  

 

Inbreng patiëntenperspectief 
De Patiëntenfederatie Nederland is betrokken geweest in de knelpuntenanalyse en heeft het raamwerk 

ontvangen voor commentaar in de voorfase. Zij hebben aangegeven geen zitting te willen nemen in de 

werkgroep of klankbordgroep. Tijdens de commentaarfase hebben zij meegelezen met de 5 

conceptteksten.  

Wkkgz & Kwalitatieve raming van mogelijke substantiële financiële gevolgen  
Bij de richtlijn is conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een kwalitatieve raming 

uitgevoerd of de aanbevelingen mogelijk leiden tot substantiële financiële gevolgen. Bij het uitvoeren 

van deze beoordeling zijn richtlijnmodules op verschillende domeinen getoetst.  10 

Uit de kwalitatieve raming blijkt dat er waarschijnlijk geen substantiële financiële gevolgen zijn, zie 

onderstaande tabel. 
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Module Uitkomst raming Toelichting 

Module 1 Handhygiëne en 

methode 

Geen financiële 

gevolgen 

- 

Module 2 Handhygiëne en 

middelen 

Geen financiële 

gevolgen 

- 

Module 3 Persoonlijke hygiëne 

onderarmen en handen 

Geen financiële 

gevolgen 

- 

Module 4 Persoonlijke hygiëne 

kleding en gezicht 

Geen financiële 

gevolgen 

- 

Module 5 Infectie(ziekte) bij de 

medewerker 

Geen financiële 

gevolgen 

- 

Werkwijze 
Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen zoals vastgesteld in het SRI document ‘procedure SRI 

richtlijnontwikkeling’. Dit document beschrijft een stappenplan wat gebaseerd is op de kwaliteitscriteria 

uit het document: Richtlijn voor richtlijnen (2012), AQUA Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden (2014), de 

HARING-tools (2013), AGREE-II (2010) ‘ van AQUA. Ook bevat het stappenplan verwijzingen voor 5 

methodieken van het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen 

van de Raad Kwaliteit en het stappenplan ‘Ontwikkeling van Medisch Specialistische Richtlijnen van het 

Kennisinstituut van Medisch Specialisten’. 

Knelpuntenanalyse 

Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de voorzitter van de werkgroep, de werkgroepleden 10 

en de procesbegeleiding de knelpunten. Een verslag is terug te vinden in Bijlage 8 Rapportage 

knelpunteninventarisatie 

Uitkomstmaten 

Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de werkgroep uitgangsvragen 

opgesteld. Vervolgens inventariseerde de werkgroep per uitgangsvraag welke uitkomstmaten voor de 15 

patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken.  

Methode literatuur(samenvatting) 

Er is gezocht naar bestaande (buitenlandse) richtlijnen en naar systematische reviews in  de  databases  

noem gebruikte databases (bijv. Medline, Embase) (vanaf het jaar 2002). Vervolgens werd voor de 

uitgangsvragen aan de hand van specifieke zoektermen gezocht naar gepubliceerde wetenschappelijke 20 

studies in (verschillende) elektronische databases (vanaf het jaar 2002). Tevens werd aanvullend gezocht 

naar studies aan de hand van de literatuurlijsten van de geselecteerde artikelen. In eerste instantie werd 

gezocht naar studies met de hoogste mate van bewijs. De werkgroepleden selecteerden de via de 

zoekactie gevonden artikelen op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria. De geselecteerde artikelen 

werden gebruikt om de uitgangsvragen te beantwoorden. De databases waarin is gezocht, de zoekactie 25 

of de gebruikte trefwoorden van de zoekactie en de  gehanteerde selectiecriteria zijn opvraagbaar bij 

het bureau van het RIVM en SKILZ. 



SRI CONCEPT richtlijn Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne medewerker 

11 
 

Kwaliteitsbeoordeling individuele studies 

Individuele studies werden systematisch beoordeeld, op basis van op voorhand opgestelde 

methodologische kwaliteitscriteria, om zo het risico op vertekende studieresultaten (bias) te kunnen 

inschatten. Deze beoordelingen kunt u vinden in de risk-of-bias-tabellen, zie bijlagen. 

Samenvatten van de literatuur 5 

De relevante onderzoeksgegevens van alle geselecteerde artikelen zijn weergegeven in evidence-

tabellen. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur werden beschreven in de samenvatting van de 

literatuur, zie bijlagen. 

Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs 

De kwaliteit van bewijs (‘quality of evidence’) werd beoordeeld met behulp van GRADE (Guyatt et al. 10 

2008). GRADE is een methode die per uitkomstmaat van een interventie, of voor een risico- of 

prognostische factor, een gradering aan de kwaliteit van bewijs toekent op basis van de mate van 

vertrouwen in de schatting van de effectgrootte.  

Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling) 

Voor het formuleren van een aanbeveling zijn naast de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs over 15 

de gewenste en ongewenste effecten van een interventie, of over de effectgrootte van een risico- of 

prognostische factor, vaak ook nog andere factoren van belang (Alonso-Coello et al. 2016).  

Genoemd kunnen worden:  

• kosten,  

• waarden, voorkeuren en ervaringen van patiënten en zorgmedewerkers met betrekking tot 20 

interventies en uitkomsten van zorg,  

• balans van gewenste en ongewenste effecten van interventies ten opzichte van geen of andere 

interventies, 

• aanvaardbaarheid van interventies, 

• haalbaarheid van een aanbeveling.  25 

Deze aspecten worden per module besproken onder het kopje ‘Overwegingen’. 

Formuleren van de aanbevelingen 

De aanbevelingen geven een antwoord op de uitgangsvragen en zijn gebaseerd op het beste 

beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen. De kracht van het 

wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de overwegingen 30 

bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-methodiek sluit een lage 

bewijskracht van conclusies in de systematische literatuuranalyse een sterke aanbeveling niet uit, en zijn 

bij een hoge bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk. Dit is afhankelijk van het gewicht dat 

wordt toegekend aan kosten, gewenste of ongewenste effecten en andere onder de overwegingen 

genoemde factoren. mogelijk (Agoritsas, 2017; Neumann, 2016). De sterkte van de aanbeveling wordt 35 

altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten tezamen. De werkgroep heeft bij elke 

aanbeveling opgenomen hoe zij tot de richting en sterkte van de aanbeveling zijn gekomen.  

In de GRADE-methodiek wordt onderscheid gemaakt tussen sterke en zwakke (of conditionele) 

aanbevelingen. De sterkte van een aanbeveling verwijst naar de mate van zekerheid dat de voordelen 

van de interventie opwegen tegen de nadelen (of vice versa), gezien over het hele spectrum van 40 
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patiënten waarvoor de aanbeveling is bedoeld. De sterkte van een aanbeveling heeft duidelijke 

implicaties voor patiënten, behandelaars en beleidsmakers (zie onderstaande tabel). Een aanbeveling is 

geen dictaat, zelfs een sterke aanbeveling gebaseerd op bewijs van hoge kwaliteit (GRADE gradering 

HOOG) zal niet altijd van toepassing zijn, onder alle mogelijke omstandigheden en voor elke individuele 

patiënt. 5 

Implicaties van sterke en zwakke aanbevelingen voor verschillende richtlijngebruikers  

 Sterke aanbeveling Zwakke (conditionele) aanbeveling 

Voor 

patiënten 

De meeste patiënten zouden de 

aanbevolen interventie of aanpak 

kiezen en slechts een klein aantal 

niet. 

Een aanzienlijk deel van de patiënten 

zouden de aanbevolen interventie of 

aanpak kiezen, maar veel patiënten ook 

niet.  

Voor 

behandelaars 

De meeste patiënten zouden de 

aanbevolen interventie of aanpak 

moeten ontvangen.  

Er zijn meerdere geschikte interventies of 

aanpakken. De patiënt moet worden 

ondersteund bij de keuze voor de 

interventie of aanpak die het beste 

aansluit bij zijn of haar waarden en 

voorkeuren.  

Voor 

beleidsmakers 

De aanbevolen interventie of aanpak 

kan worden gezien als 

standaardbeleid. 

Beleidsbepaling vereist uitvoerige 

discussie met betrokkenheid van veel 

stakeholders. Er is een grotere kans op 

lokale beleidsverschillen.  

 

Randvoorwaarden (organisatie van zorg) 

In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijn is expliciet rekening gehouden met de 

organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van zorg (zoals 

coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, menskracht en infrastructuur). Randvoorwaarden die 10 

relevant zijn voor het beantwoorden van een specifieke uitgangsvraag maken onderdeel uit van de 

overwegingen bij de bewuste uitgangsvraag. 

Formuleren van kennislacunes 

Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is systematisch gezocht naar onderzoek waarvan de resultaten 

bijdragen aan een antwoord op de uitgangsvragen. Bij elke uitgangsvraag is door de werkgroep 15 

nagegaan of er (aanvullend) wetenschappelijk onderzoek gewenst is. Een overzicht van aanbevelingen 

voor nader/vervolg onderzoek staat in het hoofdstuk Kennislacunes. 

Commentaar- en autorisatiefase 

De conceptrichtlijn is aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en andere relevante partijen 

voorgelegd voor commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken met de werkgroep. 20 

Naar aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijn aangepast en definitief vastgesteld door 

de werkgroep. De definitieve richtlijn is aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen voorgelegd 

voor autorisatie en door hen geautoriseerd. 
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Module 1  Handhygiëne Methode 

Inleiding 
Deze module is onderverdeeld in vier submodules waarin de volgende uitgangsvragen worden 

behandeld: 

1. Wat zijn de noodzakelijke momenten voor handhygiëne 5 

2. Welke techniek is noodzakelijk voor het uitvoeren handhygiëne? 

3. Wat is de noodzakelijke methode voor het verzorgen en beschermen van de huid van 

zorgmedewerkers? 

4. Hoe om te gaan met het toepassen van handhygiëne bij een niet-intacte huid? 

De vijfde module “handhygiëne bij Clostridioides” is op dit moment nog in ontwikkeling door de SRI 10 

werkgroep Clostridioides en zal later aan deze richtlijn worden toegevoegd.  
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Module 1.1. Momenten van handhygiëne 

Uitgangsvraag  
Wat zijn de noodzakelijke momenten voor handhygiëne? 

Inleiding 
Handhygiëne wordt wereldwijd gezien als één van de belangrijkste preventieve maatregelen in het 5 

voorkomen en bestrijden van infectieziekten. Hierbij is het van belang om handhygiëne op momenten 

uit te voeren op momenten dat een (kruis)besmetting kan ontstaan. Deze module beschrijft op welke 

momenten handhygiëne in de drie zorgdomeinen toegepast dient te worden. Naleving van deze 

momenten draagt bij aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg. 

Verantwoording 10 

Zoeken en selecteren (methode) 
In 2009 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een richtlijn Handhygiëne uitgebracht. Deze 

richtlijn wordt wereldwijd onderschreven, vanwege de brede wetenschappelijke onderbouwing. Sinds 

2009 zijn er meerdere tussentijdse actualisaties van de WHO richtlijn geweest en een Cochrane review 

in 2017. Deze uitgangsvraag wordt in de WHO richtlijn handhygiëne behandeld.  15 

De werkgroep heeft besloten om  naast de WHO richtlijn aanvullend een inventariserend 

literatuuronderzoek te doen met een zoekvraag naar het aantal en type momenten van handhygiëne in 

de zorg. De gevonden literatuur achtte de werkgroep van onvoldoende kwaliteit ten opzichte van de 

onderbouwing van de WHO richtlijn en de Cochrane review. Informatie over zoekstrategie en resultaten 

is opvraagbaar bij SRI via info@sri-richtlijnen.  20 

Overwegingen 
Voor- en nadelen van de interventie en kwaliteit van bewijs 
De WHO richtlijn beschrijft een model van de 5 momenten van handhygiëne stapsgewijs.  Ook wordt 

benoemd dat twee momenten van handhygiëne soms kunnen samenvallen en dat naleving van de 5 

momenten in bepaalde settings lastig kan zijn (1,2). 25 

Een studie van Teesing et al (3,4) beschrijft een praktische vertaling van handhygiënemomenten die  

leidde tot een betere compliance van handhygiëne onder zorgmedewerkers (3,4). 

De aanbevelingen en overwegingen zijn opgesteld door de werkgroepleden op basis van de WHO 

richtlijn, twee literatuurstudies en expert opinion. 

 30 
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Waarden en voorkeuren van patiënten en/ of zorgmedewerkers 
Voor de patiënt en zorgmedewerkers is het van belang dat het risico op transmissie en het ontstaan van 

infecties in zorginstellingen zo laag mogelijk is. Een optimale naleving van de momenten van 

handhygiëne door zorgmedewerkers draagt hier aan bij. De vijf momenten van handhygiëne zoals 

omschreven door de WHO vormen de basis voor de momenten voor handhygiëne. Iedere 5 

zorgmedewerker dient hiervan op de hoogte te zijn en handhygiëne toe te passen op deze momenten. 

Het is van belang dat zorgmedewerkers geschoold zijn in de momenten van handhygiëne die gelden 

voor hun eigen werksituatie (1,2). 

Kosten en middelen 
De werkgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de noodzakelijke middelen zoals 10 

beschreven in module 2 en 3. De werkgroep verwacht dat voor de uitvoering van de 5 momenten van 

handhygiëne in zorginstellingen de kosten en middelen geen bepalende factor zullen zijn. Voor zorg 

gegeven aan cliënten thuis, kan de bekostiging deels liggen bij de client, afhankelijk van de afspraken 

tussen de zorginstelling en de client.  

Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 15 

Er zijn situaties waarbij er bepaalde handhygiëne-momenten niet van toepassing zijn of momenten van 

handhygiëne samengevoegd kunnen worden, bijvoorbeeld in de langdurige zorg, of in een bepaalde 

poliklinische setting.  bepaalde poliklinieken. Er zijn onderzoeken die  de vijf momenten vertaald hebben 

naar de lokale praktijk in een langdurige zorgsetting. Hieruit kwam naar voren dat deze vertaling leidde 

tot een betere compliance van handhygiëne onder zorgmedewerkers (3,4) 20 

Hieronder staan twee voorbeelden van twee zorgsettings waarbij minder dan 5 momenten van 

handhygiëne op van toepassing kunnen zijn: 

- Zorgsettings waarbij geen aseptische handelingen plaatsvinden (moment 2 vervalt) 

- Zorgsettings waarbij een zorgmedewerker direct van ene patiënt andere gaat (moment 1 en 5 vallen 

samen)  25 

Aanbeveling 
• Pas handhygiëne toe op de 5 momenten die de WHO heeft vastgesteld, namelijk:  

1. Voor contact patiënt/ zorgvrager 
2. Voor aseptische/ schone handeling  
3. Na contact met lichaamsvloeistoffen 
4. Na contact met de patiënt/ zorgvrager 
5. Na aanraken/ contact met van de directe omgeving van de patiënt 

 

 

Referenties 
1. WHO guidelines on hand hygiene in health care, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data 

(2009) 30 
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2. Gould DJ et al, Interventions to improve hand hygiene compliance in patient care (Review), 

Cochrane, Cochrane Database of Systematic Reviews (2017) 

3. Teesing GR, Erasmus V, Nieboer D, Petrignani M, Koopmans MPG, Vos MC, et al. Increased hand 

hygiene compliance in nursing homes after a multimodal intervention: A cluster randomized 

controlled trial (HANDSOME). Infect Control Hosp Epidemiol 2020;41:1169–77. 5 

https://doi.org/10.1017/ICE.2020.319 

4. Teesing GR, Richardus JH, Nieboer D, Petrignani M, Erasmus V, Verduijn-Leenman A, et al. The 

effect of a hand hygiene intervention on infections in residents of nursing homes: a cluster 

randomized controlled trial. Antimicrob Resist Infect Control 2021;10:1–9. 

https://doi.org/10.1186/S13756-021-00946-3/TABLES/2 10 

https://doi.org/10.1017/ICE.2020.319
https://doi.org/10.1186/S13756-021-00946-3/TABLES/2
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Module 1.2 Techniek van handhygiëne  

Uitgangsvraag  
Welke techniek is noodzakelijk voor het uitvoeren handhygiëne? 

Inleiding 
Handhygiëne wordt wereldwijd gezien als één van de belangrijkste preventieve maatregelen in het 5 

voorkomen en bestrijden van infectieziekten. Hierbij is het van belang om handhygiëne op de juiste 

wijze uit te voeren om zo een (kruis)besmetting te voorkomen. Deze module beschrijft hoe de techniek 

van handhygiëne in de drie zorgdomeinen toegepast dient te worden. Naleving hiervan draagt bij aan de 

kwaliteit en veiligheid van de zorg. 

Verantwoording 10 

Zoeken en selecteren (methode) 
In 2009 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een richtlijn Handhygiëne uitgebracht. Deze 

richtlijn wordt wereldwijd onderschreven, vanwege de brede wetenschappelijke onderbouwing. Sinds 

2009 zijn er meerdere tussentijdse actualisaties van de WHO richtlijn geweest en een Cochrane review 

in 2017. De werkgroep heeft besloten om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden een systematische 15 

literatuur-search te verrichten met de volgende onderzoekvraag: 

• Is er een alternatief voor de aanbevolen 6-stappen handhygiëne methode zoals opgesteld door de 

WHO?  

Daarbij is de PICO (patient/population/problem, intervention, comparison, outcome) vooraf als volgt 

gedefinieerd: 20 

P: Medewerkers met patiëntgebonden werkzaamheden of werkzaamheden (aan materialen) in de 

omgeving van de patiënt  

I: WHO handhygiëne methode met 6-stappen  

C: Andere methode van handhygiëne  

O: Verminderde overdracht en infecties zorginstellingen 25 

De werkgroep achtte de volgende uitkomstmaten relevant: 

• Verminderde overdracht en infecties 

 

Op 18 Februari 2022 is in de databases Pubmed en Embase gezocht naar wetenschappelijke literatuur. 

De zoekactie leverde na ontdubbelen 1185 resultaten op. 30 

De literatuur is systematisch geselecteerd op basis van vooraf gestelde criteria. Deze criteria luiden als 

volgt: 

• Het gaat om een systematische review of vergelijkend onderzoek zoals een (gerandomiseerd) 

gecontroleerd onderzoek of observationeel onderzoek 
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• De patiëntengroep bestaat uit mensen die werken in de gezondheidszorg. 

• De interventie bestaat uit het uitvoeren van de WHO handhygiëne methode. 

• De controle interventie bestaat uit een andere methode van handhygiëne. 

 

De selectiecriteria zijn toegepast op de referenties verkregen uit de zoekactie. In eerste instantie zijn de 5 

titel en abstract van de referenties beoordeeld. Hiervan werden 65 referenties geïncludeerd voor de 

beoordeling op basis van het volledige artikel. Na de beoordeling van de volledige tekst is één 

systematic review definitief geïncludeerd voor de literatuuranalyse- samenvatting, zie Samenvatting 

literatuur Module 1.2. handhygiëne techniek.  

Overwegingen 10 

Voor- en nadelen van de interventie en kwaliteit van bewijs 
Deze uitgangsvraag wordt in de WHO richtlijn handhygiëne behandeld. Hierin beschrijft  de WHO een 6-

stappen model hoe handhygiëne het beste uitgevoerd kan worden (1,2). 

In de systematische review van Price et al. (2022) (3) welke werd uitgevoerd in opdracht van de WHO, 

werd de invloed van verschillende factoren op de effectiviteit van handhygiëne onderzocht. Ze keken 15 

daarbij specifiek naar het volume van de handdesinfctiemiddel duur van aanbrengen, de hoeveelheid 

wrijving en de grootte van de handen. De uitkomstmaten waren afname van bacteriën op de  handen, 

handoppervlakbedekking en droogtijd. Er werden uiteindelijk 20 studies geselecteerd. Hieronder 

bevonden zich 11 RCT’s en 9 niet- gerandomiseerde studies. Vijftien studies vonden plaats in een 

laboratorium, en vijf studies in een gezondheidszorg setting. 20 

Uit deze studies kwam naar voren dat voor goede handhygiëne een volledige dekking van het 

handoppervlak moet worden bereikt, maar er is geen vaste hoeveelheid vast te stellen. De kwaliteit van 

het bewijs is met een niveau verlaagd aangezien de onderliggende studies enkele beperking hadden 

welke duidelijk werden uit de beoordeling op het risico op bias. 

De aanbevelingen en overwegingen zijn opgesteld door de werkgroepleden op basis van de WHO 25 

richtlijn, het literatuuronderzoek en expert opinion. 

Waarden en voorkeuren van patiënten en/ of zorgmedewerkers 
Voor de patiënt en zorgmedewerkers is het van belang dat het risico op transmissie en het ontstaan van 

infecties bij het verlenen van zorg zo laag mogelijk is. Een goede handhygiënetechniek draagt hier aan 

bij. Een goede handhygiëne beschermt zowel de zorgmedewerker als de patiënt tegen pathogene micro-30 

organismen. Misbruik en/ of drinkgevaar kan een aandachtspunt zijn in meerdere zorgsettings, 

bijvoorbeeld voor kinderafdelingen, GGZ instellingen, woonvormen voor mensen met een verstandelijke 

beperking  en psychogeriatrische afdelingen. Er zijn hiervoor middelen beschikbaar, zoals aangepaste 

dispensers, die het risico op drinkgevaar kunnen verkleinen of wegnemen.  

Kosten en middelen 35 

De werkgevers is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de noodzakelijke middelen zoals 

beschreven in module 2 en 3. De werkgroep verwacht dat de kosten en middelen geen bepalende factor 

zullen zijn in zorginstellingen voor de techniek handhygiëne in zorgorganisaties.  
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Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 
De techniek voor handdesinfectie en handreiniging is gelijk. Handdesinfectie heeft de voorkeur boven 

handreiniging vanwege de hoge effectiviteit en plaatsing in het directe zorgwerkveld. Voor een 

effectieve handreiniging is het noodzakelijk om, naast het inwrijven met zeep, de handen nat te maken 

en de handen te drogen. Vanwege deze extra handelingen is handdesinfectie sneller en ook 5 

huidvriendelijker. Bovendien is bij handdesinfectie een zorgmedewerker niet afhankelijk van de 

beschikbaarheid van een water- en een droogvoorziening. 

Daarentegen wordt vuil en/ of lichaamsvloeistoffen op zichtbaar verontreinigde handen door 

handdesinfectiemiddel onvoldoende verwijderd. Zeep en water kunnen dit wel.  

De techniek van pre-operatieve handdesinfectie valt buiten deze richtlijn en is uitgewerkt in de WIP 10 

richtlijn Pre-operatieve handdesinfectie.  

Aanbevelingen 
• Desinfecteer de handen volgens de instructie handdesinfectie van de WHO. Handdesinfectie is in 

iedere zorgsetting de eerste keus t.o.v. handreiniging. 
 

Randvoorwaarden/ aandachtspunten hierbij zijn: 
o Gebruik handdesinfectiemiddel altijd op droge handen 
o Het is van groot belang dat alle onderdelen van de handen worden gedesinfecteerd. Volg 

het gebruikersvoorschrift op voor de juiste concentratie, de juiste hoeveelheid en de 
juiste inwerktijd 

o Voorkom misbruik en/ of drinkgevaar in bepaalde zorgsetting c.q. waar veiligheid van 
patiënt in het geding is 

 
• Handen die zichtbaar vuil zijn, dienen gereinigd te worden met water en zeep volgens de 

instructie handenwassen van WHO 
 

 

Referenties 
1. WHO guidelines on hand hygiene in health care, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data 15 

(2009) 

2. Gould DJ et al, Interventions to improve hand hygiene compliance in patient care (Review), 

Cochrane, Cochrane Database of Systematic Reviews (2017) 

3. Price et al, Systematic review on factors influencing the effectiveness of alcohol-based hand 

rubbing in healthcare (2022) 20 

https://www.who.int/multi-media/details/how-to-handwash-and-handrub
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Module 1.3. Handhygiëne en huidverzorging  

Uitgangsvraag  
Wat is de noodzakelijke methode voor het verzorgen en beschermen van de huid van 

zorgmedewerkers? 

Inleiding 5 

Het vaak toepassen van handhygiëne kan huidklachten geven. Deze module geeft zorgmedewerkers 

aanbevelingen over de verzorging van de handen om huidklachten te voorkomen en/ of te verminderen. 

Dit moet er toe bijdragen dat de huid intact blijft wat zorgmedewerkers in staat stelt om handhygiëne 

toepassen met geschikte middelen op de aanbevolen momenten. 

Verantwoording 10 

Zoeken en selecteren (methode) 
In de databases PubMed en Embase is op 18 februari 2022 met relevante zoektermen (huid, 

huidbehandeling, huidbeschadiging, handhygiëne) gezocht naar wetenschappelijke literatuur over 

huidverzorging in relatie tot handhygiëne. De zoekactie is uitgevoerd in combinatie met zoektermen 

voor momenten van handhygiëne. 15 

Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: 

• De participanten zijn mensen die werken in de gezondheidszorg. 

• Resultaat richt zich op effecten handhygiëne producten in relatie tot de huid  

• Resultaat richt zich op methode van handhygiëne in relatie tot de huid 

 20 

De werkgroep achtte de volgende uitkomstmaten relevant: 

• Verminderde overdracht en infecties 

 

De literatuurzoekactie leverde 218 treffers op. Op basis van titel en samenvattingen van de referenties 

werden studies geselecteerd die aan bovenstaande criteria voldeden. Dit leverde 14 studies op. Hiervan 25 

is het volledige artikel opgezocht. Hieruit werden 3 studies geselecteerd die van toepassing zijn voor de 

uitgangsvraag. Na de beoordeling van de volledige tekst zijn drie gerandomiseerde (crossover) studies 

definitief geïncludeerd voor de literatuuranalyse/- samenvatting, zie Samenvatting literatuur Module 

1.3. handhygiëne en huidverzorging 

Overwegingen 30 

Voor- en nadelen van de interventie en kwaliteit van bewijs 
In de studie van Jungbauer et al. (2004) (3) werd onderzocht wat de effecten op de huid bij blootstelling 

aan water/ zeep, handdesinfectiemiddel. Er werd aangetoond dat handhygiënemiddelenn een 

uitdrogingseffect hebben op de huid. Daarbij vonden zij een verschil tussen de groepen die bovenmatig 
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werd blootgesteld aan handhygiëne middelen en ten opzichte van de groep die gemiddeld werd 

blootgesteld.   

In de cluster gerandomiseerde cross-over studie van  Menegueti et al. (2019) (4) werd onderzocht welke 

concentratie van glycerine in handdesinfectiemiddel het best getolereerd werd door zorgmedewerkers 

waarvan 1 groep de referentiegroep was met de aanbevolen hoeveelheid glycerol vanuit de WHO 5 

richtlijn (1,2). Bij de beoordeling van de zorgmedewerkers was er geen verschil zichtbaar tussen de 

concentraties, met uitzondering van de 0% groep, die het significant slechter deed. 

In de gerandomiseerde studie van Williams et al. (2010) (5) werd het preventieve effect van vijf 

verschillende vochtinbrengende crèmes na het wassen van de handen op de huidkwaliteit onderzocht. 

Alleen in de groep zonder gebruik van vochtinbrengende crème was een huidverslechtering te zien. In 10 

de andere groepen verschilde de effecten van de mate huidhydratie. De onderzoekers geven geen 

details over de ingrediënten van de verschillende crèmes die zijn getest.  

De aanbevelingen en overwegingen zijn opgesteld door de werkgroepleden op basis van het 

literatuuronderzoek en expert opinion. 

Waarden en voorkeuren van patiënten en/ of zorgmedewerkers 15 

Zowel patiënten als zorgmedewerkers hebben belang bij een goede handhygiëne om het risico op 

overdracht van pathogene bacteriën tegen te gaan. Bij een goede handhygiëne hoort ook een goede 

handverzorging. Goed verzorgde handen zijn minder vatbaar voor irritaties en voor de overdracht van 

micro-organismen.  

Kosten en middelen 20 

De werkgever is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een handverzorgingsproduct op de 

werkplek, bijvoorbeeld in ruimte waar medewerkers pauzeren of zich omkleden.  De werkgroep 

verwacht dat de kosten en middelen geen bepalende factor zullen zijn in zorgorganisaties. 

Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 
Door het veelvuldig toepassen van handhygiëne, vooral wassen van de handen, kan de huid uitdrogen 25 

en geïrriteerd raken. Een terugvettend middel is nodig als de huid eerst door een ontvettend 

desinfectiemiddel of door het wassen van de handen ontvet is. Dit kan worden tegengegaan door het 

gebruik van een handcrème. Verzorg alle onderdelen van de handen, vergeet bij handverzorging de 

nagelriemen niet. De huid kan maar een bepaalde mate vet per keer opnemen, het restant blijft op de 

huid achter en vormt een vette laag die het werken bemoeilijk. De hoeveelheid crème die per keer 30 

wordt aangebracht is een punt van aandacht.  

Belast de huid niet meer dan nodig,  door bijvoorbeeld niet direct na handreiniging handdesinfectie toe 

te passen. Een handdesinfectieproduct en een handreinigingsproduct kunnen in combinatie met elkaar 

de huid extra belasten.  

Duurzaamheid en hergebruik 35 

Voor zover bekend bij de werkgroep zijn er geen overwegingen voor verzorging van de handen die een 

directe relatie hebben met duurzaamheid en hergebruik.  
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Aanbevelingen 
• Verzorg de handen met een huidverzorgingsmiddel op het moment dat dit de verdere zorg niet in 

de weg staat, bijvoorbeeld voor de (lunch)pauze of aan het einde van de dienst en thuis. 
• Gebruik huidverzorgingsmiddelen volgens aanwijzing van de fabrikant. Houd hier het volgende 

aan: 
– Breng niet te veel crème per keer aan; houd een hoeveelheid ter grootte van een streepje 

crème over de lengte van het laatste vingerkootje van de wijsvinger aan.  
– Breng liever een aantal keren per dag een dunne laag crème op, dan een of twee keer een 

hele dikke laag 
• Gebruik handdesinfectiemiddel die een terugvettend bestandsdeel bevat.  
• Gebruik handcrème, die voldoet aan volgende eisen: in een persoonsgebonden tube of uit een 

dispenser en die goed in te wrijven is. 

 

Referenties 
1. WHO guidelines on hand hygiene in health care, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data 

(2009) 5 

2. Gould DJ et al, Interventions to improve hand hygiene compliance in patient care (Review), 

Cochrane, Cochrane Database of Systematic Reviews (2017) 

3. Jungbauer FHW (2004), van der Harst JJ, Groothoff JW, Coenraads PJ. Skin protection in 
nursing work: promoting the use of gloves and hand alcohol. Contact Dermatitis 
2004;51:135–40.  10 

4. Menegueti MG et al (2019), Laus AM, Ciol MA, Auxiliadora-Martins M, Basile-Filho A, Gir 
E, et al. Glycerol content within the WHO ethanol-based handrub formulation: Balancing 
tolerability with antimicrobial efficacy. Antimicrob Resist Infect Control 2019;8:1–8.  

5. Williams C et al (2010), Wilkinson SM, McShane P, Lewis J, Pennington D, Pierce S, et al. 
A double-blind, randomized study to assess the effectiveness of different moisturizers in 15 

preventing dermatitis induced by hand washing to simulate healthcare use. Br J 
Dermatol 2010;162:1088–92.  
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Module 1.4. Handhygiëne en 

huidbeschadigingen 

Uitgangsvraag  
Hoe om te gaan met het toepassen van handhygiëne bij een niet-intacte huid? 

Inleiding 5 

Een huid kan tijdelijk beschadigd zijn, bijvoorbeeld door een wondje, huidklachten of een 

huidaandoening. Deze module geeft zorgmedewerkers aanbevelingen over of en hoe zij handhygiëne 

kunnen toepassen bij een huid die niet volledig intact is. Dit draagt bij aan het verlenen van kwalitatieve 

en veilige zorg. 

Verantwoording 10 

Zoeken en selecteren (methode) 
Om de uitgangsvraag te beantwoorden is een literatuuronderzoek uitgezet, maar dit leverde geen 

bruikbare onderzoeken op. Informatie over zoekstrategie en resultaten is opvraagbaar bij SRI via 

info@sri-richtlijnen.nl  

De uitgangsvraag is beantwoord op basis van expert opinion. 15 

Overwegingen 
Waarden en voorkeuren van patiënten en/ of zorgmedewerkers 
Zowel patiënten als zorgmedewerkers hebben belang bij een goede handhygiëne om het risico op 

overdracht van pathogene bacteriën tegen te gaan. Bij een niet-intacte huid is de natuurlijke barrière 

beschadigd waardoor het risico op infectie en overdracht van micro-organismen verhoogd is.  20 

Kosten en middelen 
De werkgever is in samenspraak met de bedrijfsarts verantwoordelijk voor (tijdelijke) aanpassing van de 

werkzaamheden indien handhygiëne (tijdelijk) niet/ onvoldoende uitgevoerd kan worden door een 

zorgmedewerker.  

Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 25 

Zorg voor voldoende tijd om een beschadigde huid of een huidaandoening te laten herstellen. Voer geen 

patiëntgebonden werkzaamheden uit maar aangepaste werkzaamheden. Zorg ervoor dat dit geen 

huidbelastende werkzaamheden zijn, zo zijn schoonmaakwerkzaamheden niet patiëntgebonden, maar 

wel huidbelastend. Draag laagdrempelig handschoenen en draag ter bevordering van het herstel 

katoenen onderhandschoenen. Katoen is huidvriendelijk, ademend en heeft een goede vochtopname. 30 

mailto:info@sri-richtlijnen.nl
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Duurzaamheid en hergebruik 
Voor zover bekend bij de werkgroep zijn er geen overwegingen voor omgang met de beschadigde huid 

die een directe relatie hebben met duurzaamheid en hergebruik.  

Aanbevelingen 
 

• Dek bij een niet-intacte huid (zoals kleine sneetjes en wondjes) de huid af met een waterdichte 
pleister. 
 

• Bij een open huid (niet af te dekken door een pleister) en/ of eczeem: ga naar de huisarts en/ of 
stem met de bedrijfsarts af over inzet of (tijdelijk) aanpassing van de werkzaamheden. 

 

 5 

Referenties 
Niet van toepassing 
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Module 2 Handhygiëne Middelen 

Inleiding 
Deze module is onderverdeeld in zes submodules waarin de volgende uitgangsvragen worden 

behandeld: 

1. Wat zijn de randvoorwaarden voor veilig gebruik van handdesinfectiemiddelen? 5 

2. Wat zijn de randvoorwaarden voor veilig gebruik van handreinigingsproducten? 

3. Wat zijn de randvoorwaarden voor veilig gebruik van kranen en dispensers? 

4. Wat zijn de randvoorwaarden voor veilig gebruik van droogsystemen? 

5. Is het wel of niet toegestaan de handschoenen te desinfecteren?  

6. Aan welke normen en wettelijke eisen dient een handdesinfectiemiddel te voldoen? 10 
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Module 2.1 Randvoorwaarden 

handdesinfectiemiddelen 

Uitgangsvraag  
Wat zijn de randvoorwaarden voor veilig gebruik van handdesinfectiemiddelen? 

Inleiding 5 

Er zijn vele varianten op handdesinfectiemiddelen en zij worden gebruikt in alle zorgdomeinen. Ook is er 

een terugkerende discussie over de mate van toxiciteit van handdesinfectiemiddelen die ethanol 

bevatten. In deze module staan aanbevelingen over veilig en verantwoord gebruik van 

handdesinfectiemiddelen. Dit draagt bij aan het verlenen van kwalitatieve en veilige zorg. 

Verantwoording 10 

In 2009 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een richtlijn Handhygiëne uitgebracht. Deze 

richtlijn wordt wereldwijd onderschreven, vanwege de brede wetenschappelijke onderbouwing. Sinds 

2009 zijn er meerdere tussentijdse actualisaties van de WHO richtlijn geweest en een Cochrane review 

in 2017. De werkgroep heeft bepaald of er naast de WHO richtlijn aanvullend literatuur onderzoek nodig 

was. Er is besloten om een inventarisatie onderzoek uit te voeren naar de toxiciteit van 15 

handdesinfectiemiddelen. Er is geïnventariseerd welke onderzoeken, richtlijnen en partijen de afgelopen 

20 jaar een standpunt of uitspraak hierover hebben gedaan. Een samenvatting van dit 

literatuuronderzoek is terug te vinden, zie Samenvatting literatuur Module 2.1. randvoorwaarden 

handdesinfectie 

Overwegingen 20 

Voor- en nadelen van de interventie en kwaliteit van bewijs 
Deze uitgangsvraag wordt in de WHO richtlijn handhygiëne behandeld. De WHO stelt dat alternatieve 

onderzoeken  aantonen dat er lage bloedwaardes van ethanol gevonden worden wanneer er absorptie 

via de huid heeft plaatsgevonden. Deze lage bloedwaardes kunnen de schadelijke effecten van ethanol 

niet bewerkstelligen. Zij pleiten voor een uitzonderingspositie van handdesinfectiemiddelen in de 25 

ethanol bevattende producten waaraan werknemers blootgesteld kunnen worden (1,2). 

Er zijn verschillende onderzoeken naar het gebruik van ethanol bevattende handdesinfectiemiddelen 

met verschillende conclusies. In Nederland heeft het RIVM twee onderzoeksrapporten (7, 8)  

uitgebracht. De Gezondheidsraad (4), en vertegenwoordigers van Arbo-deskundigen (10,11) hebben 

hierover ook uitspraken gedaan.  30 

Daarbij zijn de voorschriften van de producent van een handdesinfectiemiddel leidend voor het veilig 

gebruik. Het Ctgb beoordeelt in Nederland op basis van (Europese) normen en wetten voor biociden 

handdesinfectiemiddelen voordat zij toegang krijgen tot de markt. Een aantal randvoorwaarden voor 

veilig gebruik liggen daarom vanuit de wet al vast (9). 
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De werkgroep is op basis van de WHO richtlijn, het inventariserend literatuuronderzoek, eisen vanuit de 

wet- en regelgeving, aangevuld met expert opinion tot aanbevelingen gekomen. 

Waarden en voorkeuren van patiënten en/ of zorgmedewerkers 
Voor de patiënt en zorgmedewerkers is het van belang dat het risico op transmissie en het ontstaan van 

infecties in zorgorganisaties zo laag mogelijk is. De beschikbaarheid en gebruik van geschikte 5 

handdesinfectiemiddelen draagt hier aan bij. 

Zorgmedewerkers moeten beschermd zijn tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen vanuit de 

Arbeidsomstandighedenwet (10). In het bijbehorende Arbeidsomstandighedenbesluit zijn voorschriften 

opgenomen om te voorkomen dat werknemers (kunnen) worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. 

Door Nederland is op basis hiervan van een lijst opgesteld (SZW lijst CMR-stoffen) met (mogelijk) 10 

gevaarlijke stoffen, waaronder ethanol. Ethanol zit in bepaalde handdesinfectiemiddelen. Goede 

voorlichting en scholing aan zorgmedewerkers over correct  gebruik van handdesinfectiemiddelen is 

hierbij van belang.   

Kosten en middelen 
De werkgever zorgt voor de aanwezigheid van toegelaten, voldoende handdesinfectie producten op de 15 

juiste plaatsen, in de nabijheid van waar de zorg plaatsvindt,  voor het juiste doeleinde als onderdeel van 

het infectiepreventiebeleid (10).  

Alle handdesinfectieproducten moeten voldoen aan de wettelijke toelatingseisen en effectief zijn voor 

het beoogde toepassingsgebied zoals verwoord in module Normen en wettelijke eisen handdesinfectie. 

Voorbeelden van handdesinfectiemiddelen zijn; vloeibare middelen en deels vloeibare middelen zoals 20 

foam, schuim, en gel 

Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 
Handdesinfectiemiddelen in de vorm van een verstuiver of spray zijn niet geschikt, omdat de werkzame 

stoffen deels vernevelen in de ruimte. Bovendien is dit risico verhogend op het inademen van biociden. 

Handdesinfectie middels geïmpregneerde wegwerpdoekjes is nauwelijks onderzocht en deze drogen 25 

doorgaans snel uit. Dit zal dan ten koste gaan van de effectiviteit.  

Er zijn verschillende onderzoeken naar het gebruik van ethanol bevattende handdesinfectiemiddelen 

met verschillende conclusies. Ethanol is primair carcinogeen bij een regelmatige hoge inname en/ of 

hoogfrequent gebruik. (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). 

Indien dit het geval is, dan zal de werkgever moeten kijken naar een alternatief middel waarbij de 30 

infectiepreventie gehandhaafd blijft. Een werkgever kiest voor het minst schadelijke middel en 

motiveert indien wordt afgeweken. Hierbij dient de werkgever te laten zien dat deze afweging is 

gemaakt op basis van een duidelijke risicoanalyse waarbij de veiligheid van zowel de patiënt als de 

zorgmedewerker in acht wordt genomen (10, 11) 

Duurzaamheid en hergebruik 35 

Handdesinfectiemiddelen bevatten biociden. Het produceren van biociden en het afbreken van biociden 

hebben een negatieve impact op het milieu. De mate van impact verschilt per product. Bij de aanschaf 

van een handdesinfectiemiddel kan dit een onderzoeksfactor zijn om mee te nemen in het pakket van 
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eisen.   Verder zijn er, voor zover bekend bij de werkgroep, geen overwegingen voor de 

randvoorwaarden van handdesinfectiemiddelen die een directe relatie hebben met duurzaamheid en 

hergebruik. 

Aanbevelingen 
 

• Gebruik een handdesinfectiemiddel dat het voldoende effectief is voor de 
patiëntenpopulatie/ doelgroep  
 

• Gebruik een handdesinfectiemiddel conform voorschriften van de fabrikant  
 

• Gebruik geen handdesinfectiemiddelen in de vorm van spray, verstuiver of een 
geïmpregneerd wegwerpdoekje 

 

 5 

Referenties 
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occupational exposure 060SH, 2006 
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Module 2.2. Randvoorwaarden 

handreinigingsmiddelen 

Uitgangsvraag  
Wat zijn de randvoorwaarden voor veilig gebruik van handreinigingsmiddelen? 

Inleiding 5 

Er zijn vele varianten op handreinigingsmiddelen en zij worden gebruikt in alle zorgdomeinen. In deze 

module staan aanbevelingen over veilig en verantwoord gebruik, wat bijdraagt bij aan het verlenen van 

kwalitatieve en veilige zorg. 

Verantwoording 
Zoeken en selecteren (methode) 10 

In 2009 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een richtlijn Handhygiëne uitgebracht. Deze 

richtlijn wordt wereldwijd onderschreven, vanwege de brede wetenschappelijke onderbouwing. Sinds 

2009 zijn er meerdere tussentijdse actualisaties van de WHO richtlijn geweest en een Cochrane review 

in 2017. De werkgroep heeft bepaald of er naast de WHO richtlijn aanvullende literatuuronderzoek 

nodig was. Er is besloten om een systematisch literatuuronderzoek uit te voeren naar de effectiviteit  15 

van desinfecterende zeep. De Cochrane review van de WHO richtlijn handhygiëne met zoekdatum 2016 

is bij het systematisch literatuuronderzoek als uitgangspunt genomen.   

De gevonden literatuur achtte de werkgroep van onvoldoende kwaliteit ten opzichte van de 

onderbouwing van de WHO richtlijn en de Cochrane review. Informatie over zoekstrategie en resultaten 

is opvraagbaar bij SRI via info@sri-richtlijnen.nl 20 

Overwegingen 
Voor- en nadelen van de interventie en kwaliteit van bewijs 
Deze uitgangsvraag wordt in de WHO richtlijn handhygiëne behandeld (1, 2). Zeep heeft een reinigende 

werking wat vuil en micro-organismen van de huid kan verwijderen, maar niet kan doden. 

Handdesinfectieproducten zijn het meest effectief voor het verwijderen van micro-organismen van de 25 

handen  t.o.v. zeep en desinfecterende zepen. Zeep kan een uitdrogende werking hebben op de huid. 

Ook zijn er gevallen beschreven dat vaste vormen van zeep besmet zijn geraakt met micro-organismen. 

Maar de mate van risico op transmissie van micro-organismen via zeep in vaste vorm lijkt laag.  

De werkgroep is op basis van de WHO richtlijn aangevuld met expert opinion tot de aanbevelingen 

gekomen. 30 
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Waarden en voorkeuren van patiënten en/ of zorgmedewerkers 
Voor de patiënt en zorgmedewerkers is het van belang dat het risico op transmissie en het ontstaan van 

infecties in zorginstellingen zo laag mogelijk is. Een goede techniek van handhygiëne door 

zorgmedewerkers draagt hier aan bij. Een goede handhygiëne beschermt zowel de zorgmedewerker als 

de patiënt tegen pathogene micro-organismen.  5 

Kosten en middelen 
De werkgevers is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de noodzakelijke middelen voor 

handreiniging De werkgroep verwacht dat de kosten en middelen geen bepalende factor zullen zijn in 

zorginstellingen voor het beschikbaar stellen van deze middelen  in zorginstellingen.  

Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 10 

De techniek voor het inwrijven is voor handdesinfectie en handreiniging gelijk. Handdesinfectie heeft de 

voorkeur boven handreiniging vanwege de hoge effectiviteit en de mogelijkheid tot plaatsing in/ nabij  

het directe zorgwerkveld. Voor handreiniging zijn naast het inwrijven met zeep,  het uitvoeren van de 

handen nat maken en het drogen van de handen cruciaal om een goede handhygiëne te bereiken. Het 

vuil en/ of lichaamsvloeistoffen op zichtbaar verontreinigde handen kunnen  door 15 

handdesinfectiemiddel onvoldoende worden verwijderd. Zeep en water kunnen dit wel. Vanwege de 

kans op overdracht van micro-organismen via een stuk zeep, raadt de werkgroep het gebruik hiervan in 

alle zorgsettings af.  

Bij aantoonbare allergieën voor kleur-/ geurstoffen of conserveringsmiddelen in handdesinfectie- en 

handreinigingsproducten, kan in overleg met de bedrijfsarts gebruik worden gemaakt van vloeibare zeep 20 

van een andere samenstelling. 

Desinfecterende zeep is minder effectief dan handdesinfectiemiddelen. Bovendien heeft het 

bijwerkingen zoals het uitdrogen van de huid. De werkgroep ziet daarom geen reden om dit middel in de 

zorg te gebruiken. 

Duurzaamheid en hergebruik 25 

Het produceren handreinigingsproducten en het afbreken ervan kunnen een negatieve impact op het 

milieu hebben. De mate van impact verschilt per product. Bij de aanschaf van een handreinigingsmiddel 

kan dit een onderzoeksfactor zijn om mee te nemen in het pakket van eisen.   Verder zijn er, voor zover 

bekend bij de werkgroep, geen overwegingen voor de randvoorwaarden van handreinigsmiddelen die 

een directe relatie hebben met duurzaamheid en hergebruik. 30 

Aanbevelingen 
• Gebruik zeep conform voorschriften van de fabrikant 

• Gebruik vloeibare zeep uit een dispenser, raak het tuitje niet aan 

• Gebruik geen zeep in vaste vorm 

• Gebruik geen desinfecterende zeep  

• Gebruik kraanwater 
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Referenties 
1. WHO guidelines on hand hygiene in health care, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data (2009) 

2. Gould DJ et al, Interventions to improve hand hygiene compliance in patient care (Review), 

Cochrane, Cochrane Database of Systematic Reviews (2017) 

 5 
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Module 2.3. Kranen en Dispensers  

Uitgangsvraag  
Wat zijn de randvoorwaarden voor het veilig gebruiken van kranen en dispensers? 

Inleiding 
Er zijn vele varianten van kranen en dispensers die gebruikt worden voor handreiniging en 5 

handdesinfectie en zij worden gebruikt in alle zorgdomeinen. Niet elke model kraan en dispenser is 

geschikt voor gebruik in de zorg vanwege het risico op kruisbesmetting. In deze module staan 

aanbevelingen over veilig en verantwoord gebruik van kranen en dispensers. Dit draagt bij een het 

verlenen van kwalitatieve en veilige zorg. 

Verantwoording 10 

Zoeken en selecteren (methode) 
In 2009 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een richtlijn handhygiëne uitgebracht. Deze 

richtlijn wordt wereldwijd onderschreven, vanwege de brede wetenschappelijke onderbouwing. Sinds 

2009 zijn er meerdere tussentijdse actualisaties van de WHO richtlijn geweest en een Cochrane review 

in 201. De werkgroep heeft bepaald of er naast de WHO richtlijn aanvullend literatuur onderzoek nodig 15 

was. Er is een aanvullend literatuuronderzoek uitgezet. De gevonden literatuur achtte de werkgroep van 

onvoldoende kwaliteit ten opzichte van de onderbouwing van de WHO richtlijn en de Cochrane review. 

Informatie over zoekstrategie en resultaten is opvraagbaar bij SRI via info@sri-richtlijnen.nl 

Overwegingen 
Voor- en nadelen van de interventie en kwaliteit van bewijs 20 

Deze uitgangsvraag  wordt in de WHO richtlijn handhygiëne behandeld (1,2). Kranen met een elleboog- 

of voetbediening worden in de zorg beschouwd als meest optimaal. De WHO erkent hierbij dat de 

beschikbaarheid hiervan niet in iedere zorgsetting haalbaar is. Voor dispensers beschrijft de WHO 

verschillende vormen van dispensers en verschillend doseersystemen. Ook beschrijven zij dat de 

verschillende dispensers, verschillende doseersystemen en de plaatsing van dispensers van invloed kan 25 

zijn op de compliance van handhygiëne.  

Om de uitgangsvraag te beantwoorden zijn de aanbevelingen uit de WHO richtlijn gebruikt aangevuld 

met expert opinion. 

Waarden en voorkeuren van patiënten en/ of zorgmedewerkers 
Zowel patiënten als zorgmedewerkers hebben belang bij een goede handhygiëne om het risico op 30 

overdracht van pathogene bacteriën tegen te gaan. Voor een goede handhygiëne zijn kranen en 

dispenser die voldoen aan de randvoorwaarden noodzakelijk. 
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Kosten en middelen 
De werkgever is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van kranen en dispensers die voldoen aan de 

randvoorwaarden op de benodigde plekken in de nabijheid van zorgwerkveld. De werkgroep verwacht 

dat de kosten en middelen geen bepalende factor zullen zijn in zorgorganisaties voor de het beschikbaar 

maken van deze middelen. 5 

Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 
Elleboog-, voet- en no- touch bediening van kranen en dispensers zorgen ervoor dat de handen niet 

(her)besmet raken bij het bedienen van een kraan of dispenser. 

Het navullen of hergebruiken van (zak)flacons, flessen en doseerpompen geeft een verhoogd risico op 

contaminatie van het handdesinfectie- en handreinigingsmiddelen. 10 

Duurzaamheid en hergebruik 
Navullen of hergebruik van dispensers zou kunnen bijdragen tot verduurzamen van de zorgsector. 

Echter, het bijvullen of hergebruik  van dispensers geeft een risico op contaminatie van 

handdesinfectiemiddelen of vloeibare zeep. Het uitvoeren van handhygiëne als essentieel onderdeel van 

de basisinfectiepreventiemaatregelen, komt hiermee in het geding. Navullen of hergebruik is daarom 15 

niet opgenomen als aanbeveling.  Verder zijn er, voor zover bekend bij de werkgroep, geen 

overwegingen voor de randvoorwaarden van kranen en dispensers die een directe relatie hebben met 

duurzaamheid en hergebruik. 

Aanbevelingen 
 20 

• Gebruik handdesinfectantia en handzeep in dispensers; wand-gemonteerd of vrijstaande 
pompflacons of zakflacons 
 

• De dispenser is zo gemaakt dat de inhoud niet gecontamineerd kan raken 
 
• Navullen of hergebruiken van de flacons of flessen is niet toegestaan. 
 
• De kranen en wand-gemonteerde dispensers zijn voorzien van elleboog- of voetbediening of een 

no-touch bediening 
 
• In kleinschalige zorgvoorzieningen of bij zorghandelingen thuis kunnen deze randvoorwaarden 

niet (volledig) haalbaar zijn. Hiervoor geldt: raak draaiknoppen van kranen bij het dicht draaien 
niet direct aan, gebruik hiervoor een schone handdoek of papieren wegwerpdoekje (bijvoorbeeld 
een keukenrol) 

 

Referenties 
1. WHO guidelines on hand hygiene in health care, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data (2009) 

2. Gould DJ et al, Interventions to improve hand hygiene compliance in patient care (Review), 

Cochrane, Cochrane Database of Systematic Reviews (2017)  25 
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Module 2.4. Droogsystemen 

Uitgangsvraag  
Wat zijn de randvoorwaarden voor veilig gebruik van droogsystemen? 

Inleiding 
Het drogen van de handen na handreiniging is een essentieel onderdeel van een goede en veilig 5 

handhygiëne. Er zijn hiervoor verschillende systemen beschikbaar. In deze module staan aanbevelingen 

voor welke middelen om de handen te drogen. Dit draagt bij een het verlenen van kwalitatieve en 

veilige zorg. 

Verantwoording 
Zoeken en selecteren (methode) 10 

In 2009 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een richtlijn handhygiëne uitgebracht. Deze 

richtlijn wordt wereldwijd onderschreven, vanwege de brede wetenschappelijke onderbouwing. Sinds 

2009 zijn er meerdere tussentijdse actualisaties van de WHO richtlijn geweest en een Cochrane review 

in 2017. De werkgroep heeft bepaald of er naast de WHO richtlijn aanvullend literatuur onderzoek nodig 

was. Er is besloten om een systematisch literatuuronderzoek naar elektrische droogsystemen  met de 15 

onderzoeksvraag : Is het beter om de handen te drogen met papier of met een elektrische handdroger?  

Daarbij is de PICO (patient/population/problem, intervention, comparison, outcome) vooraf als volgt 

gedefinieerd: 

P: Mensen  

I: Handen drogen met papier  20 

C: Handen drogen met een handblower  

O: Verminderde overdracht en infecties zorginstellingen 

De werkgroep achtte de volgende uitkomstmaten relevant: 

• Verminderde overdracht en infecties 

 25 

Op 11 Februari 2022 is in de databases Pubmed en Embase met relevante zoektermen gezocht naar 

wetenschappelijke literatuur voor de systematische literatuuronderzoeken naar elektrische handdrogers 

in combinatie met zoektermen voor het gebruik van desinfecterende zeep (module Randvoorwaarden 

handdesinfectiemiddelen) en het desinfecteren van handschoenen (module Handschoenen) 

Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: 30 

• Het gaat om een systematische review of vergelijkend onderzoek zoals een (gerandomiseerd) 

gecontroleerd onderzoek of case-controle studie. 
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• De patiëntengroep bestaat uit mensen die werken in de gezondheidszorg. De interventie 

bestaat uit het gebruik van papieren handdoekjes. 

• De controle interventie bestaat uit gebruik van elektrische handdrogers. De uitkomstmaten zijn 

gerapporteerd. 

De selectiecriteria zijn toegepast op de referenties verkregen uit de zoekactie. De zoekactie leverde na 5 

ontdubbelen 484 resultaten op. In eerste instantie zijn de titel en abstract van de referenties 

beoordeeld. De zoekactie identificeerde één review die van toepassing zijn voor deze uitgangsvraag en 

geïncludeerd is voor de literatuuranalyse. Een samenvatting van de review is terug te vinden in 

Samenvatting literatuur Module 2.4 Droogstystemen 

Overwegingen 10 

Voor- en nadelen van de interventie en kwaliteit van bewijs 
Deze uitgangsvraag wordt in de WHO richtlijn handhygiëne behandeld. Op basis van literatuur 

concludeert de WHO dat idealiter handen gedroogd moeten worden met behulp van papieren 

wegwerpdoekjes. Handdrogers die de handen effectief en net zo snel kunnen drogen kunnen ook 

gebruikt worden. Maar hierbij moet ook aangetoond zijn dat zij geen luchtwervelingen geven die 15 

pathogene micro-organismen kunnen verspreiden (1,2).  

Reynolds et al. (2020) (3) maakten een overzicht  van studies waarin het gebruik van papieren 

handdoeken werd vergeleken met elektrische drogers. Er was een grote variatie in studie opzet en 

omstandigheden en gemeten uitkomstmaten, zoals aan het wel/niet rekening houden met het wassen 

van de handen of het gebruik van zeep voor het drogen, maar ook het wel/niet aanbrengen van 20 

bepaalde bacteriën voor de test. 

Vanwege de grote variatie in onderzoeksopzetten en uitkomstmaten van de geïncludeerde studies is 

een GRADE beoordeling niet mogelijk 

De werkgroep is op basis van de WHO richtlijn, het systematisch literatuuronderzoek, aangevuld met 

expert opinion tot aanbevelingen gekomen. 25 

Waarden en voorkeuren van patiënten en/ of zorgmedewerkers 
Zowel patiënten als zorgmedewerkers hebben belang bij een goede handhygiëne om het risico op 

overdracht van pathogene bacteriën tegen te gaan. Voor een goede handhygiëne zijn droogsystemen 

die voldoen aan de randvoorwaarden noodzakelijk. In de langdurige zorg en thuiszorg zijn papieren 

wegwerpdoekjes niet altijd aanwezig, omdat zij niet passen in een huiselijk zorgsetting. Gebruik van een 30 

keukenrol kan dan uitkomst bieden.    

Kosten en middelen 
De werkgever is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van droogsystemen die voldoen aan de 

randvoorwaarden op de benodigde plekken. De werkgroep verwacht dat de kosten en middelen geen 

bepalende factor zullen zijn in zorginstellingen voor de het beschikbaar maken van deze middelen.  35 

Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 
Het drogen met een elektrische handdroger duurt te lang en mechanische verwijdering van micro-

organismen (door middel van het droogdoekje) wordt gemist. 
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Bovendien droogt de huid uit, wat een onnodige extra belasting van de huid betekent.  

Bij het drogen met warme lucht uit een elektrische handdroger kunnen er luchtwervelingen ontstaan die 

mogelijk micro-organismen verspreiden.  

Duurzaamheid en hergebruik 
Het hergebruik van een handdoek zou kunnen bijdragen tot verduurzamen van de zorgsector. Echter, dit 5 

geeft een risico op contaminatie van de handen via de handdoek. Het uitvoeren van handhygiëne als 

essentieel onderdeel van de basisinfectiepreventiemaatregelen, komt hiermee in het geding. Gebruik 

van een herbruikbare handdoek is daarom niet opgenomen als aanbeveling.  Verder zijn er, voor zover 

bekend bij de werkgroep, geen overwegingen voor de randvoorwaarden van droogsystemen  die een 

directe relatie hebben met duurzaamheid en hergebruik. 10 

Aanbevelingen 
 

• Droog de handen met papieren wegwerpdoekjes 
– Indien in kleinschalige zorgvoorzieningen of bij zorghandelingen thuis het gebruik van 

papieren wegwerpdoekjes niet haalbaar is, geldt: gebruik een keukenrol voor het drogen 
van de handen. 
 

• Gebruik geen elektrische droger in ruimtes waar personeel met direct patiëntencontact 
handhygiëne moet toepassen 
 

 

Referenties 
1. WHO guidelines on hand hygiene in health care, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data (2009) 15 

2. Gould DJ et al, Interventions to improve hand hygiene compliance in patient care (Review), 

Cochrane, Cochrane Database of Systematic Reviews (2017) 

3. Reynolds et al (2020). Comparison of electric hand dryers and paper towels for hand hygiene: a 

critical review of the literature. Journal of Applied Microbiology 2020. 

  20 
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Module 2.5. Handschoenen 

Uitgangsvraag  
Kunnen handschoenen gebruikt worden als vervanger voor handhygiëne? 

Inleiding 
Zorgmedewerkers gebruiken handschoenen voor diverse doeleinden.  Als persoonlijke 5 

beschermingsmiddel (PBM) of schone handelingen waarbij er aseptisch gewerkt wordt met steriele 

handschoenen. De richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen en de richtlijn Isolatie beschrijven de 

randvoorwaarden en momenten waarop handschoenen gebruikt worden als PBM in het kader van 

infectiepreventiemaatregelen en/ of bij isolatiezorg. De richtlijn Omstandigheden en gedrag op OK + 

preoperatieve handdesinfectie beschrijft de momenten en methode voor het werken met steriele 10 

handschoenen in het kader van infectiepreventie. In deze module staan de aanbevelingen voor het 

gebruik van handschoenen in relatie tot handhygiëne.  

Verantwoording 
Zoeken en selecteren  
In 2009 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een richtlijn Handhygiëne uitgebracht. Deze 15 

richtlijn wordt wereldwijd onderschreven, vanwege de brede wetenschappelijke onderbouwing. Sinds 

2009 zijn er meerdere tussentijdse actualisaties van de WHO richtlijn geweest en een Cochrane review 

in 2017. De werkgroep heeft bepaald of er naast de WHO richtlijn aanvullend literatuur onderzoek nodig 

was. Er is besloten om een systematisch literatuuronderzoek naar het desinfecteren van handschoenen 

uit te voeren met de onderzoeksvraag; Is het desinfecteren van de handschoenen even effectief als het 20 

desinfecteren van de handen? 

Daarbij is de PICO (patient/population/problem, intervention, comparison, outcome) vooraf als volgt 

gedefinieerd: 

P: Mensen 

I: Desinfecteren van handschoenen 25 

 C: Handdesinfectie 

O: Verminderde overdracht en infecties zorginstellingen  

De werkgroep achtte de volgende uitkomstmaten relevant: 

• Verminderde overdracht en infecties 

 30 

Op 11 Februari 2022 is in de databases Pubmed en Embase met relevante zoektermen gezocht naar 

wetenschappelijke literatuur voor de systematische literatuuronderzoeken naar het desinfecteren van 

handschoenen in combinatie met zoektermen voor het gebruik van desinfecterende zeep (module 
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Randvoorwaarden handdesinfectiemiddelen) en het elektrische droogsystemen (module 

Droogsystemen) 

Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: 

• Het gaat om een systematische review of vergelijkend onderzoek zoals een (gerandomiseerd) 

gecontroleerd onderzoek of case-controle studie. 5 

• De patiëntengroep bestaat uit mensen die werken in de gezondheidszorg. De interventie 

bestaat uit het gebruik van papieren handdoekjes. 

• De controle interventie bestaat uit gebruik van elektrische handdrogers. De uitkomstmaten zijn 

gerapporteerd. 

 10 

De selectiecriteria zijn toegepast op de referenties verkregen uit de zoekactie. De zoekactie leverde na 

ontdubbelen 484 resultaten op. In eerste instantie zijn de titel  en abstract van de referenties 

beoordeeld. De zoekactie identificeerde één observationele studie die van toepassing was voor de 

onderzoeksvraag en geïncludeerd is voor de literatuuranalyse, zie hiervoor Samenvatting literatuur 

Module 2.6. Handschoenen . Informatie over zoekstrategie en resultaten is opvraagbaar bij SRI via 15 

info@sri-richtlijnen.nl 

Overwegingen 
Voor- en nadelen van de interventie en kwaliteit van bewijs 
Deze uitgangsvraag wordt in de WHO richtlijn handhygiëne behandeld. Er wordt beschreven dat het 

dragen van handschoenen niet kan voorkomen dat de handen besmet worden. Bovendien worden 20 

handschoen net als handen besmet tijdens de zorgverlening wat een risico op kruisbesmetting met zich 

mee (1, 2). 

Scheithauer et al. (2016) (3) voerden een in-vitro studie uit waarbij zij de effectiviteit van desinfectie van 

meerdere handschoenen onderzochten. Zij bekeken hiervoor combinaties van vijf verschillende hand 

desinfectiemiddelen en drie verschillende handschoenen (15 verschillende combinaties). Ook werden 25 

alle desinfectiemiddelen op de blote handen getest. Op één combinatie na was het desinfecteren van de 

handschoenen altijd effectiever dan het desinfecteren van de blote handen. De klinische relevantie 

hiervan is niet duidelijk. Bij gebrek aan (in-vivo) studies is een GRADE beoordeling niet mogelijk. 

De werkgroep is op basis van de WHO richtlijn, het systematisch literatuuronderzoek, aangevuld met 

expert opinion tot aanbevelingen gekomen. 30 

Waarden en voorkeuren van patiënten en/ of zorgmedewerkers 
Zowel patiënten als zorgmedewerkers hebben belang bij een goede handhygiëne om het risico op 

overdracht van pathogene micro-organismen tegen te gaan. 

Zorgmedewerkers kunnen de wens hebben om handschoenen te dragen voor een (extra) 

veiligheidsgevoel of om minder vaak handhygiëne toe te hoeven passen. De werkgroep acht deze 35 

behoefte van zorgmedewerkers begrijpelijk, maar vindt de risico’s van handschoenen als vervanging van 

handhygiëne hier niet tegenop wegen. Een tijdelijke uitzondering kan gemaakt worden voor 

huidbeschadigingen en huidafwijkingen, maar niet in de directe patientenzorg,  zoals beschreven in 

mailto:info@sri-richtlijnen.nl
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module 1.3. Scholing aan zorgmedewerkers over het belang van correct en doelmatig gebruik van 

handschoenen in relatie tot handhygiëne is van belang.  

Kosten en middelen 
De werkgever is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van handhygiëne middelen die voldoen aan de 

randvoorwaarden op de benodigde plekken. Dit geldt ook voor handschoenen en staat in de richtlijnen 5 

persoonlijke beschermingsmiddelen en Omstandigheden en gedrag op OK + preoperatieve 

handdesinfectie.  

Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 
Het materiaal van handschoenen is niet bestemd om te desinfecteren met hand- of 

oppervlaktedesinfectans of te reinigen met water en zeep. De materialen kunnen hierdoor poreus 10 

worden waardoor de handschoenen onvoldoende werken als persoonlijk beschermingsmiddel. Hoewel 

er enkele studies zijn waaruit lijkt dat dit wel mogelijk zou zijn, is dat niet op de praktijk toepasbaar, 

omdat iedere combinatie van type/soort handschoen met iedere type handdesinfectieproduct 

onderzocht zou moeten worden (1, 2, 3). 

Duurzaamheid en hergebruik 15 

Zorgmedewerkers die handschoenen correct en doelmatig gebruiken verbruiken minder handschoenen. 

Dit draagt direct bij aan de hoeveelheid afval en CO2 uitstoot van de gehele zorgsector. Zie ook de SRI 

richtlijn PBM voor correct en doelmatig gebruik van handschoenen 

Aanbevelingen 
 

• Gebruik handschoenen niet als vervanging voor handhygiëne. 
 
• Pas handhygiëne toe voor het aantrekken en na het uittrekken van handschoenen 
 

 20 

Referenties 
1. WHO guidelines on hand hygiene in health care, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data (2009) 

2. Gould DJ et al, Interventions to improve hand hygiene compliance in patient care (Review), 

Cochrane, Cochrane Database of Systematic Reviews (2017) 

3. Scheithauer S et al (2016). Disinfection of gloves: feasible, but pay attention to the 25 

disinfectant/glove combination. J Hosp Infect 2016;94:268–72. 
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Module 2.6. Normen en wettelijke eisen 

handdesinfectiemiddelen 

Uitgangsvraag  
Aan welke normen en wettelijke eisen dient een handdesinfectiemiddel te voldoen? 

Verantwoording 5 

Om de uitgangsvraag te beantwoorden is geen systematische literatuuranalyse verricht, omdat deze 

module een inventarisatie is van de relevante wetten en normen t.a.v. handdesinfectiemiddelen. Dit is 

aangevuld met een inventariserend onderzoek naar de toxiciteit van handdesinfectiemiddelen (zie 

Module 2.1 Randvoorwaarden handdesinfectiemiddelen). De werkgroep is op basis van de geldende 

(Europese) wetten en normen in Nederland, en het inventariserend onderzoek aangevuld met expert 10 

opinion tot de aanbevelingen gekomen.  

Overwegingen 
Waarden en voorkeuren van patiënten en/ of zorgmedewerkers 
Zowel patiënten als zorgmedewerkers hebben belang bij een goede handhygiëne om het risico op 

overdracht van pathogene micro-organismen tegen te gaan. Handdesinfectiemiddelen die voldoen aan 15 

de wettelijke eisen en normen dragen hier aan bij.  

Kosten en middelen 
Een werkgever moet vanuit de Arbeidsomstandighedenwet nagaan of haar medewerkers risico lopen op 

bovenmatige blootstelling aan schadelijke stoffen, zoals biociden. Door middel van het maken van een 

risicoanalyse dient de blootstelling in kaart te worden gebracht. Een bedrijfsarts en/of arbeidshygiënist 20 

is de inhoudsdeskundige op dit gebied. De risicoanalyse dient een onderdeel te zijn, naast de doeleinden 

voor infectiepreventie in het kader van patiëntveiligheid, bij het aankooptraject van 

handdesinfectiemiddelen. Dit speelt vooral een rol bij zorgmedewerkers die hoogfrequent gebruik 

moeten maken van een handdesinfectiemiddel, zie ook module Randvoorwaarden 

handdesinfectiemiddelen.  25 

Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 
Het is aan de producent of hij voor zijn desinfectiemiddel een toelating als biocide aanvraagt of een 

registratie als geneesmiddel. Een toelating als biocide kan bij Het College voor de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) 

of College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Deze instanties toetsen het middel op 30 

werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid.  

Een toegelaten middel registreert het Ctgb in haar toelatingendatabank. Voor een compleet overzicht 

van toegelaten handdesinfectiemiddelen in Nederland moeten zowel de Ctgb databank als de databank 
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van ECHA geraadpleegd worden. Toegelaten biociden krijgen een N-nummer, een NL-nummer of een 

EU-nummer. 

Een registratie als geneesmiddel kan bij het College voor Beoordeling van Geneesmiddelen aangevraagd 

worden. Geregistreerde geneesmiddelen krijgen een handelsvergunning met een RVG nummer. 

Geregistreerde geneesmiddelen zijn te vinden in de geneesmiddeleninformatiebank van het CBG 5 

Voor middelen die vallen onder biociden is het vermelden van de normen op de verpakking geen 

verplichting. 

Handdesinfectiemiddelen kunnen een virusclaim hebben. Deze virucide werking dient aangetoond te 

worden met een EN 14476 Een volledige virusclaim betekent dat het middel werkt tegen zowel 

omkapselde als niet-omkapselde virussen, maar dat wil nog niet zeggen tegen alle virussen. Bij een 10 

beperkte virusclaim is het middel werkzaam tegen een selectie van omkapselde virussen, en soms nog 

tegen enkele niet-omkapselde virussen. Handdesinfectiemiddelen met > 85% ethanol hebben doorgaans 

een volledige virusclaim.  

Wet of norm Betekenis Codering op 
verpakking 

Voorbeeld 

Biocidenwetgeving (EU 
528/2012) 

Biociden is toegelaten door 
het CTGB als biocide voor 
desinfectie van intacte huid 
(www.ctgb.nl))  
 

NL nummer en/ 
of 
N nummer en/ 
of  
EU nummer  

NL-1234567-
0000 
12345N 
EU1234567-
0000 

Geneesmiddelenwetgeving  
(2001/83/EG) 

Middel is geregistreerd als 
geneesmiddel voor desinfectie 
van  een niet-intacte huid of 
een huid die direct na gebruik 
niet-intact raakt 

RVG nummer  RVG 01234 

De Arbeidsomstandighedenwet Deze wet beschermt 
medewerkers tegen 
bovenmatige blootstelling aan 
schadelijke stoffen die onder 
andere in 
handdesinfectiemiddelen 
zitten 

n.v.t n.v.t. 

Norm EN 1500*  Middel is getoetst voor 
werkzaamheid tegen 
bacteriën en schimmels 

EN 1500 met 
tijdsindicatie 
(weergave niet 
verplicht) 

EN 1500 – 30 
s 

Norm EN 12791* Middel is getoetst voor 
chirurgische handdesinfectie 

EN 12791 met 
tijdsindicatie 
(weergave niet 
verplicht) 

EN 12791 – 
1.5 min 

Norm (PR)EN 14476* Middel is getoetst op 
werkzaamheid  tegen 
(omkapselde virussen  en/ of 
niet-omkapselde virussen. 

(PR)EN 14476 
met 
tijdsindicatie 

EN 14476 – 
30 s 
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(weergave niet 
verplicht) 

Tabel 1 overzichtstabel van wetten en normen betrokken bij handdesinfectieproducten.  

*De drie belangrijkste EN normen worden weergegeven. Overige betrokken normen zijn EN 14348, EN 

13624, EN13727, En1276, EN1650, EN1499.Alle normen zijn verkrijgbaar bij de NEN 

Aanbeveling 
 

• Gebruik alleen handdesinfectiemiddelen die wettelijk zijn toegelaten door het Ctgb, ECHA, of een 
handelsvergunning hebben als geneesmiddel van het CBG. 
 

 5 

Referenties 
Niet van toepassing 
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Module 3 Persoonlijke hygiëne 

onderarmen en handen 

Module 3.1 Hand- en polssieraden en 

accessoires 
 5 

Uitgangsvraag 
Welke eisen gelden voor de handen, vingers, pols en onderarm voor het veilig en correct uitvoeren van 

handhygiëne? 

Verantwoording 

Zoeken en selecteren (methode) 10 

Om de uitgangsvraag van deze module te beantwoorden is een systematische analyse van de literatuur 

nodig. De onderzoeksvraag die hiervoor is onderzocht is PICO-gestructureerd en luidt: 

Wat betekent het dragen van sieraden aan vinger, hand, pols en onderarm voor het veilig uitvoeren van 

handhygiëne? 

P  Medewerkers met patiëntgebonden werkzaamheden of werkzaamheden (aan materialen) in de 15 

omgeving van de patiënt 

I  Wel sieraden aan vinger, hand, pols en/of onderarm  

C  Geen sieraden aan vinger, hand, pols en/of onderarm  

O  Verminderde overdracht en infecties zorginstellingen 

De werkgroep achtte de volgende uitkomstmaten relevant: 20 

• Verminderde overdracht en infecties 

Op 11 Februari 2022 is in de databases PubMed en Embase met relevante zoektermen gezocht naar 

wetenschappelijke literatuur. Er was sprake van een overkoepelende zoekactie. De zoekactie leverde na 

ontdubbelen 319 resultaten op.  

Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: 25 

• Het gaat om een systematische review of vergelijkend onderzoek zoals een (gerandomiseerd) 

gecontroleerd onderzoek of case-controle studie. 
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• De participanten zijn mensen die werken in de gezondheidszorg. 

• De interventie bestaat uit het dragen van sieraden aan vinger, hand, pols en/of onderarm. 

• De controle interventie bestaat uit de afwezigheid van sieraden aan vinger, hand, pols en/of 

onderarm. 

• De uitkomstmaten zijn gerapporteerd. 5 

 

Resultaten 

De selectiecriteria zijn toegepast op de referenties verkregen uit de zoekactie. In eerste instantie zijn de 

titel en abstract van de referenties beoordeeld. Hiervan werden vier referenties geïncludeerd voor de 

beoordeling op basis van het volledige artikel. Na de beoordeling van de volledige tekst is één artikel 10 

definitief geïncludeerd voor de literatuuranalyse. In de exclusietabel is de reden voor exclusie van drie 

referenties toegelicht. De samenvatting van de literatuur, resultaten en evidence tabellen staan in 

Bijlage 4 Literatuursamenvatting module 3 (Persoonlijke hygiëne onderarmen en handen) 

Overwegingen 

Voor- en nadelen van de interventie en kwaliteit van bewijs 15 

De niet-systematische review van Olivares et al. (2020) (8) identificeerde 13 studies die de impact van 

het dragen van een ring onderzochten op de kwaliteit van handhygiëne. Zeven studies vonden plaats op 

een klinische afdeling. Al deze studies vonden een afname in handhygiëne bij het dragen van een ring. In 

sommige onderzoeken was het dragen van een ring geassocieerd met infectieuze agentia van 

epidemiologisch belang, zoals S. Aureus en gram-negatieve bacteriën. Echter, al deze studies hadden 20 

belangrijke methodologische beperkingen. Er waren vier originele studies naar het dragen van een ring 

op operatie afdelingen. Drie van deze studies vonden geen associatie tussen het dragen van een ring en 

handhygiëne. Ook deze studies hadden allen belangrijke methodologische beperkingen. Olivares et al. 

(2020) merken op dat het gevonden verschil mogelijk het gevolg is van de manier van handen wassen, 

waarbij pre-operatief handen wassen grondiger is en gebruik maakt van een antiseptisch middel. 25 

Het dragen van sieraden, accessoires, lange mouwen of (medische) hulpmiddelen aan handen en 

onderarmen belemmert een goede uitvoering en resultaat van de handhygiëne. 

De werkgroep is op basis van de WHO richtlijn, het systematisch literatuuronderzoek, aangevuld met 

expert opinion tot aanbevelingen gekomen. 

Waarden en voorkeuren van patiënten en/ of zorgmedewerkers 30 

Voor de patiënt en zorgmedewerkers is het van belang dat het risico op transmissie en het ontstaan van 

infecties zo laag mogelijk is. Een goede persoonlijke hygiëne door zorgmedewerkers draagt hier aan bij 

en beschermt zowel de zorgmedewerker als de patiënt tegen pathogene micro-organismen. 

Er zijn zorgmedewerkers die vanwege bijvoorbeeld een geloofsovertuiging of omdat zij werkzaam zijn in 

een omgeving met lage omgevingstemperatuur de onderarmen (deels) bedekken en daarom willen 35 

werken met dienstkleding met lange mouwen. In de module Kleding staat beschreven dat dit de 

kwaliteit en veiligheid van de zorg nadelig kan beïnvloeden. 
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Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 
Sieraden, accessoires of (medische) hulpmiddelen aan handen en onderarmen zitten in de weg bij de 

uitvoering van handhygiëne en belemmeren daardoor een goede uitvoering van de handhygiëne. 

Ook (medische) hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een brace, vallen hieronder. De werkgever moet 

samen met de medewerker op zoek gaan naar een individuele oplossing. Dit gebeurt in overleg met de 5 

deskundige infectiepreventie en de bedrijfsarts die een risico-inventarisatie kan opstellen. 

Goede handhygiëne en daarbij afwezigheid van hand- en polssieraden is van belang bij verzorgende 

handelingen, medische handelingen en tijdens de omgang met voedsel. 

Er zijn meer (pathogene) micro-organismen, zoals Enterobacterales en S. aureus aanwezig op 

handen/onderarmen met sieraden dan op handen/onderarmen zonder sieraden (1, 2, 3, 4, 5) .  10 

Sommige ringdragers dragen maandenlang hetzelfde micro-organisme onder hun ring (6). 

Handhygiëne toepassen is, gemeten aan de reductie van het aantal micro-organismen op de handen, bij 

ringdragers minder effectief (3, 7).  

Handsieraden, accessoires of (medische) hulpmiddelen aan handen en onderarmen kunnen de patiënt 

beschadigen. 15 

Handsieraden, accessoires of (medische) hulpmiddelen aan handen en onderarmen kunnen 

handschoenen beschadigen waardoor de beschermende werking verminderd of vervalt. 

Kosten en middelen 

Vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) hebben zorgaanbieders een plicht en 

verantwoordelijkheid om kwalitatieve en veilige zorg te bieden. Infectiepreventie valt daaronder. Hierbij 20 

is het van belang dat de zorgaanbieder zorg draagt voor de naleving van het infectiepreventiebeleid 

door de zorgmedewerkers. 

Aanbevelingen 

 

 25 

 

• Draag geen sieraden, accessoires, lange mouwen of (medische) hulpmiddelen aan handen en 
onderarmen conform de afspraken in het infectiepreventiebeleid.    

o Voorbeelden zijn: (gladde) ringen, armbanden, polshorloges, piercings, braces, spalken, 
kousen, gips, zilversplint, etc.        
 

• Stel een infectiepreventiebeleid op met daarin de regels over het naleven van de aanbevelingen 
over het dragen van sieraden, accessoires en/of (medische) hulpmiddelen aan handen en 
onderarmen en borg de naleving hiervan binnen de organisatie               
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Referenties 

1. Fagernes M, Lingaas E. Factors interfering with the microflora on hands: a regression analysis of 5 

samples from 465 healthcare workers. J Adv Nurs 2011 Feb;67(2):297-307. 

2. Jeans AR, Moore J, Nicol C, Bates C, Read RC. Wristwatch use and hospitalacquired infection. J Hosp 

Infect 2010 Jan;74(1):16-21. 

3. Trick WE, Vernon MO, Hayes RA, Nathan C, Rice TW, Peterson BJ, et al. Impact of ring wearing on 

hand contamination and comparison of hand hygiene agents in a hospital. Clin Infect Dis 2003 Jun 10 

1;36(11):1383-90. 

4. Yildirim I, Ceyhan M, Cengiz AB, Bagdat A, Barin C, Kutluk T, et al. A prospective comparative study 

of the relationship between different types of ring and microbial hand colonization among pediatric 

intensive care unit nurses. Int J Nurs Stud 2008 Nov;45(11):1572-6. 

5. Fagernes M, Lingaas E, Bjark P. Impact of a single plain finger ring on the bacterial load on the hands 15 

of healthcare workers. Infect Control Hosp Epidemiol 2007 Oct;28(10):1191-5. 

6. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care, 2009 

7. Wongworawat MD, Jones SG. Influence of rings on the efficacy of hand sanitization and residual 

bacterial contamination. Infect Control Hosp Epidemiol 2007 Mar;28(3):351-3. 

8. Felipe Olivares A, Vergara T, Véliz E, Dabanch J. [Impact of the use of rings and nail polish on hand 20 

hygiene quality in healthcare workers]. Revista Chilena de Infectologia : Organo Oficial de La 

Sociedad Chilena de Infectiologia 2020;37:23–31. https://doi.org/10.4067/S0716-

10182020000100023. 
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Module 3.2 Vingernagels 
 

Uitgangsvraag 
Welke eisen gelden er voor vingernagels met betrekking tot het voorkomen van overdracht van 

(pathogene) micro-organismen? 5 

Inleiding 
Het doel van deze module is het beschrijven van de infectiepreventiemaatregelen die moeten worden 

genomen ten aanzien van de nagels van de handen voor een goed resultaat bij het toepassen van 

handhygiëne.  

Verantwoording 10 

Zoeken en selecteren (methode) 

Om de uitgangsvraag van deze module te beantwoorden is een systematische analyse van de literatuur 

nodig. De onderzoeksvraag die hiervoor is onderzocht is PICO-gestructureerd en luidt: 

Is er verschil tussen handen/medewerkers met en zonder kunstnagels, met en zonder nagellak of korte 

en lange nagels met betrekking tot het vóórkomen van (pathogene) micro-organismen? 15 

Daarbij is de PICO (patient/population/problem, intervention, comparison, outcome) vooraf als volgt 

gedefinieerd: 

P  Medewerkers met patiëntgebonden werkzaamheden of werkzaamheden (aan materialen) in de 

omgeving van de patiënt 

I  Wel kunstnagels, nagellak en/of lange nagels  20 

C  Geen kunstnagels, nagellak en/of lange nagels  

O  Verminderde overdracht en infecties zorginstellingen 

De werkgroep achtte de volgende uitkomstmaten relevant: 

• Voorkomen van overdracht van (pathogene) micro-organismen 

Op 23 Februari 2022 is in de databases PubMed en Embase gezocht naar wetenschappelijke literatuur. 25 

Er was sprake van een overkoepelende zoekopdracht voor vijf subvragen. De zoekactie leverde na 

ontdubbelen 420 resultaten op. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: 

Het gaat om een systematische review of vergelijkend onderzoek zoals een (gerandomiseerd) 

gecontroleerd onderzoek of case-controle studie. 

• De patiëntengroep bestaat uit mensen die werken in de gezondheidszorg. 30 

• De interventie bestaat uit het hebben van kunstnagels, nagellak en/of lange nagels. 
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• De controle interventie bestaat uit de afwezigheid van kunstnagels, nagellak en/of lange nagels. 

• De uitkomstmaten zijn gerapporteerd. 

De selectiecriteria zijn toegepast op de referenties verkregen uit de zoekactie. In eerste instantie zijn de 

titel en abstract van de referenties beoordeeld. Hiervan werden 4 referenties geïncludeerd voor de 

beoordeling op basis van het volledige artikel. Na de beoordeling van de volledige tekst is één artikel 5 

definitief geïncludeerd voor de literatuuranalyse. In de exclusietabel is de reden voor exclusie van drie 

referenties toegelicht. De samenvatting van de literatuur, resultaten en evidence tabellen staan in 

Module 3b Vingernagels. 

Overwegingen 

Voor- en nadelen van de interventie en kwaliteit van bewijs 10 

Er is een niet-systematische review van Olivares et al. (2020) (8) die de impact van nagellak 

onderzochten op de kwaliteit van handhygiëne. De zeven geïdentificeerde studies hadden echter 

tegenstrijdige resultaten. Twee studies naar acryl nagellak vonden geen invloed van de nagellak op 

handhygiëne, één studie vond dat acryl nagellak geassocieerd was met een grotere kolonisatie door 

GNB na chirurgisch handen wassen, en één studie vond dat alleen beschadigde nagellak (zichtbaar of 15 

meer dan 4 dagen oud) invloed had op de handhygiëne. Volgens Olivares et al. (2020) was deze laatste 

studie van de hoogste kwaliteit.  

Aanvullend onderzochten twee studies de impact van gelnagellak op de handhygiëne. Er werden twee 

studies gevonden die allebei een associatie vonden met een afname van handhygiëne, maar beide 

studies waren volgens Olivares et al. (2020) van lage kwaliteit.  20 

Meerdere uitbraken zijn toegeschreven aan medewerkers met kunstnagels aan de vingernagels (1, 2, 3). 

Medewerkers die acryl- en gelnagels dragen, hebben vaker en meer micro-organismen op de handen 

dan medewerkers zonder kunstnagels, zowel voor als na het uitvoeren van handhygiëne (4, 5, 6, 7). 

Alhoewel medewerkers met gelkunstnagels slechts in één klein onderzoek werden meegenomen (10 

van 27 (37%) medewerkers met kunstnagels droegen gelkunstnagels) (4) zijn er geen aanwijzingen die 25 

een andere aanbeveling voor gelkunstnagels rechtvaardigen. 

Er kan worden geconcludeerd dat er geen nieuw bewijs gevonden dat de huidige aanbeveling ten 

aanzien van de vingernagels moet worden gewijzigd.  

Waarden en voorkeuren van patiënten en/ of zorgmedewerkers 
Voor de patiënt en zorgmedewerkers is het van belang dat het risico op transmissie en het ontstaan van 30 

infecties zo laag mogelijk is. Een goede persoonlijke hygiëne door zorgmedewerkers draagt hier aan bij 

en beschermt zowel de zorgmedewerker als de patiënt tegen pathogene micro-organismen.  

Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 
Het reinigen van handen en nagels is beter uit te voeren als de nagels glad en intact zijn. Onder lange 

nagels kan vuil, waaronder micro-organismen, zich ophopen. 35 

Lange, scherpe vingernagels kunnen handschoenen gemakkelijk beschadigen. Ze kunnen ook de 

prestaties van zorgmedewerkers beperken bij de uitvoering van handhygiëne. 
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Nagellak op nagels kan beschadigen, waardoor de nagel niet meer volledig glad is. Micro-organismen 

kunnen in deze beschadigingen achterblijven, ook na het uitvoeren van handhygiëne. 

Kosten en middelen 

Vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) hebben zorgaanbieders een plicht en 

verantwoordelijkheid om kwalitatieve en veilige zorg te bieden. Infectiepreventiebeleid valt daaronder. 5 

Hierbij is het van belang dat de zorgaanbieder zorgdraagt voor de naleving van het 

infectiepreventiebeleid door de zorgmedewerkers, waaronder de naleving van de aanbevelingen op het 

gebied van persoonlijke hygiëne. 

Aanbevelingen 

 10 

Referenties 

1. Toles A. Artificial nails: are they putting patients at risk? A review of the research. J Pediatr Oncol 

Nurs 2002 Sep;19(5):164-71 

2. Gordin FM, Schultz ME, Huber R, Zubairi S, Stock F, Kariyil J. A cluster of hemodialysis-related 

bacteremia linked to artificial fingernails. Infect Control Hosp Epidemiol 2007 Jun;28(6):743-4.  15 

3. Gupta A, Della-Latta P, Todd B, San GP, Haas J, Wu F, et al. Outbreak of extended-spectrum beta-

lactamase-producing Klebsiella pneumoniae in a neonatal intensive care unit linked to artificial nails. 

Infect Control Hosp Epidemiol 2004 Mar;25(3):210-5. 

4. Edel E, Houston S, Kennedy V, LaRocco M. Impact of a 5-minute scrub on the microbial flora found 

on artificial, polished, or natural fingernails of operating room personnel. Nurs Res 1998 20 

Jan;47(1):54-9. 

5. Hedderwick SA, McNeil SA, Lyons MJ, Kauffman CA. Pathogenic organisms associated with artificial 

fingernails worn by healthcare workers. Infect Control Hosp Epidemiol 2000 Aug;21(8):505-9 

6. McNeil SA, Foster CL, Hedderwick SA, Kauffman CA. Effect of hand cleansing with antimicrobial soap 

or alcohol-based gel on microbial colonization of artificial fingernails worn by health care workers. 25 

Clin Infect Dis 2001 Feb 1;32(3):367-72.  

7. Pottinger J, Burns S, Manske C. Bacterial carriage by artificial versus natural nails. Am J Infect Control 

1989 Dec;17(6):340-4. 

8. Felipe Olivares A, Vergara T, Véliz E, Dabanch J. [Impact of the use of rings and nail polish on hand 

hygiene quality in healthcare workers]. Revista Chilena de Infectologia : Organo Oficial de La 30 

 

• Zorg dat de nagels goed verzorgd, glad en kort geknipt zijn. 
 

• Draag geen nagellak, nagelversieringen en/ of kunstnagels aan de nagels. 
 

• Stel een infectiepreventiebeleid op over persoonlijke hygiëne met daarin de regels over het 
naleven van de aanbevelingen over nagelverzorging. Zorg dat de zorgleners deze regels opvolgen 
en naleven tijdens de werkzaamheden. 
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Sociedad Chilena de Infectologia 2020;37:23–31. https://doi.org/10.4067/S0716-

10182020000100023. 
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Module 3.3 Onbedekte onderarmen 
 

Uitgangsvraag 
Welke eisen gelden ten aanzien van het dragen van kleding en accessoires aan de onderarmen? 

Inleiding 5 

Zorgmedewerkers hebben om uiteenlopende redenen de wens om tijdens de werkzaamheden lange 

mouwen te dragen. Deze wens kan voortvloeien uit geloofsovertuiging, vanuit een koude werkomgeving 

of vanuit veiligheidsoverwegingen (bijvoorbeeld de laboratoriumjas). 

Verantwoording 

Zoeken en selecteren (methode) 10 

De WIP richtlijn Persoonlijke hygiëne medewerkers uit 2014 verwees naar literatuur die gaat over het 

dragen van dienstkleding met zowel korte en lange mouwen. Dit betrof een inventariserend 

literatuuronderzoek. De werkgroep heeft deze gevonden literatuur als uitgangspunt genomen. Als 

aanvulling daarop zijn de volgende twee onderzoeken uitgezet over dienstkleding met lange mouwen: 

• Een systematisch literatuuronderzoek 15 

• Een inventariserend onderzoek naar jurisprudentie van de afgelopen 10 jaar. 

De onderzoeksvraag voor het systematisch literatuuronderzoek is PICO-gestructureerd en luidt: 

Wat betekent het dragen van lange mouwen danwel extra kleding (jas) voor het veilig en correct 

uitvoeren van handhygiëne? 

Daarbij is de PICO (patient/population/problem, intervention, comparison, outcome) vooraf als volgt 20 

gedefinieerd: 

P  Medewerkers met patiëntgebonden werkzaamheden of werkzaamheden (aan materialen) in de 

omgeving van de patiënt 

I  Uniform (korte mouw) of soortgelijke kleding  

C  Jas/shirt met lange mouw 25 

O  Verminderde overdracht en infecties zorginstellingen 

De werkgroep achtte de volgende uitkomstmaten relevant: 

• Verminderde overdracht en infecties 

In de databases Pubmed en Embase is op 26 februari 2022 met relevante zoektermen gezocht naar 

studies over kleding van zorgmedewerkers. 30 

Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: 
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• Het gaat om een systematische review of vergelijkend onderzoek zoals een (gerandomiseerd) 

gecontroleerd onderzoek of case-controle studie. 

• De participanten bestaat uit mensen die werken in de gezondheidszorg. 

• De interventie bestaat uit het dragen van medische uniformen of soortgelijke kleding. De 

vergelijking bestaat uit andere kleding. 5 

• De uitkomstmaten zijn gerapporteerd. 

De literatuurzoekactie leverde 299 treffers op. Op basis van titel en abstract werden geen studies 

geselecteerd die aan bovenstaande criteria voldeden. Om deze reden is er geen literatuuranalyse 

uitgewerkt. 

Als onderdeel van de richtlijnontwikkeling is een inventariserend onderzoek gedaan naar de 10 

rechtszaken/ jurisprudentie in Nederland over dienstkleding met lange mouwen in de zorg. Er is gezocht 

met de trefwoorden: kledingvoorschriften, hygiëne, onderarmen, bare-of-the-elbow(s). De gevonden 

rechtszaken zijn samengevat en er is een juridische analyse gemaakt. 

De aanbevelingen en overwegingen zijn opgesteld door de werkgroepleden op basis van het 

inventariserend literatuuronderzoek vanuit de WIP richtlijn persoonlijke hygiëne, de inventarisatie en 15 

analyse van de rechtszaken in Nederland en expert opinion. 

Overwegingen 

Voor- en nadelen van de interventie en kwaliteit van bewijs 
Er zijn de afgelopen 10 jaar meerdere rechtszaken (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) geweest over de noodzaak van het 

dragen van korte mouwen in de zorg (zie Samenvatting literatuur module 3.3 onbedekte onderarmen). 20 

Vanuit juridisch oogpunt is een zorgaanbieder vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 

(Wkkgz) verantwoordelijk voor een infectiepreventiebeleid en de naleving hiervan. Een onbedekte 

onderarm in de direct patiëntenzorg is hiervan een essentieel onderdeel. Uitzonderingen voor het 

dragen van bedekkende kleding vanuit geloofsovertuiging of het willen dragen van warmtekleding 

kunnen er tijdens de directe patiëntenzorg niet zijn. Een zorgaanbieder moet een 25 

infectiepreventiebeleid hebben en heeft de plicht om op kennisoverdracht toe te zien en op de naleving 

hiervan toe te zien, dit te bevorderen en te monitoren. 

Er zijn aanwijzingen dat kleding waarbij de onderarmen onbedekt blijven mogelijkheid geeft tot betere 

handhygiëne. 

Waarden en voorkeuren van patiënten en/ of zorgmedewerkers 30 

Voor de patiënt en zorgmedewerkers is het van belang dat het risico op transmissie en het ontstaan van 

infecties zo laag mogelijk is. Een goede persoonlijke hygiëne door zorgmedewerkers draagt hier aan bij 

en beschermt zowel de zorgmedewerker als de patiënt tegen pathogene micro-organismen.  

Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 
Lange mouwen kunnen makkelijk gecontamineerd raken met (pathogene) micro- organismen door 35 

contact met (de omgeving van) de zorgvrager (1, 2, 3). Lange mouwen kunnen nat worden bij het 

uitvoeren van handhygiëne. 
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Aanbevelingen 

 

Referenties 

1. Wilson JA, Loveday HP, Hoffman PN, Pratt RJ. Uniform: an evidence review of the microbiological 

significance of uniforms and uniform policy in the prevention and control of healthcare-associated 5 

infections. Report to the Department of Health (England). J Hosp Infect 2007 Aug;66(4):301-7. 

2. Banu A, Anand M, Nagi N. White coats as a vehicle for bacterial dissemination. J Clin Diagn Res 2012 

Oct;6(8):1381-4. 

3. Bearman G, Bryant K, Leekha S, Mayer J, Munoz-Price LS, Murthy R, et al. Healthcare personnel 

attire in non-operating-room settings. Infect Control Hosp Epidemiol 2014 Feb;35(2):107-21. 10 

4. https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2017-77 

5. https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2018-40 

6. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:575 

7. https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2018-40 

8. https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2014:2368 15 

9. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ2840 

10. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2014:2368 

 

• Draag kleding(accessoires) die de onderarmen onbedekt laat. Gebruik een laboratoriumjas met 
lange mouwen alleen als het noodzakelijk is de onderarmen te beschermen tegen het spatten van 
bijvoorbeeld chemicaliën.  
 

• Stel een infectiepreventiebeleid op met daarin de regels over het naleven van de aanbevelingen 
over onbedekte onderarmen. Zorg dat de zorgmedewerkers deze regels opvolgen en naleven 
tijdens de werkzaamheden. Verdere eisen aan kleding worden uitgewerkt in de module Kleding. 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2014:2368
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Module 4 Persoonlijke hygiëne: 

kleding en gezicht 

Module 4.1 Kleding 
 

Uitgangsvraag  5 

Wat zijn de voorschriften voor de kleding die zorgmedewerkers dragen? 

Inleiding 
 Tot enkele jaren geleden was het de norm om kleding te dragen die door de zorginstelling verstrekt 

werd. Echter door de behoefte aan het creëren van een huiselijk sfeer in verpleeghuizen en 

woonzorgvoorzieningen, dragen steeds meer zorgmedewerkers hun eigen (privé)kleding. 10 

Verantwoording 
 

Zoeken en selecteren (methode) 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematisch literatuuronderzoek verricht met 

de volgende drie onderzoeksvragen: 15 

• Wat zijn de optimale voorschriften voor kleding die zorgmedewerkers dragen? 

• Hoe  moeten zorgmedewerkers omgaan met het dragen van hun eigen kleding (materialen) en 
de bijbehorende wasvoorschriften?  

• Welk schoeisel is toegestaan tijdens zorg gerelateerde handelingen? 
 20 

Daarbij is de PICO (patient/population/problem, intervention, comparison, outcome) vooraf als volgt 

gedefinieerd: 

P Medewerkers met patiëntgebonden werkzaamheden of werkzaamheden(aan materialen) in de 

omgeving van de patiënt 

I  Medische uniformen (jas/shirt korte mouw, broek) of soortgelijke kleding 25 

C  Jas/shirt lange mouw, korte broek 

O Verminderde overdracht en infecties zorginstellingen 

De werkgroep achtte de volgende uitkomstmaten relevant: 

• Vermindering van overdracht van (pathogene) micro-organismen 

In de databases Pubmed en Emabse is op 26 februari 2022 met relevante zoektermen gezocht naar 30 

studies over kleding van zorgmedewerkers.  
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Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: 

• Het gaat om een systematische review of vergelijkend onderzoek zoals een (gerandomiseerd) 
gecontroleerd onderzoek of case-controle studie. 

• De participanten bestaan uit mensen die werken in de gezondheidszorg. 

• De interventie bestaat uit het dragen van medische uniformen of soortgelijke kleding. 5 

• De controle interventie bestaat uit andere kleding. 

• De uitkomstmaten zijn gerapporteerd. 
 

De selectiecriteria zijn toegepast op de referenties verkregen uit de zoekactie. In eerste instantie zijn de 

titel en abstract van de referenties beoordeeld door twee onderzoekers. 10 

Hiervan werden acht referenties geïncludeerd voor de beoordeling op basis van het volledige artikel. Na 

de beoordeling van de volledige teksten zijn twee artikelen definitief geïncludeerd voor de 

literatuuranalyse.  

Overwegingen 
Voor- en nadelen van de interventie en kwaliteit van bewijs 15 

Kleding kan gecontamineerd raken met micro-organismen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 

Via deze weg kunnen pathogene micro-organismen (ziekteverwekkers) of multiresistente micro-

organismen worden overdragen.  

In het onderzoek van Murguia Pérez et al. (2020) (1) is onderzocht of de kleding die door 

zorgmedewerkers wordt gedragen van invloed is op het voorkomen van gezondheidszorg geassocieerde 20 

infecties. In de studies die werden gevonden werd geen verschil aangetoond tussen het dragen 

kledingstukken (o.a. stropdas versus vlinderdas, en lange mouwen versus korte mouwen).  

In het onderzoek van Heudorf et al. (2017) (2) testten verpleeghuismedewerkers zowel de schone (vers 

gewassen) als gedragen outfit op bacteriën. Zij vonden geen verschil in besmetting met bacteriën tussen 

de kleding die extern in een professionele wasserij was gewassen en de kleding die in het verpleeghuis 25 

was gewassen. Kleding gewassen door de medewerkers zelf, bij hen thuis, had een hogere 

besmettingsgraad (p<0.01). 

In de literatuur is geen nieuw bewijs gevonden dat de huidige aanbeveling ten aanzien van 

kledingschriften moet worden gewijzigd. 

Waarden en voorkeuren van patiënten en/ of zorgmedewerkers 30 

Voor de patiënt en zorgmedewerkers is het van belang dat het risico op transmissie en het ontstaan van 

infecties in zorginstellingen zo laag mogelijk is. Uit een recent onderzoek in de langdurige zorg bleek dat 

de voorkeur van patiënten uitgaat naar een professionele witte jas als uniform dat voldoet aan de 

vereisten ten aanzien van infectiepreventie (3). 

Zorgmedewerkers kunnen de behoefte hebben om de onderarmen te bedekken tijdens de 35 

patiëntenzorg, bijvoorbeeld vanwege een geloofsovertuiging, vanwege de noodzaak voor het dragen 

van een (medisch) hulpmiddelen of accessoire of vanwege een koude werkomgeving. De werkgroep 
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vindt dat het belang van infectiepreventie groter is dan deze behoeften. Zie voor verdere toelichting en 

aanbeveling in Module 3 Persoonlijke hygiëne onderarmen en handen.  

Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 
Lange mouwen kunnen makkelijk gecontamineerd raken door contact met (de omgeving van) de 

patiënt. Ditzelfde geldt voor kleding die los hangt tijdens werkzaamheden waarbij contact is met de 5 

patiënt of met materialen (in de omgeving) van de patiënt. De werkgroep vindt dat er om die reden 

korte mouwen moeten worden gedragen op het moment dat er bij de patiënt handelingen worden 

verricht waarbij een besmettingsrisico aanwezig is.  

Het materiaal van de kleding is bepalend voor een goede reiniging. Gladde kleding houdt in: niet 

pluizend en goed machinaal te reinigen. Daarnaast moet de kleding bij voorkeur op 60ºC kunnen 10 

worden gewassen of op 40ºC en daarna gestreken of machinaal gedroogd worden. Bij deze 

wasvoorschriften en de hittebehandeling bij drogen in de droger en/of strijken worden namelijk 

voldoende micro-organismen gedood. 

Schoeisel komt niet direct in contact met de cliënt, maar kan via de omgeving of door bevuilen met 

lichaamsvloeistoffen wel voor transmissie zorgen. Schoeisel moet om die reden schoon zijn en 15 

eenvoudig te reinigen te zijn. 

Duurzaamheid en hergebruik 
Het meerdere werkdagen of diensten dragen van kleding en het wassen op een lage temperatuur zou 

kunnen bijdragen tot verduurzamen van de zorgsector. Echter, geeft dit een risico op contaminatie van 

kleding of het onvoldoende afdoden van pathogene micro-organismen. Het dragen van schone kleding 20 

als essentieel onderdeel van de basisinfectiepreventiemaatregelen, komt hiermee in het geding en is 

daarom niet opgenomen als aanbeveling.  Verder zijn er, voor zover bekend bij de werkgroep, geen 

overwegingen voor de randvoorwaarden van handdesinfectiemiddelen die een directe relatie hebben 

met duurzaamheid en hergebruik. 

Aanbeveling(en) 25 

 

• Draag kleding(accessoires) die voldoet aan onderstaande eisen:  

o Dagelijks schoon gewassen 

o Onbedekte onderarmen 

o Gladde stof 

o Kan machinaal worden gewassen op:   

- een temperatuur van minimaal 60°C; 

- een temperatuur van 40°C tot 60°C én gestreken en/of machinaal kan worden 
gedroogd. 

• Draag de kleding gesloten. 

• Verschoon kleding direct bij zichtbare verontreiniging. 
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Referenties 

1. Health personnel clothing and their relationship with infections associated with health care. 

Systematic review n.d. https://www.medigraphic.com/cgi-

bin/new/resumenI.cgi?IDARTICULO=92290 (accessed June 18, 2022). 5 

2. Heudorf U, Gasteyer S, Müller M, Serra N, Westphal T, Reinheimer C, et al. Handling of laundry 

innursing homes in Frankfurt am Main, Germany, 2016 – laundry and professional clothing as 

potential pathways of bacterial transfer. GMS Hygiene and Infection Control 2017;12:Doc20. . 

3. Eikelenboom-Boskamp A, Huis A, Saris K, et al. Preferences for healthcare worker attire among 

nursing home reisdentes and residents’ preferences as perceived by workers: A cross-sectional 10 

study, 2022, Int J Nurs Stud 2022 Nov, 100112. 

  

• Draag schoon schoeisel van goed te reinigen materiaal. 

• Reinig schoeisel direct bij zichtbare verontreiniging. 

• Het dragen van een sjaal, hoofddoek, capuchon en overige hoofddeksels is toegestaan mits deze:  

o tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet in contact kan komen met (de 

omgeving van) de patiënt of met patiëntmateriaal;  

o wordt verschoond bij het begin van elke dienst en direct bij zichtbare verontreiniging. 
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Module 4.2 Gezicht en haardracht 
 

Uitgangsvraag 
Welke eisen gelden voor haardracht, baarddracht en sieraden in en bij het gezicht (piercings, oorbellen, 

haaraccessoires) in relatie tot het verkleinen van de kans op (zorggerelateerde) infecties en/of de 5 

overdracht van (pathogene) micro-organismen? 

Verantwoording 

Zoeken en selecteren (methode) 

Om de uitgangsvraag te beantwoorden is geen systematische literatuuranalyse verricht naar haardracht 

en sieraden in en bij het gezicht in relatie tot het voorkomen van overdracht van infectieziekten. De 10 

werkgroep is op basis van expert opinion en eventuele andere documentatie tot aanbevelingen 

gekomen. 

Overwegingen 

Waarden en voorkeuren van patiënten en/ of zorgmedewerkers 

Voor de patiënt en zorgmedewerkers is het van belang dat het risico op transmissie en het ontstaan van 15 

infecties zo laag mogelijk is. Een goede persoonlijke hygiëne door zorgmedewerkers draagt hier aan bij 

en beschermt zowel de zorgmedewerker als de patiënt tegen pathogene micro-organismen.  

Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 

Om overdracht via haar te voorkomen dient het haar zo te worden gedragen dat het niet in contact kan 

komen met (de omgeving van) de patiënt of de voorkant van de werkkleding.  Voor baarden en snorren 20 

geldt dat deze kortgeknipt moeten zijn.  

Een baard en/of snor moet ook kortgeknipt zijn om het mondneusmasker goed te kunnen laten 

aansluiten op het gezicht, zodat de functie van het masker niet wordt belemmerd en de medewerker 

beter wordt beschermd. 

Vermijd daarnaast zoveel mogelijk het contact met de handen aan het haar of het gezicht (met name 25 

rond mond, ogen, neus). Dit om contaminatie te voorkomen. 

Piercings en oorbellen zijn toegestaan, mits deze niet in aanraking kunnen komen met de patiënt. 

Ditzelfde geldt voor accessoires die in het haar worden gedragen en kettingen. 

Indien een piercing is ontstoken, dan is er een verhoogd risico op overdracht van pathogene micro-

organismen. Extra maatregelen om overdracht te voorkomen zijn van belang. 30 

Aanbeveling(en) 
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Referenties 
Niet van toepassing 

 

 

• Draag schoon haar uit het gezicht en draag lang haar (over de schouder) bijeengebonden of 
opgestoken dusdanig dat het niet in contact kan komen met de ( omgeving van) de patiënt. 
o Het dragen van een sjaal, hoofddoek, capuchon en overige hoofddeksels is toegestaan mits 

deze:  
– tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet in contact kan komen met (de 

omgeving van) de patiënt of met patiëntmateriaal;  
– wordt verschoond bij het begin van elke dienst en direct bij zichtbare verontreiniging. 

• Zorg voor een kortgeknipte baard/snor die niet in contact kan komen met (de (omgeving van) de 
patiënt. 

• Piercings, oorbellen, kettingen en haaraccessoires en andere sieraden mogen niet aanraking 
kunnen komen met patiënt en omgeving. 

• Verwijder bij een ontsteking de piercing en/of oorbel en dek de ontsteking goed af. 
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Module 5 Infectie(ziekte) bij de 

medewerker 

Module 5.1 Infectie(ziekte) bij de medewerker 
 

Uitgangsvraag 5 

Welke (preventieve) maatregelen ter bescherming van de patiënten moeten worden genomen indien 

een zorgmedewerker een infectie(ziekten) heeft? 

Inleiding 
Een zorgmedewerker met een infectie(ziekte) kan via (patiënt gerelateerde) werkzaamheden pathogene 

micro-organismen overdragen. Om deze overdracht te voorkomen zijn naast de algemene persoonlijke 10 

hygiënemaatregelen aanvullende maatregelen nodig om overdracht te voorkomen. Het is belangrijk dat 

de medewerker op de hoogte is van dit verspreidingsrisico en de organisatie weet hoe te handelen. 

Verantwoording 

Zoeken en selecteren (methode) 
Om de uitgangsvraag te beantwoorden is geen systematische literatuuranalyse verricht, omdat er geen 15 

wetenschappelijk bewijs voor deze vraag is. De werkgroep is op basis van expert opinion en eventuele 

andere documentatie tot aanbevelingen gekomen. 

Overwegingen 

Waarden en voorkeuren van patiënten en/ of zorgmedewerkers 
Voor de patiënt en zorgmedewerkers is het van belang dat het risico op transmissie en het ontstaan van 20 

infecties in zorginstellingen zo laag mogelijk is. Een goede procedure voor het melden van (mogelijke) 

infectieziekten draagt hieraan bij. Ook preventieve maatregelen zoals het vaccineren van medewerkers 

beschermt zowel de zorgmedewerker als de patiënt tegen pathogene micro-organismen.  

Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 
Het vastleggen van afspraken over het melden van een infectie(ziekte) en het benoemen van 25 

voorbeelden van relevante infecties in de procedure helpt de medewerker hierop alert te zijn. Het is 

belangrijk dat in de procedure ook de indicaties voor een melding worden vermeld, dit zijn onder 

andere: 
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• een huidinfectie; 

• nagelriemontsteking; 

• (aanhoudende) diarree en/ of braken; 

• hepatitis A; 

• (contact met) waterpokken of gordelroos;  5 

• conjunctivitis; 

• scabiës; 

• verdenking op of vastgestelde MRSA-infectie 

 

MRSA is bijvoorbeeld niet direct een ziekte, maar wel een risico op transmissie. Zorgmedewerkers met 10 

een MRSA-infectie mogen geen patiëntgebonden werkzaamheden uitvoeren totdat deze weer negatief 

verklaard zijn. Omdat de besmetting veelal asymptomatisch verloopt betekent dit 

arbeidsongeschiktheid voor eigen werkzaamheden, zonder dat er sprake is van “ziekte”. Zie richtlijn 

MRSA. 

Informeer medewerkers op het risico op beroepsgebonden infectieziekten (zie Kennissysteem 15 

Infectieziekten en arbeid 45). Ook het belang van een optimale bescherming hier tegen is belangrijk om 

te benoemen. Door deze voorlichting bij indiensttreding te verlenen zijn medewerkers goed op de 

hoogte van de eventuele risico’s en de te nemen preventiemaatregelen. De preventieve maatregelen bij 

een prik-, spat--, snij-, bijtaccident staan beschreven in de SRI richtlijn Accidenteel bloedcontact (in 

ontwikkeling).   20 

Kosten en middelen 
Het vaccinatiebeleid is gebaseerd op specifieke risico’s van de werkzaamheden van de medewerkers 

en/of op advies van de Gezondheidsraad. Aanvullende maatregelen die aangeboden kunnen worden zijn 

het aanbieden van (aanvullende) vaccinatie, uitsluiting van specifieke werkzaamheden en/of de 

toepassing van (extra) persoonlijke beschermingsmiddelen. 25 

 De werkgroep verwacht dat de kosten van het aanbieden van (aanvullende) vaccinatie geen bepalende 

rol zullen zijn in de uitvoering van het vaccinatiebeleid. 

Aanbevelingen 

• Zorg dat er een procedure is voor het melden, door de medewerker, van infectie(ziekten) met een 
infectierisico voor patiënten. Vermeld hierin duidelijk: 

– welke infecties relevant zijn en gemeld moeten worden; 
– bij wie de medewerker de melding moet doen (bijvoorbeeld leidinggevende, bedrijfsarts); 
– wie er beslist over het al dan niet staken van de werkzaamheden; wie er beslist over het 

hervatten van de werkzaamheden; differentieer zo nodig voor specifieke risicoafdelingen; 
– informeer medewerkers over het risico op beroepsgebonden infectieziekten  
 

• Stel een vaccinatiebeleid voor zorgmedewerkers op waarin ten minste een procedure is 
opgenomen voor het in kaart brengen van de immuun- en vaccinatiestatus van zorgmedewerkers 
(vanaf indiensttreding). Aandachtpunten hierbij zijn : 

– het aanbieden van  aanvullende maatregelen bij een ontoereikende immuun- en 
vaccinatiestatus 
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Referenties 
 
1. Kenniscentrum Infectieziekten en Arbeid (KIZA) – Risico op infectieziekten in beroepssituaties 
https://www.kiza.beroepsziekten.nl/content/risico-op-infectieziekten-beroepssituaties-tabel-1  5 
 

 

  

– een specifiek beleid  voor zorgmedewerkers met een verhoogd risico (bijvoorbeeld 
zwangeren).  

 
• Informeer medewerkers wat te doen bij onbeschermde blootstelling aan of een mogelijke 

besmetting met een infectieziekte. 
  

https://www.kiza.beroepsziekten.nl/content/risico-op-infectieziekten-beroepssituaties-tabel-1
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Bijlage 1 Definities en begrippen 
Infectie Interactie tussen het micro-organisme en de 

gastheer leidt tot schade of een veranderde 
fysiologie bij de gastheer. De schade of 
veranderde fysiologie kan resulteren in klinisch 
waarneembare symptomen en verschijnselen 
maar ook langdurig onopgemerkt blijven, c.q. 
subklinisch verlopen. 

Handdesinfectiemiddel en 
handdesinfectiemiddelen 

Handdesinfectiemiddel is de verzamelnaam voor 
de preparaten die gebruikt worden voor het 
desinfecteren van de huid van de handen, 
polsen en onderarmen. Handdesinfectimiddelen 
zijn er in diverse vormen en op basis van diverse 
werkzame stoffen, bijvoorbeeld  op basis van 
ethanol, n-propanol of isopropanol  

Handhygiëne Handhygiëne betreft het  reinigen, of 
desinfecteren en het geregeld aanvullend 
verzorgen van de handen, polsen en 
onderarmen 

Handreiniging Het reinigen van e handen , polsen, onderarmen 
met water en zeep gevolgd door het drogen.  

Handdesinfectie Het desinfecteren van de handen, polsen en 
onderarmen met een handdesinfectiemiddel 

Persoonlijke hygiëne zorgmedewerker Persoonlijke hygiëne betreft maatregelen t.a.v. 
haar, handen, kleding, accessoires en sieraden. 

Hand- en polssieraden en/ of  
Hand- en polsaccessoires en/ of (medisch) 
hulpmiddelen voor handen, polsen/ onderarmen 

Alle sieraden, accessoires en (medische) 
hulpmiddelen die worden gedragen aan de 
vingers, handen en/of pols en/ of onderarm. 
Voorbeelden hiervan zijn (gladde) ringen, 
armbanden, polshorloges, piercings, braces, 
spalken, kousen, gips, zilversplint, sjaal, 
heuptasjes, vest/jas/bodywarmer, sieraden, 
vest, sjaal, mp3/4-spelers, tassen 

hygiëne- en/ of Infectiepreventiebeleid Een beleid, vastgesteld door de werkgever, wat 
geldt in een zorginstelling of zorgorganisatie wat 
gaat over de maatregelen en afspraken op het 
gebied van infectiepreventie die door de 
zorgmedewerkers nageleefd dienen te worden.  

Dienstkleding of werkkleding Kleding die in de instelling wordt gedragen 
tijdens diensttijd. De kleding kan bestaan uit 
werkkleding gefaciliteerd door de werkgever 
(zoals hes/jas en/of broek, lange jas) of uit eigen 
kleding 
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Zorgmedewerker Iedere medewerker die werkzaam is in een 
organisatie of instelling binnen de medische 
specialistische zorg, langdurige zorg en/of 
publieke gezondheidszorg  in de directe 
patiëntenzorg of in een zorgondersteunende 
functie.  

Medewerker medewerker en gastmedewerker die werkzaam 
is in een zorginstelling 

Patiënt Een persoon waaraan zorg verleend  wordt.  
In deze richtlijn is gekozen voor het begrip 
patiënt. Dit is echter niet passend voor ieder 
zorgdomein. Daar waar patiënt staat kan ook 
client, bewoner of zorgvrager gelezen worden  

Zorgaanbieder Organisatie die je kunt inschakelen als je (thuis) 
verpleging, verzorging nodig hebt 

Zorginstelling Een instelling waar door een organisatie zorg 
verleend wordt aan personen, bijvoorbeeld een 
ziekenhuis, verpleeghuis of zorg aan huis.  

MRSA Meticilline-resistente Staphylococcus aureus 
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Bijlage 2 Literatuursamenvatting 

Module 1 (Handhygiëne methoden) 

Samenvatting literatuur Module 1.2. 

handhygiëne techniek 
In de systematische review van Price et al. (2022) welke werd uitgevoerd in opdracht van de WHO, werd 5 

de invloed van verschillende factoren op de effectiviteit van handhygiëne onderzocht. Ze keken daarbij 

specifiek naar het volume van de handdesinfctiemiddel duur van aanbrengen, de hoeveelheid wrijving 

en de grootte van de handen. De uitkomstmaten waren afname van bacteriën op de  handen, 

handoppervlakbedekking en droogtijd. Studies moesten plaatsvinden onder 

gezondheidszorgmedewerkers. Er werd gezocht naar empirische studies tot Februari 2021. De zoektocht 10 

leverde 9,013 unieke hits op, waarvan na het doorlopen van de titels en samenvattingen 173 studies 

werden geselecteerd. Na verdere beoordeling werden uiteindelijk 20 studies geselecteerd. Hieronder 

bevonden zich 11 RCT’s en 9 niet- gerandomiseerde studies. Vijftien studies vonden plaats in een 

laboratorium, en vijf studies in een gezondheidszorg setting. 

Volume van handdesinfectiemiddel op alcoholbasis  15 

Vijf van de zes studies die de invloed van het handgelvolume op het aantal bacteriën onderzocht, 

vonden een significante relatie tussen volume en vermindering van bacteriën, waarbij volumes gelijk aan 

of groter dan 3 ml in het voordeel waren. Er werd ook een consistente overeenstemming gevonden 

tussen handgelvolume en droogtijd, waarbij een toename in het volume leidt tot een toename in de 

droogtijd. Als laatste werd er ook door vijf studies een verband gevonden tussen handgelvolume en 20 

handoppervlakbedekking, waarbij een groter volume zorgt voor een hogere bedekkingsgraad. Eén 

studie liet ziet dat er tenminste 2.5 ml handgel nodig was om een bedekkingsgraad van 82-90% te 

bereiken. 

Duur van aanbrengen handdesinfectiemiddel  

Zes studies onderzochten de invloed van de duur van het aanbrengen van de handdesinfectiemiddel. 25 

Twee klinische studies vergeleken een duur van 15 met 30 seconden en vonden geen verschil in 

uitkomsten. Van de vier lab studies vonden bovendien drie studies geen verschil tussen 15 en 30 

seconden. Enkele studies onderzochten ook een duur langer dan 30 seconden. Daarbij vond één lab 

studie dat de afname in bacteriën significant groter was na 60 seconden vergeleken met 15 of 30 

seconden. Maar een andere studie vond juist een kleinere afname in bacteriën na 45 of 60 seconden 30 

vergeleken met 30 seconden. 

Hoeveelheid wrijving  
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Slechts één studie onderzocht of de hoeveelheid wrijving van invloed was op het aantal bacteriën. Zij 

vonden dat het aanbrengen van handdesinfectiemiddel zonder wrijven (middels een spray) minder 

effectief was dan het gebruik van handdesinfectiemiddel met wrijven. 

Risico op bias  

Price et al. (2022) 20 hebben het risico op bias van de geïncludeerde studies beoordeeld door gebruik te 5 

maken van de Cochrane Effective Practice and Organization of Care (EPOC) risk of bias criteria Alle 20 

studies hadden tenminste  één item met een hoog risico op bias, waardoor zij alle studies als zijnde met 

een hoog risico op bias beoordeelden. Bij de RCT’s was er veelal sprake van onvoldoende informatie 

over randomisatie. In veel studies was geen baseline data verzameld, waardoor onduidelijk was of de 

groepen wel vergelijkbaar waren. Geen van de studies had van tevoren een power berekening 10 

uitgevoerd. Tenslotte gebruikten alle lab studies kunstmatige besmetting van de handen, wat geen 

goede reflectie is van de klinische situatie. 
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Samenvatting literatuur Module 1.3. 

handhygiëne en huidverzorging 
Beschrijving Jungbauer et al. (2004)  

In de studie van Jungbauer et al. (2004) werd allereerst een model opgesteld voor de hoeveelheid ‘nat 

werk’ blootstelling voor verpleegkundigen. 21 Onder nat werk wordt zowel het handen wassen verstaan 5 

als de blootstelling aan vocht zoals tijdens het wassen van een patiënt. De onderzoekers observeerden 

dat tijdens een doorsnee ochtenddienst, verpleegkundigen gemiddeld 4 keer handschoenen droegen, 

hun handen 10 keer wasten en hun handen 4 keer nat werden door het wassen van een patiënt. Er werd 

gemiddeld 18 keer handdesinfectiemiddel gebruikt. Op basis van deze observatie werden twee 

modellen opgesteld voor een gerandomiseerd experiment. 10 

Er deden 39 gezonde vrijwilligers mee aan de studie die werden gerandomiseerd naar één van beide 

condities. In de eerste groep werden deelnemers geïnstrueerd om gedurende drie weken vijf keer per 

week hun handen bloot te stellen aan vier keer drie minuten handschoenen dragen, tien keer één 

minuut het wassen van de handen met water en zeep, 18 keer handdesinfectiemiddel en vier keer vier 

minuten water en wasmiddel. In de tweede groep werden deelnemers gevraagd hun handen bloot te 15 

stellen aan zes keer één minuut, vier keer drie minuten en vier keer vier minuten handschoenen dragen,  

twee keer één minuut handen wassen met water en zeep en 30 keer handdesinfectiemiddel. De 

handschoen werd in beide groepen slechts op één hand gedragen. Op dag 0, dag 7, dag 14 en dag 21 

werden de metingen gedaan op de achterkant van de hand. De uitkomstmaat was transepidermaal 

waterverlies (TEWL). 20 

De gegevens van 33 deelnemers kon worden geanalyseerd; 17 in groep 1 en 16 in groep 

2. Na drie weken was er een significant verschil in transepidermaal waterverlies tussen beide groepen. 

In groep 1 (normale exposure) was een TEWL stijging van 9.6g/m2hr zichtbaar, terwijl groep 2 

(preventieve exposure) een TEWL afname van 2.1g/m2hr liet zien (p=0.01). Er was in beide groepen 

geen significant verschil tussen de handen met of zonder handschoenen. 25 

Beschrijving Menegueti et al. (2019)  

In deze cluster gerandomiseerde cross-over studie werd onderzocht welke concentratie van glycerine in 

handdesinfectiemiddel het best getolereerd werd door zorgmedewerkers. 22 Voor de studie werden 45 

zorgmedewerkers van een intensive care in Brazilië geïncludeerd. Er werden vier concentraties glycerol 

uitgeprobeerd, elk voor 30 dagen lang. De gehele afdeling werd voorzien van het product en na zeven 30 

dagen gebruik werden de handen van de zorgmedewerkers geëvalueerd. De concentraties die werden 

onderzocht waren 0%, 0.50%, 0.75% en 1.45%. De evaluatie werd zowel door de medewerkers zelf als 

door een extern persoon uitgevoerd. 

Gegevens van 40 zorgmedewerkers waren beschikbaar voor evaluatie. Volgens de externe evaluatie was 

er weinig variatie in roodheid, schraalheid en kloven tussen de groepen. De grootste variatie was voor 35 

de visuele beoordeling van de huid, met de slechtste resultaten voor de formule zonder glycerine (37.5% 

beoordeeld als goed), gevolgd door 0.75% glycerine (62.5% beoordeeld als goed), 1.45% glycerine 

(67.5%) en 0.5% glycerine (75%). Eenzelfde trend was zichtbaar bij de zelfevaluatie door de 
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zorgmedewerkers. Er werd ook gekeken of de verschillen statistisch significant waren, waarbij gekeken 

werd of de algemene beoordeling goed ja/nee was. De glycerine 1.45% groep is hierbij de 

referentiegroep, omdat dit de door WHO aanbevolen hoeveelheid is. In de externe evaluatie deed alleen 

de groep van 0.5% glycerine het beter dan de 1.45% glycerine groep (OR 2.4; 95%BI 1.12-5.15). Bij de 

beoordeling van de zorgmedewerkers was er geen verschil zichtbaar tussen de concentraties, met 5 

uitzondering van de 0% groep, die het significant slechter deed (OR 0.23; 95%BI 0.11-0.49). 

Beschrijving Williams et al. (2010)  

In deze gerandomiseerde studie werd het preventieve effect van vijf verschillende vocht inbrengende 

crèmes na het wassen van de handen op de huidkwaliteit onderzocht. 23 Er deden 132 gezonde 

vrijwilligers met een normale huid mee aan de studie. Zij werden geïnstrueerd om gedurende 14 dagen 10 

hun handen elke dag 15 keer te wassen met water en een antiseptische zeep gedurende een minuut en 

30 seconden. Na het wassen werd de crème aangebracht, behalve in de controle groep zonder crème. 

Vervolgens werd transepidermaal waterverlies (TEWL) gemeten, epidermale hydratie en de Hand 

Eczema Severity Index (HECSI) op dag 0, dag 7 en dag 14. 

De HECSI score steeg alleen voor de groep zonder vocht inbrengende crème op zowel dag 7 als dag 14, 15 

wat een verslechtering van de huid aangeeft. Bij één crème werd een stijging van de HECSI gezien op 

dag 7, maar dit verdween op dag 14. De andere producten gaven geen significante veranderingen in de 

HECSI score. De TEWL veranderde niet significant in de groep zonder crème en bij twee van de crèmes. 

Slechts bij één crème was er een significante daling in de TEWL na 14 dagen (mediaan verschil 2.4, 

p=0.04). Twee andere crèmes lieten een daling zien na 7 dagen maar niet na 14 dagen. Als laatste lieten 20 

drie crèmes een significante toename in huidhydratatie zien na 14 dagen. De onderzoekers geven geen 

details over de ingrediënten van de verschillende crèmes die zijn getest. 

Risico op bias  

De studie van Jungbauer et al. (2004) 21 heeft een hoog risico op bias. De randomisatie procedure staat 

niet beschreven en er is niet gerapporteerd of er sprake was van blindering. Tevens wordt niet 25 

gerapporteerd in welke mate de deelnemers zich aan het protocol hebben gehouden. Daarnaast is dit 

een gesimuleerde situatie en is het onduidelijk in hoeverre de resultaten zich vertalen naar de klinische 

praktijk. 

De studie van Menegueti et al. (2019)  22 heeft een matig risico op bias. De afdeling   waar het 

onderzoek is uitgevoerd werd in zijn geheel gerandomiseerd. Daardoor heeft elke deelnemer de 30 

verschillende producten in dezelfde volgorde en op dezelfde tijdstippen gekregen. Het is onduidelijk wat 

de invloed is van langdurige studiedeelname op huid evenals de seizoenen. 

De studie van Williams et al. (2010) 23 heeft een matig risico op bias. Het is onduidelijk hoe 

randomisatie heeft plaatsgevonden. Ook in deze studie is sprake van een gesimuleerde situatie waarbij 

onduidelijk is in hoeverre de resultaten zich vertalen naar de klinische praktijk. 35 

Conclusie 
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Bijlage 3 Literatuursamenvatting 

Module 2 (Handhygiëne en middelen) 

Samenvatting literatuur Module 2.1. 

randvoorwaarden handdesinfectie 
Handdesinfectiemiddelen die ethanol bevatten staan als ca. twee decennia ter discussie in Nederland. 5 

Enerzijds wordt met name ethanol beoordeeld als een gevaarlijke stof waartegen de medewerker 

beschermd moet worden, anderzijds worden handdesinfectantia gezien als het belangrijkste middel in 

de bestrijding van (nosocomiale) infecties. Hieronder volgt een samenvatting van literatuur en bronnen 

die relevant zijn voor de discussie en het beleid in Nederland rondom dit thema vanaf 2005. 

WIP  10 

De voormalige WIP richtlijn over handhygiëne voor medewerkers 3 stelt in het kader van veiligheid dat 

absorptie van de alcohol door de huid, tijdens gebruik van handdesinfectiemiddelen aanwezig is, maar 

dat dit geen risico vormt. Zij verwijzen naar het rapport van de Gezondheidsraad 4 over het gebruik van 

ethanol.  

Gezondheidsraad  15 

In dit rapport uit 2005 stelt de Gezondheidsraad dat ethanol een carcinogene stof is dat een verhoogd 

risico op borstkanker kan geven. Naast het drinken en nuttigen van  voedsel die ethanol bevatten, kan er 

absorptie plaatsvinden via inademen en via de  huid. Medewerkers die werken met stoffen die ethanol 

bevatten en waarbij absorptie kan plaatsvinden, moeten hier tegen beschermd worden. De 

Gezondheidsraad merkt hierbij  op dat het nuttigen van alcoholhoudende dranken / voeding in 20 

verhouding een vele mate groter risico geeft dan blootstelling via de huid. Wanneer een grenswaarde 

per dag overschreden wordt van 600 mg/dag bij absorptie via de huid, is er een aantoonbaar    licht 

verhoogd risico op borstkanker. 

Zowel nationaal als internationaal wordt op dit rapport gereageerd 5 6. Met name de 

onderzoeksmethode voor het meten van de huidabsorptie wordt ter discussie gesteld. De WIP neemt 25 

het standpunt in dat absorptie van de huid in de gezondheidszorg moet worden uitgesloten voor deze 

regelgeving, omdat in de onderzoeksmethode binnen 1 

uur en 7 minuten de hoeveelheid geabsorbeerd product via de huid/onderarmen meer dan 10% moet 

bedragen van de hoeveelheid die via de longen geabsorbeerd kan  worden in 8 uur. Deze absorptie is 

veel lager en bovendien zullen bij de meeste handhygiëne momenten alleen de handen en polsen in 30 

contact komen met het product. 

WHO  
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De WHO stelt in haar richtlijn handhygiëne dat alternatieve onderzoeken  aantonen dat er lage 

bloedwaardes van ethanol gevonden worden wanneer er absorptie via de huid heeft plaatsgevonden. 

Deze lage bloedwaardes kunnen de schadelijke effecten van ethanol niet bewerkstelligen. Zij pleiten 

voor een uitzonderingspositie van handdesinfectiemiddelen in de ethanol bevattende producten 

waaraan werknemers blootgesteld kunnen worden. 5 

In augustus 2015 schrijven internationale experts op het gebied van infectiepreventie   een brief  aan 

het European Chemical Agency met het verzoek om ethanol in handdesinfectiemiddelen niet te 

classificeren als ’hazardous agent’. Zij benadrukken dat handdesinfectiemiddelen gezien moeten worden 

als essentiële geneesmiddelen in de strijd tegen (nosocomiale) infecties en onderbouwen hun brief met 

3 literatuurstudies en de WHO richtlijn handhygiëne. 10 

RIVM  

Als gevolg van de Covid-19 pandemie stijgt vanaf 2020 het gebruik van handdesinfectiemiddel 

producten, zowel in de zorg als in de samenleving. Het RIVM brengt in 2021 twee rapporten 9 10 uit 

over het gebruik van handdesinfectiemiddelen. Hierin staat dat handdesinfectiemiddelen die zijn 

toegelaten door het Ctgb 11 bij normaal gebruik geen risico’s vormen voor de gezondheid van 15 

volwassenen. Wel is er voor vrouwen een iets grotere kans op borstkanker. Bijvoorbeeld: vrouwen die 

geen handgel gebruiken hebben een kans van ongeveer 143.000 op 1.000.000 om gedurende hun leven 

borstkanker te ontwikkelen. Vrouwen die gedurende 1 jaar elke dag 10 keer handesinfectans gebruiken 

hebben een kans van 143.006 op 1.000.000 om gedurende hun leven borstkanker te ontwikkelen. 

Voor normaal gebruik wordt gerefereerd aan de wettelijke grenswaarde voor werkgerelateerde 20 

blootstelling aan ethanol. De wettelijke grenswaarde is berekend, deze wordt bereikt wanneer een 

volwassen medewerkers 32 x/dag 3 ml ethanol bevattende handdesinfectiemiddel gebruikt. Indien over 

deze wettelijke grenswaarde heen gegaan wordt, is er een extra kans op borstkanker dat als licht 

verhoogd risico aangemerkt kan worden. Bijvoorbeeld: een medeweker die een jaar lang 25x/dag 3ml 

ethanol bevattende handdesisnfectans gebruikt, heeft een extra kans op borstkanker van 15 op de 25 

1.000.000. Het RIVM raadt aan om na te gaan of de beoordelingsmethodiek van Ctgb ook geschikt is 

voor situaties waarbij het gebruik toeneemt, zoals tijdens de Covid pandemie. 

Arboperspectief  

Met de komst van test- en vaccinatiestraten bleek dat medewerkers aldaar bovenmatig de handen 

desinfecteerden met ethanol bevattende handdesinfectiemiddel vanwege veelvuldig patiëntencontact. 30 

Experts op het gebied van arbeidshygiëne en Arbowetgeving hebben de werkwijze op de test – 

vaccinatiestraten geanalyseerd vanuit Arbo perspectief. 12 Zij stellen dat werknemers beschermd 

moeten zijn tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen vanuit de Arbeidsomstandighedenwet. 13 In het 

bijbehorende Arbeidsomstandighedenbesluit zijn voorschriften opgenomen om te voorkomen dat 

werknemers (kunnen) worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Door Nederland is er een lijst 35 

opgesteld (SZW lijst CMR-stoffen) waarin de stoffen zijn opgenomen die we in Nederland beschouwen 

als kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch (CMR). Ethanol staat op de SZW-lijst CMR-stoffen als 

kankerverwekkend (EU-categorie 1A) en giftig voor de voortplanting (reprotoxisch). In de Nederlandse 

wetgeving is de grenswaarde voor ethanol vastgelegd op 260 mg/m3 (Tijd Gewogen Gemiddelde over 8 

uur) en 1900 mg/m3 (Tijd Gewogen Gemiddelde over 15 min). 40 
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Tevens heeft de wetgever een “H” toegevoegd, om aan te geven dat ethanol via de huid kan worden 

opgenomen. Vanuit de Vervangingsplicht genoemd in deze wetgeving moet ethanol (omdat het 

kankerverwekkend is) worden vervangen door een minder   schadelijke stof (Arbobesluit art 4.17). Wel 

geven Arbo-deskundigen aan dat sommige virussen en bacteriën alleen gevoelig zijn voor ethanol. 

Ethanol wordt, onder meer op aanbeveling van de WHO, voor de Gezondheidszorg beschouwd als het 5 

meest effectieve desinfecterende middel ter voorkoming van de verspreiding van potentieel pathogene 

micro-organismen. In die situaties leidt een alternatief dat minder schadelijk is voor de werknemer 

misschien tot een groter risico voor eventuele besmetting dan het gebruik  van ethanol als 

desinfectiemiddel. Werknemers moeten wel beschermd worden tegen opname van ethanol via 

inademing of de huid. Goede registratie en voorlichting aan medewerkers is van belang bij gebruik van  10 

ethanol bevattende handdesinfectiemiddelen. In de wetgeving staat dat er een duidelijke motivatie 

moet worden opgeschreven waarom ethanol wordt gebruikt, ondanks het feit dat het een 

kankerverwekkende stof is. Hierbij dient de werkgever te laten zien dat de afweging is gemaakt op basis 

van een duidelijke risicoanalyse. 

  15 
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Samenvatting literatuur Module 2.4 

Droogstystemen 
Beschrijving van de studies  

De zoekactie identificeerde één review die van toepassing is voor deze onderzoeksvraag. Reynolds et al. 

(2020) maakten een omvattend overzicht  van studies waarin het gebruik van papieren handdoeken 5 

werd vergeleken met elektrische drogers 16 . Zij includeerden alle studies waarin een kwantitatieve  

beoordeling aanwezig was en waar monsters voor  omgevingsmicroben  of  tracers werden gebruikt. De 

onderzoekers vonden 23 studies die geschikt waren voor inclusie. Vijftien van deze studies waren 

simulatie studies, dat wil zeggen dat ze in een lab   werden uitgevoerd. Er was een grote variatie in 

studie opzet en omstandigheden en gemeten uitkomstmaten. Denk hierbij aan het wel/niet rekening 10 

houden met het wassen van de handen of het gebruik van zeep voor het drogen, maar ook het wel/niet 

aanbrengen van bepaalde bacteriën voor de test. 

Risk of bias  

De studie is onderzocht op het risico op bias. Hieronder zijn bondig de resultaten beschreven. 

De review van Reynolds et al. (2020) 16 is van matige kwaliteit. De onderzoekers noemen het een 15 

scoping review, en geen systematische review. Er zijn dan ook enkele kwaliteitsstappen overgeslagen. 

De onderzoeksvraag is niet heel scherp, data extractie is niet in tweevoud uitgevoerd en sommige 

belangrijke details van studies ontbreken.   Wel hebben de onderzoekers een degelijke risk of bias 

assessment uitgevoerd en wordt de financiering van de geïncludeerde studies genoemd. De review zelf 

is overigens deels gefinancierd door Excel Dryer, een bedrijf dat handdrogers produceert. 20 

Beschrijving van de resultaten  

De review van Reynolds et al. (2020) 16 identificeerde 23 studies die van toepassing waren voor de 

onderzoeksvraag. Vanwege de grote variatie   in onderzoeksopzet, waarbij veelal sprake was van 

simulaties, en van de gemeten uitkomstmaten, is het lastig om de resultaten samen te voegen. Ook 

voerden meerdere studies geen statistische analyse uit. Vandaar dat hieronder een opsomming is 25 

gegeven van de algemene richting van de resultaten. 

Zeven van de 23 studies concludeerden dat elektrische drogers beter waren dan papieren handdoeken. 

De redenen hiervoor varieerden van waarnemingen van minder bacterietellingen in de omgeving tot 

minder bacterietellingen op externe apparaat oppervlakken of een lagere concentratie van 

vloeistofdruppels op oppervlakken in de buurt van handdoek- of droogapparaten. Echter, veel van deze 30 

studies toonden gemengde resultaten in termen van statistisch significante gegevens. Vier van deze 

zeven studies werden gedeeltelijk gefinancierd door particuliere bronnen. 

Dertien studies gaven over het algemeen de voorkeur aan papieren handdoeken, alhoewel slechts zes 

van deze onderzoeken statistisch significante verschillen lieten zien. Vijf van deze studies werden 

gefinancierd door particuliere bronnen. Vier studies werden door hetzelfde team uitgevoerd. 35 
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Acht studies vonden, althans gedeeltelijk, dat beide methoden gelijk waren. Zij vonden dat er geen 

significante verschillen waren met betrekking tot besmettingspotentiaal van microbiële aerosolen in 

verschillende omstandigheden. 

Conclusie  
Vanwege de grote variatie in onderzoeksopzetten en uitkomstmaten van de geïncludeerde studies is 5 

een GRADE beoordeling niet mogelijk. 
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Samenvatting literatuur Module 2.6. 

Handschoenen 
Beschrijving van de studies  

Scheithauer et al. (2016) 17 voerden een in-vitro studie uit waarbij zij de effectiviteit van desinfectie van 

meerdere handschoenen onderzochten. Zij bekeken hiervoor combinaties van vijf verschillende hand 5 

desinfectiemiddelen en drie verschillende handschoenen (15 verschillende combinaties). Ook werden 

alle desinfectiemiddelen op de blote handen uitgeprobeerd. De handen/handschoenen  werden met 

E.Coli besmet en voor iedere combinatie werden 10 analyses uitgevoerd. 

Risk of bias  

De studie van Scheithauer is van goede kwaliteit. Er is sprake van een duidelijk en transparant protocol 10 

en de experimentele condities worden telkens gelijk gehouden. Wel is de studie gefinancierd door een 

bedrijf dat desinfectiemiddel produceert. Omdat het echter een in-vitro studie betreft, blijft vertaling 

naar de klinische praktijk moeilijk. Daarnaast is ook slechts naar desinfectie van één bacterie gekeken, 

namelijk E. Coli. Of hetzelfde effect wordt gevonden voor andere bacteriën en virussen is niet bekend. 

Beschrijving van de resultaten  15 

Scheithauer et  al.  (2016) 17  onderzochten  15 combinaties van handschoenen en desinfectiemiddel en 

vergeleken dit met blote  handen. Dit alles werd onder strikte omstandigheden in een laboratorium 

uitgevoerd. Op één combinatie na was het desinfecteren van de handschoenen altijd effectiever dan het 

desinfecteren van de blote handen. De effectiviteit werd weergegeven in log10 reducties. De klinische 

relevantie hiervan is niet duidelijk. 20 

Conclusie  
Bij gebrek aan (in-vivo) studies is een GRADE beoordeling niet mogelijk. 
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Geïncludeerde studies Module 2 

  
Author, publication year: Reynolds, 2020 

Included 
studies in 
the review 
 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics 

Intervention 
(I) 

Comparison 
/ control 
(C)  

 

Follow-
up 

Outcome 
measures 
and effect 
size 

Comments 

A. 
Matthews, 
1987 
B. 
Blackmore, 
1989 
C. Ngeow, 
1989 
D. Ansari, 
1991 
E. Hanna, 
1996 
F. Patrick, 
1997 
G. 
Gustafson, 
2000 
H. Taylor, 
2000 
I. 
Montville, 
2002 
J. Harrison, 
2003 
K. 
Yamamoto, 
2005 
L. Snelling, 
2011 
M. 
Gendron, 
2012 
N. Margas, 
2013 
O. Best, 
2014 
P. Best, 
2015 
Q. Jensen, 
2015 
R. Kimmitt, 
2016 
S. Wilcox, 
2017 
T. Best, 
2018 

Type of study: 
Quantitative 
research 
 
Search date: 
23 October 
2018 
 
Number of 
included 
studies: 
N= 23 
 
Country 
A. UK 
B. UK 
C. Malaysia 
D. Canada 
E. Australia 
F. New 
Zealand 
G. USA 
H. UK 
I. USA 
J. UK 
K. Japan 
L. UK 
M. Canada 
N. UK 
O. UK 
P. UK 
Q. USA 
R. UK 
S. UK 
T. UK, France, 
Italy 
U. USA 
V. UK 
W. Germany 
 
Source of 
funding: 
Excel dryer, 
inc. 
 
Inclusion 
criteria: 

N total: 
A. 50 
B. No access 
C. 1 
D. 1 
E. No access 
F. 42 
G. 100 
H. 15 
I. Unclear 
J. 10 
K. 30 
L. 14 
M. 1 
N. 200 
O. 120 
P. Unclear 
Q. 40 
R. 2 
S. 26 
T. 120 
U. 36 
V. 30 
W. 80 
 

A. PT 
B. PT; CT 
C. PT 
D. PT; CT 
E. PT; CT 
F. CT 
G. PT; CT 
H. PT 
I. PT 
J. PT 
K. PT 
L. PT 
M. PT 
N. PT 
O. PT 
P. PT; CT 
Q. PT 
R. PT 
S. PT 
T. PT 
U. WD 
V. PT 
W. PT 
 

A. WD 
B. WD 
C. WD 
D. WD 
E. WD 
F. WD 
G. WD; EV 
H. WD 
I. WD 
J. None 
K. WD 
L. WD; JD; 
EV 
M. EV 
N. JD 
O. WD; JD 
P. WD; JD 
Q. EV 
R. WD; JD 
S. JD 
T. JD; CL 
U. None 
V. WD; JD 
W. JD 
 

N.A. 
 
 

Drying 
efficiency: 
Cloth towels 
had a higher 
drying 
efficiency 
than warm 
air dryers. 
Paper towels 
and jet air 
dryers have a 
similar 
efficiency, 
which is 
higher than 
the warm air 
dryer. 
 
Electric dryers 
favored: 
Seven studies 
favored 
electric 
dryers over 
paper towels, 
but 
underlying 
reasons were 
mixed. Some 
had 
observations 
of less 
bacterial 
counts in the 
environment 
or on 
external 
device 
surfaces, or 
less 
concentration 
of liquid 
droplets on 
surfaces near 
towel or 
dryer devices.  
 

Review 
does not 
give all 
details on 
included 
studies; 
these are 
therefore 
extracted 
from 
original 
studies. 



SRI CONCEPT richtlijn Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne medewerker 

77 
 

PT = paper 
towel; CT = 
cloth towel; 
JD = jet air 
dryer; WD = 5 
warm air 
dryer; EV = 
evaporation; 
CL = clothing 

 10 

U. Huesca-
Espitia, 
2018 
V. Pitt, 
2018 
W. 
Mutters, 
2019 

- Involved 
quantitative 
assessments 
- Utilized 
sampling for 
environmental 
microbes or 
traces 
- Evaluated 
one or more 
hand-drying 
methods 
 
Exclusion 
criteria: 
- Case studies, 
SR’s, opinion 
articles 
 

Paper towels 
favored: 
Thirteen 
studies 
favored 
paper towels 
over electric 
dryers, with 
seven 
showing 
statistically 
significant 
differences.  
 
Paper towels 
and electric 
dryers equal: 
Eight papers 
favoured 
both 
methods 
equally, as 
they, for 
example,  
found no 
statistical 
differences in 
microbial 
aerosols.  

Author, publication year: Hoffman, 2021 

Included 
studies in 
the review 
 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics 

Intervention (I) Comparison / 
control (C)  

 

Follow-
up 

Outcome 
measures and 
effect size 

Comments 

A. Azor-
Martinez, 
2019 
B. Biswas, 
2019 
C. Correa, 
2012 
D. Cowling, 
2008 
E. Cowling, 
2009 
F. Hubner, 
2010 
G. Larson, 
2010 
H. Lennell, 
2008 
I. Little, 
2015 
J. 
Nicholson, 
2014 
K. Pickering, 
2013 
L. Ram, 
2015 
M. Roberts, 
2000 
N. Sandora, 
2005 
O. 
Savolainen-
Kopra, 
2012 
P. 
Simmerman, 
2011 
Q. Stebbins, 
2011 
R. Zomer, 
2015 
 

Type of study: 
(cluster) RCT’s 
 
Search date: 
9 March 2020 
 
Number of 
included 
studies: 
N= 18 
 
Country 
A. Spain 
B. Bangladesh 
C. Colombia 
D. Hong Kong 
E. Honk Gonk 
F. Germany 
G. USA 
H. Sweden 
I. England 
J. India 
K. Kenya 
L. Bangladesh 
M. Australia 
N. USA 
O. Finland 
P. Thailand 
Q. USA 
R. 
Netherlands 
 
Source of 
funding: 
Not declared 
 
Inclusion 
criteria: 
- Studies that 
reported a 
measure of 
acute 
respiratory 
infections or 
ARI 
consequences 

N total at 
baseline: 
A. 911 
B. 10855 
C. 42 
D. 198 
E. 407 
F. 1230 
G. 509 
H. 1517 
I. 20066 
J. NR 
K. 6 
L. NR 
M. 23 
N. 292 
O. 683 
P. 442 
Q. 3360 
R. 545 
 
Age range: 
A. 0-3 years 
B. 5-10 years 
C. 0-5 yeras 
D. Adults and 
children 
E. Adults and 
children 
F. Adults 
G. Adults and 
children 
H. Children 
I. Adults 
J. 5-18 years 
K. 2-13 years 
L. Adults 
M. 0-3 years 
N. 0.5-5 years 
and adults 
O. Adults 
P. Adults and 
children 
Q. Children 
R. 0.5-3.5 
years 

A. Sanitiser 
B. Sanitiser 
C. Sanitiser 
D. Sanitiser and 
soap combined 
E. . Sanitiser 
and soap 
combined 
F. Sanitiser 
G. Sanitiser 
H. Sanitiser 
I. Sanitiser and 
soap combined 
J. Soap 
K. Sanitiser 
L. Soap 
M. Sanitiser 
N. Sanitiser 
O. Sanitiser 
P. Soap 
Q. Sanitizer 
R. Sanitiser and 
soap combined 

A. Soap 
B. NA 
C. NA 
D. NA 
E. NA 
F. NA 
G. NA 
H. Soap 
I. NA 
J. NA 
K. Soap 
L. NA 
M. NA 
N. NA 
O. Soap 
P. NA 
Q. NA 
R. NA 

Length of 
follow-
up: 
A. 8 
months 
B. 10 
weeks 
C. 8 
months 
D. 9 days 
E. 1 week 
F. 1 years 
G. 19 
months 
H. 30 
weeks 
I. 4 
months 
J. 41 
weeks 
K. 8 
weeks 
L. 10 
days 
M. 8 
months 
N. 5 
months 
O. 16 
months 
P. 3 
weeks 
Q. 1 
influenza 
season 
R. 6 
months 

Combining 
the five trials 
of soap and 
water hand 
hygiene 
versus control 
found a non-
significant 
increase in 
ARI events: 
RR: 1.03 (95% 
CI 0.86 to 
1.23) but with 
high 
heterogeneity. 
The nine trials 
of hand 
sanitiser 
versus 
control found 
a significant 
reduction in 
ARI events: 
RR: 0.85 (95% 
CI 0.77 to 
0.94), 
providing 
some indirect 
evidence in 
favour of 
hand sanitiser. 
 
Of the four 
head-to-head 
trials, only 
two showed 
evidence in 
favor of 
sanitizer. The 
other two 
studies found 
no difference 
between 
sanitizer and 
soap.  

Only 4 
studies 
compared 
sanitiser 
with soap 
(direct 
evidence).  
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- Any age, 
gender or 
condition 
 
Exclusion 
criteria: 
- Trials in 
healthcare 
settings 
 

 

Author, publication year: Scheithauer, 2016 
 
Study 
characteristics 

Patient 
characteris
tics 

Intervention 
(I) 

Comparison 
/ control (C) 

 

Follow-up Outcome measures 
and effect size 

Comme
nts 

Type of study: 
in-vitro 
 
Setting: lab 
 
Country: 
Germany 
 
Source of 
funding: 
Schülke & 
Mayr and Dr 
Schumacher 
 

Inclusion 
criteria: 
n.a. 
 
Exclusion 
criteria: 
n.a. 
 

Gloves: 
- Ampri Nitril 
Blue Eco-Plus 
- Vasco Braun 
- Latex Med 
Comfort 
 
Desinfectant: 
- Sterilium 
- Sensiva 
- Descoderm 
- Desderman 
pure 
- Promanum 
pure 
 
 
 
 

Bare hands 
 
 

Length of 
follow-up: 
n.a. 
 
 

For the ungloved 
hands, the highest and 
lowest disinfection 
efficacies were 
5.8log10 and <2.0 
log10, respectively. 
For eight different 
disinfectant/glove 
combinations the 
disinfection efficacy 
was always >5.0log10.  
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Risico op bias Module 2 
 

Author, publication year: Reynolds, 2020 
 

Item Yes, partial 
yes or no 

Explanation 

1. Did the research questions and inclusion criteria for the review include the components of 
PICO? 
  

Partial Not explicitly 
mentioned and the 
P is unclear 

2. Did the report of the review contain an explicit statement that the review methods were 
established prior to the conduct of the review and did the report justify any significant deviations 
from the protocol? 
  

No  

3. Did the review authors explain their selection of the study designs for inclusion in the review? 
  

Yes  

4. Did the review authors use a comprehensive literature search strategy? 
  

Yes  

5. Did the review authors perform study selection in duplicate? 
  

Yes  

6. Did the review authors perform data extraction in duplicate? 
  

No  

7. Did the review authors provide a list of excluded studies and justify the exclusions? 
  

No  

8. Did the review authors describe the included studies in adequate detail? 
  

Partial They mention 
some important 
details, but are 
missing some as 
well 

9. Did the review authors use a satisfactory technique for assessing the risk of bias (RoB) in 
individual studies that were included in the review? 
  

Yes  

10. Did the review authors report on the sources of funding for the studies included in the 
review? 
  

Yes  

11. If meta-analysis was performed did the review authors use appropriate methods for 
statistical combination of results? 
  

N.A.  

12. If meta-analysis was performed, did the review authors assess the potential impact of RoB in 
individual studies on the results of the meta-analysis or other evidence synthesis? 
 

N.A.  

13. Did the review authors account for RoB in individual studies when interpreting/ discussing 
the results of the review? 
 

Yes  

14. Did the review authors provide a satisfactory explanation for, and discussion of, any 
heterogeneity observed in the results of the review? 
 

N.A.  

15. If they performed quantitative synthesis did the review authors carry out an adequate 
investigation of publication bias (small study bias) and discuss its likely impact on the results of 
the review? 
 

N.A.  

16. Did the review authors report any potential sources of conflict of interest, including any 
funding they received for conducting the review? 
 

Yes The study was 
funded partially by 
Excel Dryer, Inc. 

 
Author, publication year: Hoffman, 2021 
 
Item Yes, partial 

yes or no 
Explanation 

1. Did the research questions and inclusion criteria for the review include the components 
of PICO? 

Yes  
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2. Did the report of the review contain an explicit statement that the review methods were 
established prior to the conduct of the review and did the report justify any significant 
deviations from the protocol? 
  

No It was not 
registered in 
PROSPERO as it 
is an additional 
analysis of a 
subset of trials 
from a Cochrane 
SR 

3. Did the review authors explain their selection of the study designs for inclusion in the 
review? 
  

No  

4. Did the review authors use a comprehensive literature search strategy? 
  

Yes  

5. Did the review authors perform study selection in duplicate? 
  

Yes  

6. Did the review authors perform data extraction in duplicate? 
  

Yes  

7. Did the review authors provide a list of excluded studies and justify the exclusions? 
  

Partial Flow chart but 
not a list with 
individual studies 

8. Did the review authors describe the included studies in adequate detail? 
  

Yes  

9. Did the review authors use a satisfactory technique for assessing the risk of bias (RoB) in 
individual studies that were included in the review? 
  

Yes  

10. Did the review authors report on the sources of funding for the studies included in the 
review? 
  

No  

11. If meta-analysis was performed did the review authors use appropriate methods for 
statistical combination of results? 
  

Yes  

12. If meta-analysis was performed, did the review authors assess the potential impact of 
RoB in individual studies on the results of the meta-analysis or other evidence synthesis? 
 

No  

13. Did the review authors account for RoB in individual studies when interpreting/ 
discussing the results of the review? 
 

Yes  

14. Did the review authors provide a satisfactory explanation for, and discussion of, any 
heterogeneity observed in the results of the review? 
 

No  

15. If they performed quantitative synthesis did the review authors carry out an adequate 
investigation of publication bias (small study bias) and discuss its likely impact on the 
results of the review? 
 

No  

16. Did the review authors report any potential sources of conflict of interest, including 
any funding they received for conducting the review? 
 

Unclear  

 
 
 
 

 5 
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Bijlage 4 Literatuursamenvatting 

module 3 (Persoonlijke hygiëne 

onderarmen en handen) 

Samenvatting literatuur module 3.1 hand- en 

polssieraden en accessoires 5 

 

Er is één onderzoek meegenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste studiekarakteristieken en 

resultaten zijn opgenomen in de evidence-tabel. De beoordeling van de individuele studieopzet (risk of 

bias) is opgenomen in de risk-of- bias-tabel. 

Beschrijving van de studie  10 

De zoekactie identificeerde één niet-systematische review die van toepassing is voor de 

onderzoeksvraag. Olivares et al. (2020) onderzochten de impact van het gebruik van ringen en nagellak 

op de kwaliteit van de handhygiëne bij zorgmedewerkers. Om de kwaliteit van handhygiëne te 

beoordelen, werden studies met kwantitatieve culturen aanvaard. De onderzoekers vonden 13 studies 

met in totaal 7901 deelnemers die de impact van het dragen van een ring op de handhygiëne 15 

onderzochten. Studies werden onderverdeeld naar studies die plaatsvonden op de klinische afdelingen 

en de operatie afdelingen. 

Risk of bias  

De studie is onderzocht op het risico op bias. Hieronder zijn bondig de resultaten beschreven. De 

volledige beoordeling is beschreven in de risk of bias tabel. 20 

De niet-systematische review van Olivares et al. (2020) is van lage kwaliteit. Omdat er geen sprake was 

van een systematische review was de zoekactie beperkt waarbij de methode van studieselectie 

onduidelijk was. Gedetailleerde informatie over de geïncludeerde studies ontbrak, evenals het risico op 

bias per geïncludeerde studie. 

Resultaten studie  25 

De niet-systematische review van Olivares et al. (2020) identificeerde 13 studies die de impact van het 

dragen van een ring onderzochten op de kwaliteit van handhygiëne. Zeven studies vonden plaats op een 

klinische afdeling. Al deze studies vonden een afname in handhygiëne bij het dragen van een ring. In 

sommige onderzoeken was het dragen van een ring geassocieerd met infectieuze agentia van 

epidemiologisch belang, zoals S. Aureus en gram-negatieve bacteriën. Echter, al deze studies hadden 30 

belangrijke methodologische beperkingen. Er waren vier originele studies naar het dragen van een ring 

op operatie afdelingen. Drie van deze studies vonden geen associatie tussen het dragen van een ring en 

handhygiëne. Ook deze studies hadden allen belangrijke methodologische beperkingen. Olivares et al. 
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(2020) merken op dat het gevonden verschil mogelijk het gevolg is van de manier van handen wassen, 

waarbij pre-operatief handen wassen grondiger is en gebruik maakt van een antiseptisch middel. 

Conclusie Kwaliteit van bewijs  

Er is geen nieuw bewijs gevonden dat de huidige aanbeveling ten aanzien van hand- en polssieraden 

moet worden gewijzigd. Het dragen van sieraden, accessoires, lange mouwen of (medische) 5 

hulpmiddelen aan handen en onderarmen belemmert een goede uitvoering en resultaat van de 

handhygiëne. 
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Samenvatting literatuur module 3.2 

Vingernagels 

Er is één onderzoek meegenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste studiekarakteristieken en 

resultaten zijn opgenomen in de evidence-tabel. De beoordeling van de individuele studieopzet (risk of 

bias) is opgenomen in de risk-of- bias-tabel. 5 

Beschrijving van de studie  

De zoekactie identificeerde één niet-systematische review die van toepassing is voor de 

onderzoeksvraag. Olivares et al. (2020) onderzochten de impact van het gebruik van ringen en nagellak 

op de kwaliteit van de handhygiëne bij gezondheidsmedewerkers. Hierbij includeerden zij studies naar 

zowel acryl als gelnagellak, maar studies over kunstnagels werden geëxcludeerd. Om de kwaliteit van 10 

handhygiëne te beoordelen, werden studies met kwantitatieve culturen aanvaard, die kolonievormende 

eenheden per ml schatten. Die met fluorescerende vlekken werden ook opgenomen, omdat ze een 

uitstekende correlatie met kwantitatieve culturen hebben laten zien (> 95%). De onderzoekers vonden 

zeven studies met in totaal 408 deelnemers die de impact van nagellak op de handhygiëne 

onderzochten. 15 

Risk of bias  

De studie is onderzocht op het risico op bias. Hieronder zijn bondig de resultaten beschreven. De 

volledige beoordeling is beschreven in de risk of bias tabel. 

De niet-systematische review van Olivares et al. (2020) is van lage kwaliteit. Omdat er geen sprake was 

van een systematische review was de zoekactie beperkt waarbij de methode van studieselectie 20 

onduidelijk was. Gedetailleerde informatie over de geïncludeerde studies ontbrak, evenals het risico op 

bias per geïncludeerde studie. 

Resultaten studie  

De niet-systematische review van Olivares et al. (2020) identificeerde zeven studies die de impact van 

nagellak onderzochten op de kwaliteit van handhygiëne. De studies hadden tegenstrijdige resultaten. 25 

Twee studies naar acryl nagellak vonden geen invloed van de nagellak op handhygiëne, één studie vond 

dat acryl nagellak geassocieerd was met een grotere kolonisatie door GNB na chirurgisch handen 

wassen, en één studie vond dat alleen beschadigde nagellak (zichtbaar of meer dan 4 dagen oud) 

invloed had op de handhygiëne. Volgens Olivares et al. (2020) was deze laatste studie van de hoogste 

kwaliteit. 30 

Aanvullend onderzochten twee studies de impact van nagels met gellak op de handhygiëne. Er werden 

twee studies gevonden die allebei een associatie vonden met een afname van handhygiëne, maar beide 

studies waren volgens Olivares et al. (2020) van lage kwaliteit. 

Conclusie Kwaliteit van bewijs E 

Er is geen nieuw bewijs gevonden dat de huidige aanbeveling ten aanzien van de vingernagels moet 35 

worden gewijzigd. Er is bewijs dat gladde, korte en verzorgde nagels bijdragen aan de uitvoering van een 

goede handhygiëne. 
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Samenvatting literatuur module 3.3 

onbedekte onderarmen 

Als onderdeel van de richtlijnontwikkeling is een inventariserend onderzoek gedaan naar de 

rechtszaken/ jurisprudentie in Nederland over dienstkleding met lange mouwen in de zorg. Er is gezocht 

met de trefwoorden: kledingvoorschriften, hygiëne, onderarmen, bare-of-the-elbow(s). De gevonden 5 

rechtszaken zijn samengevat en er is een juridische analyse gemaakt. 

Zoekresultaten  

Met de trefwoorden zijn er zes uitspraken in rechtszaken gevonden. Twee zaken zijn ingediend bij het 

College voor de Rechten van de Mens (in 2017 en in 2018), de overige vier zaken zijn bij rechtbanken in 

Amsterdam (2020), Midden Nederland. 10 

(2018), Rotterdam (2014) en ’s-Hertogenbosch (2009). De rechtszaak in Midden Nederland is een 

vervolg op de rechtszaak bij het College voor de Rechten van de Mens. De rechtsgebieden waaronder de 

zaken vielen waren divers; Het arbeidsrecht werd bij het College voor de Rechten van de Mens genoemd 

in combinatie met internationaal publieksrecht. Het civielrecht werd bij drie rechtbankzaken genoemd 

waarbij één rechtbank het civielrecht combineerde met het arbeidsrecht. Eén rechtszaak viel onder het 15 

ambtenarenrecht. 

Het betrof bij alle zaken een zorgmedewerker die vanuit geloofsovertuiging de onderarmen wilde 

bedekken met kleding tijdens de werkzaamheden. In vier zaken was de betreffende zorgmedewerker 

werkzaam in het ziekenhuis, in één zaak in een woonvoorziening voor verstandelijke gehandicapten. In 

twee zaken had de zorgmedewerker de functie van pedagogisch medewerker, in één zaak was de 20 

zorgmedewerker werkzaam als verpleegkundige, in één zaak als coördinerend medewerker 

bloedafname, en in één zaak in de functie van werkstudent. In al deze functies werden patiëntgebonden 

werkzaamheden uitgevoerd. 

Wetgeving en richtlijnen  

Zorginstellingen gebruiken WIP richtlijnen Handhygiëne en Persoonlijke voor het maken van een beleid 25 

omtrent (dienst)kleding waarin staat dat zorgmedewerkers met patiëntgebonden werkzaamheden 

kleding moeten dragen waarbij de onderarmen onbedekt zijn van kleding en accessoires. 

Onderscheid maken op grond van godsdienst is verboden bij de arbeidsvoorwaarden (artikel 5, eerste 

lid, aanhef en onderdeel e, van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB), in samenhang met artikel 

1 van deze wet). Onder arbeidsvoorwaarden vallen ook kledingvoorschriften, zo ook het 30 

kledingvoorschrift dat de onderarmen onbedekt moeten blijven. Bepaalde zorgmedewerkers geven aan 

dat zij het recht hebben om hun onderarmen te bedekken vanuit hun geloofsovertuiging. Zij verwijten 

de betrokken zorginstellingen dat er onderscheid gemaakt wordt tussen medewerkers.  

Uitspraken bepalende factoren  

In twee van de zes uitspraken werd bepaald dat de medewerker zich aan het beleid omtrent kleding 35 

moest conformeren, ondanks de wens dit niet te doen vanuit de geloofsovertuiging. Bij twee andere 

uitspraken werd bepaald dat de medewerker zich niet hoefde te conformeren aan het beleid; bij vervolg 
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bij rechtbank werd bij één van deze twee zaken bepaald dat de medewerker mocht werken met een 

alternatief (hoezen om de armen). In één rechtszaak werd zowel de medewerker als de zorginstelling 

niet volledig in het gelijk gesteld. 

Overzicht van rechtszaken  

Zaak 1 College voor de Rechten van de Mens: Pedagogisch medewerker, ziekenhuis. Medewerker hoeft 5 

zich niet te conformeren aan het dienstkledingbeleid: Zorginstelling heeft onvoldoende aangetoond dat 

dienstkledingbeleid binnen instelling eenduidig nageleefd en gecontroleerd wordt. 

Zaak 2 Rechtbank: Pedagogisch medewerker, ziekenhuis. Medewerker mag werken in de directe 

patiëntenzorg met een alternatief (hoezen). Zorginstelling heeft onvoldoende kunnen aantonen dat 

alternatieven onveilig zijn en zelf lange tijd niet gehandhaafd voor naleving bij medewerkers die 10 

dezelfde functie hadden.  

Zaak 3 College voor de Rechten van de Mens: Coördinator bloedafname, ziekenhuis. Medewerker moet 

zich houden aan dienstkleding beleid. Zorginstelling heeft belang van handhygiëne én noodzaak van 

onbedekte onderarm gemotiveerd onderbouwd. 

Zaak 4 Rechtbank: Pedagogisch medewerker, ziekenhuis. Medewerker moet zich houden aan 15 

dienstkledingbeleid. Analyse van de werkzaamheden lieten aantoonbaar zien dat er een noodzaak is om 

de onderarmen niet te bedekken (infectiegevaar). 

Zaak 5 Rechtbank: Werkstudent, woonvoorziening verstandelijk gehandicapten. Medewerker mag 

bedekkende kleding dragen: Onvoldoende aangetoond dat een verbod op dragen van bedekkende 

kleding passend noch noodzakelijk was. 20 

Zaak 6 Kantonrechter: Verpleegkundige dialyse, ziekenhuis. Zowel zorgmedewerker als zorginstelling 

niet in gelijk gesteld. Dienstkledingbeleid binnen de instelling werd niet eenduidig nageleefd en 

gecontroleerd. Ook communicatie naar medewerkers over het beleid was onvoldoende.  

Vanuit de uitspraken zijn drie factoren aan te wijzen die meespelen in het bepalen en vaststellen van het 

dienstkledingbeleid:  25 

1. De werkzaamheden van zorgmedewerkers.  Medewerkers die werkzaam zijn in de directe 

patiëntenzorg moeten vanwege infectiegevaar hun onderarmen vrijhouden van textiel, kleding en 

sieraden. Dit was terug te zien in alle zaken. Er zijn functies waarbij slechts een (beperkt) deel van de 

werkzaamheden vallen onder de directe patiëntenzorg, zoals bij een pedagogisch medewerker. Bij 

zaak 4 zijn de feitelijke werkzaamheden van de pedagogisch medewerker beoordeeld. Die bleken op 30 

bepaalde punten te verschillen van het functieprofiel. Uit de feitelijke handelingen bleek dat direct 

contact met patiënten tijdens de dagelijkse werkzaamheden onvermijdelijk was. Uit het 

functieprofiel kwam dit niet direct naar voren. 

 

2. Naleving en handhaving dienstkledingbeleid binnen de instellingen. Bij zaak 1, 2,  5 en 6 speelden 35 

mee dat het dienstkledingbeleid in de praktijk aantoonbaar onvoldoende nageleefd en gehandhaafd 

werd. Hieruit werd geconcludeerd dat er sprake was van ongelijke behandeling ten opzichte van de 

betreffende zorgmedewerker. Als er afdelingen en/ of medewerkers zijn binnen de instellingen die 
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zich zonder consequenties niet hoeven te houden aan de regels omtrent dienstkleding, dan is het 

niet rechtvaardig dat de betreffende medewerker deze regels wel strikt  opgelegd krijgt. 

 

3. Proportionaliteit infectiepreventiebeleid ten opzichte van het recht op uitoefenen van geloof. Bij 

zaak 3 en bij zaak 4 kon de betreffende zorginstelling aantonen door middel van richtlijnen, 5 

onderzoek en verklaringen van inhoudsdeskundigen dat voor een goede handhygiëne de onbedekte 

onderarm noodzaak was om kwalitatieve en veilige zorg in Nederland te kunnen leveren. Dit  belang 

weegt zwaarder dan het recht op het bedekken van de onderarm vanuit een geloofsovertuiging. De 

maatregelen van het dienstkledingsbeleid werden als proportioneel beoordeeld. 

 10 
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Geïncludeerde studies Module 3 
 

Module 3a Hand- en polssieraden 

Refer
ence 

Included 
studies in 
the review 
 

Study  
characteristics 

Patient (P)  
characteristic
s  

Interven
tion (I) 

Comparison 
/  
control (C) 

Outcome measures (O) Comments 

Oliva
res, 
2020 

A. 
Salisbury, 
1997 
B. Trick, 
2003 
C. Rupp, 
2008 
D. Yildirim, 
2008 
E. 
Hautemeni
ere, 2010 
F. Ramon-
Canton, 
2011 
G. Chugh, 
2013 
H. Kelsall, 
2006 
I. 
Waterman
, 2006 
J. 
Wongwora
wat, 2007 
K. Al-Allak, 
2008 
L. 
Arrowsmit
h, 2014 
M. Francis, 
2016 

Type of study: 
SRs, RCTs, 
observational 
 
Search date: 
2018 
 
Number of 
included 
studies: 
N= 13 
 
Source of 
funding: 
None. 
 
Inclusion 
criteria: 
- Health 
personnel >18 
years 
- Use of rings 
or use of 
enamel 
- Hand 
hygiene with 
alcoholic 
solution or 
soap and 
water 
- Surgical 
scrub with 
antiseptic 
 
Exclusion 
criteria: 
- Studies on 
artificial nails 

N total at 
baseline (n 
analysed): 
A. 100 
B. 564 
C. 3678 
D. 84 
E. 3067 
F. 293 
G. 30 
H. 28 
I. 19 
J. 20 
K. 19 
L. 0 
M. 7 studies 
(SR) 
 
Baseline 
characteristic
s of the 
included 
studies are 
not reported. 

A. Ring 
B. Ring 
C. Ring 
D. Group 
1: plain 
ring; 
Group 2: 
stone 
ring 
E. Ring 
F. Ring 
G. Ring 
H. Ring 
I. Ring 
J. Ring 
K. Plain 
ring 
L. N.A. 
M. N.A. 

A. No ring 
B. No ring 
C. No ring 
D. No ring 
E. No ring 
F. No ring 
G. No ring 
H. No ring 
I. No ring 
J. No ring 
K. No ring 
L. N.A. 
M. N.A 

A. Use of rings was associated 
with a greater carriage of 
microorganisms before and 
after handwashing. It was also 
associated with the 
persistence of pathogenic 
agents after hand hygiene.  
B. Ring wearers had a 10-fold 
increased risk of carrying 
some microorganism. 
C. Ring wearers had greater 
carrying of BGN and 
microorganism. 
D. Greater number of gram-
positive bacteria and BGN in 
ring wearers (p<0.01), no 
difference between the type 
of ring used.  
E. Use of ring was associated 
with a reduction in the quality 
of hand hygiene during 
follow-up (OR 2.0).  
F. 84% of ring wearers 
presented deficiencies in the 
hygiene of their fingers 
compared to 46% who did not 
wear one.  
G. Greater number of 
microorganisms after hand 
hygiene in ring wearers 
(p=0.05). 
H. Greater carrier of 
microorganisms in ring users 
before (p=0.05) and after 
surgical scrubbing (p=0.03). 
I. No statistical difference 
between group in quantitative 
cultures. 

The review 
also 
included 
studies on 
nail polish, 
which are 
not 
displayed 
in this 
table. 
 
The SR by 
Arrowsmit
h did not 
find any 
studies. 
 
The SR by 
Francis 
included 7 
studies. 
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J. No significant differences. 
K. No significant differences. 
L. This SR did not include any 
studies. 
M. This SR concluded that 
there was insufficient 
evidence. 
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Module 3b Vingernagels 
 

Refere
nce 

Study  
characteristics 

Patient 
(P)  
characte
ristics  

Intervention (I) Comparison /  
control (C) 

Outcome 
measures (O) 

Comments 

Olivare

s et al. 

(2020) 

Type of study: 
SRs, RCTs, 
observational 
 
Search date: 
2018 
 
Number of included 
studies: 
N= 7 
 
Source of funding: 
None. 
 
Inclusion criteria: 
- Health personnel 
>18 years 
- Use of rings or use 
of enamel 
- Hand hygiene 
with alcoholic 
solution or soap 
and water 
- Surgical scrub 
with antiseptic 
 
Exclusion criteria: 
- Studies on 
artificial nails 
 

N total at 
baseline 
(n 
analysed
): 
A. 26 
B. 102 
C. 89 
D. 102 
E. 21 
F. 86 
G. 84 
 
Baseline 
character
istics of 
the 
included 
studies 
are not 
reported. 
 

A. Nail polish on 
short nails 
B. Group1: Intact nail 
polish; Group 2: 
damaged nail polish 
C. Nail polish 
D. Nail polish 
E. N.A. 
F. Group 1: 
traditional nail 
polish; Group 2: 
varnish only; Group 
3: hybrid varnish with 
UV light; Group 4: gel 
nail polish with UV 
light 
G. Group 1: 
traditional nail 
polish; Group 2: gel 
nail polish 
 

A. No nail polish 
on short nails 
B. Natural nails 
C. No nail polish 
D. No nail polish 
E. N.A. 
F. Natural nails 
G. Natural nails 
 

A. No difference 
in bacterial load 
after hand 
hygiene (p>0.01) 
B. Damaged nail 
polish was 
associated with a 
higher bacterial 
load after hand 
hygiene (p<0.04) 
C. Nail polish was 
associated with 
greater 
colonization by 
GNB after surgical 
hand washing 
(p<0.01) 
D. No difference 
detected in 
bacterial load 
(p>0.05) 
E. N.A. 
F. Both the length 
of the nails and 
the presence of 
gel polish were 
independently 
associated with 
greater 
persistence of 
potentially 
pathogenic 
microorganisms 
after hand 
hygiene (gel 
polish, OR 9.2).  
G. Significantly 
lower reduction 
in the bacterial 
load after hand 
hygiene in gel nail 
polish group 
compared to 

The review also 
included studies 
on ring wearing, 
which are not 
displayed in this 
table. 
 
The SR by 
Arrowsmith 
(study D) relies 
solely on the 
data of Wynd 
(study B). 
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Refere
nce 

Study  
characteristics 

Patient 
(P)  
characte
ristics  

Intervention (I) Comparison /  
control (C) 

Outcome 
measures (O) 

Comments 

natural nails 
group. 
 

Module 3c Onbedekte onderarmen en handen 
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Refere
nce 

Included studies 
in the review 
 

Study  
characteris
tics 

Patient (P)  
characteris
tics  

Interventi
on (I) 

Compariso
n /  
control (C) 

Outcome 
measures (O) 

Comments 

Olivare
s, 2020 

A. Salisbury, 
1997 
B. Trick, 2003 
C. Rupp, 2008 
D. Yildirim, 2008 
E. 
Hautemeniere, 
2010 
F. Ramon-
Canton, 2011 
G. Chugh, 2013 
H. Kelsall, 2006 
I. Waterman, 
2006 
J. 
Wongworawat, 
2007 
K. Al-Allak, 2008 
L. Arrowsmith, 
2014 
M. Francis, 2016 
 

Type of 
study: 
SRs, RCTs, 
observatio
nal 
 
Search 
date: 
2018 
 
Number of 
included 
studies: 
N= 13 
 
Source of 
funding: 
None. 
 
Inclusion 
criteria: 
- Health 
personnel 
>18 years 
- Use of 
rings or 
use of 
enamel 
- Hand 
hygiene 
with 
alcoholic 
solution or 
soap and 
water 
- Surgical 
scrub with 
antiseptic 
 
Exclusion 
criteria: 
- Studies 
on artificial 
nails 
 

N total at 
baseline (n 
analysed): 
A. 100 
B. 564 
C. 3678 
D. 84 
E. 3067 
F. 293 
G. 30 
H. 28 
I. 19 
J. 20 
K. 19 
L. 0 
M. 7 
studies 
(SR) 
 
Baseline 
characteris
tics of the 
included 
studies are 
not 
reported. 
 

A. Ring 
B. Ring 
C. Ring 
D. Group 
1: plain 
ring; 
Group 2: 
stone ring 
E. Ring 
F. Ring 
G. Ring 
H. Ring 
I. Ring 
J. Ring 
K. Plain 
ring 
L. N.A. 
M. N.A. 

A. No ring 
B. No ring 
C. No ring 
D. No ring 
E. No ring 
F. No ring 
G. No ring 
H. No ring 
I. No ring 
J. No ring 
K. No ring 
L. N.A. 
M. N.A 

A. Use of rings 
was 
associated 
with a greater 
carriage of 
microorganis
ms before and 
after 
handwashing. 
It was also 
associated 
with the 
persistence of 
pathogenic 
agents after 
hand hygiene.  
B. Ring 
wearers had a 
10-fold 
increased risk 
of carrying 
some 
microorganis
m. 
C. Ring 
wearers had 
greater 
carrying of 
BGN and 
microorganis
m. 
D. Greater 
number of 
gram-positive 
bacteria and 
BGN in ring 
wearers 
(p<0.01), no 
difference 
between the 
type of ring 
used.  
E. Use of ring 
was 
associated 
with a 
reduction in 
the quality of 
hand hygiene 

The review also 
included studies 
on nail polish, 
which are not 
displayed in this 
table. 
 
The SR by 
Arrowsmith did 
not find any 
studies. 
 
The SR by Francis 
included 7 
studies. 
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Refere
nce 

Included studies 
in the review 
 

Study  
characteris
tics 

Patient (P)  
characteris
tics  

Interventi
on (I) 

Compariso
n /  
control (C) 

Outcome 
measures (O) 

Comments 

during follow-
up (OR 2.0).  
F. 84% of ring 
wearers 
presented 
deficiencies in 
the hygiene of 
their fingers 
compared to 
46% who did 
not wear one.  
G. Greater 
number of 
microorganis
ms after hand 
hygiene in ring 
wearers 
(p=0.05). 
H. Greater 
carrier of 
microorganis
ms in ring 
users before 
(p=0.05) and 
after surgical 
scrubbing 
(p=0.03). 
I. No statistical 
difference 
between 
group in 
quantitative 
cultures. 
J. No 
significant 
differences. 
K. No 
significant 
differences. 
L. This SR did 
not include 
any studies. 
M. This SR 
concluded 
that there was 
insufficient 
evidence. 
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Risk of bias Module 3 
 

Module 3a Hand- en polssieraden 
Author, publication year: Olivares, 2020 

Item Yes, partial yes 
or no 

Explanation 

1. Did the research questions and inclusion criteria for the review include the components 
of PICO? 
  

Yes  

2. Did the report of the review contain an explicit statement that the review methods 
were established prior to the conduct of the review and did the report justify any 
significant deviations from the protocol? 
  

No  

3. Did the review authors explain their selection of the study designs for inclusion in the 
review? 
  

No  

4. Did the review authors use a comprehensive literature search strategy? 
  

No  

5. Did the review authors perform study selection in duplicate? 
  

No  

6. Did the review authors perform data extraction in duplicate? 
  

No  

7. Did the review authors provide a list of excluded studies and justify the exclusions? 
  

No  

8. Did the review authors describe the included studies in adequate detail? 
  

No  

9. Did the review authors use a satisfactory technique for assessing the risk of bias (RoB) 
in individual studies that were included in the review? 
  

No  

10. Did the review authors report on the sources of funding for the studies included in the 
review? 
  

No  

11. If meta-analysis was performed did the review authors use appropriate methods for 
statistical combination of results? 
  

N.A.  

12. If meta-analysis was performed, did the review authors assess the potential impact of 
RoB in individual studies on the results of the meta-analysis or other evidence synthesis? 
 

N.A.  

13. Did the review authors account for RoB in individual studies when interpreting/ 
discussing the results of the review? 
 

Yes  

14. Did the review authors provide a satisfactory explanation for, and discussion of, any 
heterogeneity observed in the results of the review? 
 

No  

15. If they performed quantitative synthesis did the review authors carry out an adequate 
investigation of publication bias (small study bias) and discuss its likely impact on the 
results of the review? 
 

N.A.  

16. Did the review authors report any potential sources of conflict of interest, including 
any funding they received for conducting the review? 
 

Yes  
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Module 3b Vingernagels 
Author, publication year: Olivares, 2020 

Item Yes, partial 
yes or no 

Explanation 

1. Did the research questions and inclusion criteria for the review include the components 
of PICO? 
  

Yes  

2. Did the report of the review contain an explicit statement that the review methods were 
established prior to the conduct of the review and did the report justify any significant 
deviations from the protocol? 
  

No  

3. Did the review authors explain their selection of the study designs for inclusion in the 
review? 
  

No  

4. Did the review authors use a comprehensive literature search strategy? 
  

No  

5. Did the review authors perform study selection in duplicate? 
  

No  

6. Did the review authors perform data extraction in duplicate? 
  

No  

7. Did the review authors provide a list of excluded studies and justify the exclusions? 
  

No  

8. Did the review authors describe the included studies in adequate detail? 
  

No  

9. Did the review authors use a satisfactory technique for assessing the risk of bias (RoB) in 
individual studies that were included in the review? 
  

No  

10. Did the review authors report on the sources of funding for the studies included in the 
review? 
  

No  

11. If meta-analysis was performed did the review authors use appropriate methods for 
statistical combination of results? 
  

N.A.  

12. If meta-analysis was performed, did the review authors assess the potential impact of 
RoB in individual studies on the results of the meta-analysis or other evidence synthesis? 
 

N.A.  

13. Did the review authors account for RoB in individual studies when interpreting/ 
discussing the results of the review? 
 

Yes  

14. Did the review authors provide a satisfactory explanation for, and discussion of, any 
heterogeneity observed in the results of the review? 
 

No  

15. If they performed quantitative synthesis did the review authors carry out an adequate 
investigation of publication bias (small study bias) and discuss its likely impact on the 
results of the review? 
 

N.A.  

16. Did the review authors report any potential sources of conflict of interest, including any 
funding they received for conducting the review? 
 

Yes  

 

Module 3c Onbedekte onderarmen en handen 
Author, publication year: Olivares, 2020 
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Item Yes, partial 
yes or no 

Explanation 

1. Did the research questions and inclusion criteria for the review include the components 
of PICO? 
  

Yes  

2. Did the report of the review contain an explicit statement that the review methods were 
established prior to the conduct of the review and did the report justify any significant 
deviations from the protocol? 
  

No  

3. Did the review authors explain their selection of the study designs for inclusion in the 
review? 
  

No  

4. Did the review authors use a comprehensive literature search strategy? 
  

No  

5. Did the review authors perform study selection in duplicate? 
  

No  

6. Did the review authors perform data extraction in duplicate? 
  

No  

7. Did the review authors provide a list of excluded studies and justify the exclusions? 
  

No  

8. Did the review authors describe the included studies in adequate detail? 
  

No  

9. Did the review authors use a satisfactory technique for assessing the risk of bias (RoB) in 
individual studies that were included in the review? 
  

No  

10. Did the review authors report on the sources of funding for the studies included in the 
review? 
  

No  

11. If meta-analysis was performed did the review authors use appropriate methods for 
statistical combination of results? 
  

N.A.  

12. If meta-analysis was performed, did the review authors assess the potential impact of 
RoB in individual studies on the results of the meta-analysis or other evidence synthesis? 
 

N.A.  

13. Did the review authors account for RoB in individual studies when interpreting/ 
discussing the results of the review? 
 

Yes  

14. Did the review authors provide a satisfactory explanation for, and discussion of, any 
heterogeneity observed in the results of the review? 
 

No  

15. If they performed quantitative synthesis did the review authors carry out an adequate 
investigation of publication bias (small study bias) and discuss its likely impact on the 
results of the review? 
 

N.A.  

16. Did the review authors report any potential sources of conflict of interest, including any 
funding they received for conducting the review? 
 

Yes  
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Exclusie-tabel module 3 
 

Module 3a Hand- en polssieraden 
Referentie Reden van exclusie 

Trick WE, Vernon MO, Hayes RA, Nathan C, Rice TW, Peterson BJ, 

Segreti J, Welbel SF, Solomon SL, Weinstein RA. Impact of ring 

wearing on hand contamination and comparison of hand hygiene 

agents in a hospital. Clin Infect Dis. 2003 Jun 1;36(11):1383-90. 

doi: 10.1086/374852. Epub 2003 May 22. PMID: 12766832. 

 

Deze studie is meegenomen in de geïncludeerde 
review van Olivares. 

Wongworawat MD, Jones SG. Influence of rings on the efficacy of 

hand sanitization and residual bacterial contamination. Infect 

Control Hosp Epidemiol. 2007 Mar;28(3):351-3. doi: 

10.1086/510790. Epub 2007 Feb 13. PMID: 17326029. 

 

Deze studie is meegenomen in de geïncludeerde 
review van Olivares. 

White J. Jewelry and artificial fingernails in the health care 

environment: infection risk or urban legend? 2013 Apr;35(8):61-

67.  

 

Narrative review, besproken studies reeds 
geïncludeerd in review van Olivares. 

 

Module 3b Vingernagels 5 

Referentie Reden van exclusie 

Wynd CA, Samstag DE, Lapp AM. Bacterial 

carriage on the fingernails of OR nurses. AORN J. 

1994 Nov;60(5):796, 799-805. doi: 

10.1016/s0001-2092(07)63328-6. PMID: 

7826049. 

 

Deze studie is meegenomen in de geïncludeerde review van 
Olivares. 

Cimon K, Featherstone R. Jewellery and Nail 

Polish Worn by Health Care Workers and the Risk 

of Infection Transmission: A Review of Clinical 

Evidence and Guidelines [Internet]. Ottawa (ON): 

Canadian Agency for Drugs and Technologies in 

Health; 2017 Mar 3. PMID: 29533568. 

Dit rapport is gebaseerd op één ander artikel welke is 
geïncludeerd in de review van Olivares. 



SRI CONCEPT Richtlijn Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne  

98 

Referentie Reden van exclusie 

 

Hardy JM, Owen TJ, Martinez SA, Jones LP, Davis 

MA. The effect of nail characteristics on surface 

bacterial counts of surgical personnel before and 

after scrubbing. Vet Surg. 2017 Oct;46(7):952-

961. doi: 10.1111/vsu.12685. Epub 2017 Jun 28. 

PMID: 28657655. 

Deze studie is meegenomen in de geïncludeerde review van 
Olivares. 

 

Module 3c Onbedekte onderarmen en handen 
Referentie Reden van exclusie 

Trick WE, Vernon MO, Hayes RA, Nathan C, Rice TW, Peterson 

BJ, Segreti J, Welbel SF, Solomon SL, Weinstein RA. Impact of 

ring wearing on hand contamination and comparison of hand 

hygiene agents in a hospital. Clin Infect Dis. 2003 Jun 

1;36(11):1383-90. doi: 10.1086/374852. Epub 2003 May 22. 

PMID: 12766832. 

 

Deze studie is meegenomen in de geïncludeerde 
review van Olivares. 

Wongworawat MD, Jones SG. Influence of rings on the efficacy 

of hand sanitization and residual bacterial contamination. 

Infect Control Hosp Epidemiol. 2007 Mar;28(3):351-3. doi: 

10.1086/510790. Epub 2007 Feb 13. PMID: 17326029. 

 

Deze studie is meegenomen in de geïncludeerde 
review van Olivares. 

White J. Jewelry and artificial fingernails in the health care 

environment: infection risk or urban legend? 2013 

Apr;35(8):61-67.  

 

Narrative review, besproken studies reeds 
geïncludeerd in review van Olivares. 
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Bijlage 5 Literatuursamenvatting 

module 4 (Persoonlijke hygiëne: 

kleding en gezicht) 

Samenvatting literatuur module 4.1 Kleding 
 5 

Er zijn 2 onderzoeken meegenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste studiekarakteristieken en 

resultaten zijn opgenomen in de evidence- tabellen. De beoordeling van de individuele studieopzet (risk 

of bias) is opgenomen in de risk-of-bias-tabellen. 

Beschrijving van de studies  

Murguia Pérez et al. (2020) onderzochten in hun systematische review of de kleding die door 10 

zorgmedewerkers wordt gedragen van invloed is op het voorkomen van gezondheidszorg geassocieerde 

infecties. Hiervoor zochten zij naar gecontroleerde klinische studies onder gezondheidsmedewerkers 

met direct patiëntencontact. Onderzoeken onder intensive care medewerkers en chirurgie 

medewerkers werden niet meegenomen in hun review. De primaire uitkomstmaat was een directe 

relatie tussen kleding en infecties. De secundaire uitkomstmaat was de aanwezigheid van bacteriën op 15 

verschillende plekken van de kleding. De onderzoekers vonden twee studies met in totaal 112 

deelnemers die voldeden aan de criteria. 

Heudorf et al. (2017) voerden een cross-sectionele studie uit onder verpleeghuismedewerkers. Zij 

voerden microbiologisch onderzoek uit op de outfits van verpleegkundigen die ofwel door de 

medewerkers zelf werden gewassen ofwel door een professionele partij [2]. Er deden 44 verpleeghuizen 20 

aan de studie mee en het microbiologisch onderzoek werd uitgevoerd in 12 verpleeghuizen. Hierbij 

werden per verpleeghuis van vijf medewerkers de outfit getest, zowel na het wassen als na het dragen. 

Risk of bias  

De studies zijn onderzocht op het risico op bias. Hieronder zijn bondig de resultaten beschreven. De 

volledige beoordeling is beschreven in de risk of bias tabel, deze is opvraagbaar bij SRI via info@sri-25 

richtlijnen.nl. 

De systematische review van Murguia Pérez et al. (2020) is van redelijke kwaliteit. Er is sprake van een 

duidelijke onderzoeksvraag, de selectie van studies en data extractie is door twee onafhankelijke 

onderzoekers gedaan, het risico op bias van de geïncludeerde studies is aangegeven en de studies zijn in 

voldoende detail gerapporteerd. De zoekstrategie is alleen wat minimaal beschreven en de datum 30 

waarop is gezocht is niet gerapporteerd. 

Observationele studies zoals die van Heudorf et al. (2017) hebben een hoger risico op bias. De kwaliteit 

van deze studie is dan ook laag. De kleding van verschillende verpleeghuizen zijn met elkaar vergeleken, 
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maar de onderzoekers vermelden geen enkel detail over deze verpleeghuizen. Het is daarom niet 

mogelijk om vast te stellen of de verpleeghuizen in de basis met elkaar vergelijkbaar zijn. 

Resultaten studies  

De systematische review van Murguia Pérez et al. (2020)  vond twee gerandomiseerde studies waarbij 

twee kledingstukken met elkaar werden vergeleken op de aanwezigheid van bacteriën. Eén van de 5 

studies liet tien artsen uit een academisch ziekenhuis eerst drie dagen een stropdas dragen en 

vervolgens drie dagen een vlinderdas. Aan het eind van de eerste en derde dag werd de aanwezigheid 

van bacteriën gemeten. Aan het eind van de eerste dag was de vlinderdas significant minder besmet 

met bacteriën dan de stropdas, maar dit verschil was op dag drie verdwenen. De andere geïncludeerde 

studie vergeleek de aanwezigheid van bacteriën op een witte jas met lange mouwen met een 10 

ziekenhuisuniform met korte mouwen. Na acht uur dragen bleek er geen verschil te zijn in besmetting 

met bacteriën of MRSA tussen de twee. 

Heudorf et al. (2017)  testten in totaal van 58 verpleeghuismedewerkers zowel de schone (vers 

gewassen) als gedragen outfit op bacteriën. Zij vonden geen verschil in besmetting met bacteriën tussen 

de kleding die extern in een professionele wasserij was gewassen en de kleding die in het verpleeghuis 15 

was gewassen. Kleding gewassen door de medewerkers zelf, bij hen thuis, had een hogere 

besmettingsgraad (p<0.01). 

Conclusie Kwaliteit van bewijs  

Er is geen nieuw bewijs gevonden dat de huidige aanbeveling ten aanzien van kledingschriften moet 

worden gewijzigd. 20 
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Geïncludeerde studies Module 4 
 

Module 4.1 Kleding 

 

Author, publication year: Murguia Pérez, 2020 

Included 
studies 
in the 
review 
 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics 

Intervention 
(I) 

Comparison / 
control (C)  

 

Follow-up Outcome 
measures 

Comments 

A. Biljan, 
1993 
B. 
Burden, 
2011 

Type of study: 
RCTs, quasi-
RCT 
 
Search date: 
Not reported 
 
Number of 
included 
studies: 
N= 2 
 
Source of 
funding: 
Not reported 
 
Inclusion 
criteria: 
- RCT, quasi-
RCT 
- health 
professionals 
with activities 
that involve 
direct contact 
with patients 
 
Exclusion 
criteria: 
- health 
professionals 
who work in 
intensive care 
units as well 
as personnel 
from the 
surgical and 
transplant 
areas 

N total at 
baseline: 
A. 12 
B. 100 
 
 
 

A. Long tie for 
three days in 
a week 
B. Long-
sleeved white 
coat 

A. Bowtie for 
three days in a 
week 
B. Short-
sleeved 
uniform 

Length of 
follow-up: 
Not 
applicable. 
 

A. Bow ties 
were 
significantly 
less 
contaminated 
at the end of 
the first 
working day 
(p=0.02), but 
not on the 
third day. 
 
B. No 
difference in 
bacterial or 
MRSA 
contamination 
between long-
sleeved white 
coats or short-
sleeved 
uniforms after 
8 hours.  

 

Author, publication year: Heudorf, 2017 
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Study 
characteristics 

Patient 
characteristics 

Intervention (I) Comparison / 
control (C) 

 

Follow-up Outcome 
measures and 
effect size 

Comments 

Type of study: 
Cross-
sectional 
 
Setting: 
Nursing 
homes 
 
Country: 
Germany 
 
Source of 
funding: 
Not reported 

Inclusion criteria: 
- Nursing home 
inspected by the 
Public Health 
Department 
 
Exclusion 
criteria: 
None 
 
N total at 
baseline: 
60 (20 per 
group) 
 
Important 
prognostic 
factors: 
Not reported 

Group 1: external 
preparation of 
laundry 
Group 2: Internal 
laundry service 

Washed by 
employee at home 
 

Length of 
follow-up: 
Not reported 
 
Loss to follow-
up: 
2 
 
 

- No 
difference in 
level of 
contamination 
between 
those 
reprocessed 
by a 
disinfecting 
washing 
process in a 
certified 
laundry and 
the internal 
laundry 
service. 
- Privately 
washed 
garments had 
higher 
contamination 
levels 
(p<0.01). 

Per staff 
member a 
fresh 
gown and 
a used 
gown were 
analysed. 
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Risk of bias Module 4 
 

Module 4.1 Kleding 
Author, publication year: Murguia Pérez, 2020 

Item Yes, 
partial yes 
or no 

Explanation 

1. Did the research questions and inclusion criteria for the 
review include the components of PICO? 
  

Yes  

2. Did the report of the review contain an explicit statement 
that the review methods were established prior to the conduct 
of the review and did the report justify any significant 
deviations from the protocol? 
  

No  

3. Did the review authors explain their selection of the study 
designs for inclusion in the review? 
  

No  

4. Did the review authors use a comprehensive literature 
search strategy? 
  

Partial Multiple databases searched and 
reference lists. Search strategy is limited 
and date of search is not mentioned. 

5. Did the review authors perform study selection in duplicate? 
  

Yes  

6. Did the review authors perform data extraction in duplicate? 
  

Yes  

7. Did the review authors provide a list of excluded studies and 
justify the exclusions? 
  

No  

8. Did the review authors describe the included studies in 
adequate detail? 
  

Yes  

9. Did the review authors use a satisfactory technique for 
assessing the risk of bias (RoB) in individual studies that were 
included in the review? 
  

Yes  

10. Did the review authors report on the sources of funding for 
the studies included in the review? 
  

Yes  

11. If meta-analysis was performed did the review authors use 
appropriate methods for statistical combination of results? 
  

N.A.  

12. If meta-analysis was performed, did the review authors 
assess the potential impact of RoB in individual studies on the 
results of the meta-analysis or other evidence synthesis? 
 

N.A.  

13. Did the review authors account for RoB in individual 
studies when interpreting/ discussing the results of the 
review? 
 

Yes  

14. Did the review authors provide a satisfactory explanation 
for, and discussion of, any heterogeneity observed in the 
results of the review? 

No  
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15. If they performed quantitative synthesis did the review 
authors carry out an adequate investigation of publication bias 
(small study bias) and discuss its likely impact on the results of 
the review? 
 

N.A.  

16. Did the review authors report any potential sources of 
conflict of interest, including any funding they received for 
conducting the review? 
 

Yes  
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Exclusie-tabel Module 4 

Module 4.1 Kleding 
Studie Reden voor exclusie 

Kumar, A., Keri, V. C., Khan, M. A., Ranjan, P., Rastogi, N., Sahu, M., 
& Wig, N. (2021). Assessment of healthcare worker's hand hygiene 
and infection prevention practices of their personal belongings in a 
healthcare setting: a survey in pre COVID-19 era and literature 
review on standard disinfection practices. Journal of preventive 
medicine and hygiene, 62(1), E104–E109. 
https://doi.org/10.15167/2421-4248/jpmh2021.62.1.1742 
 

Verkeerde uitkomstmaat 

Owen, L., & Laird, K. (2020). The role of textiles as fomites in the 
healthcare environment: a review of the infection control 
risk. PeerJ, 8, e9790. https://doi.org/10.7717/peerj.9790 
 

Verkeerde studie design 

Vera CM, Umadhay T, Fisher M. Laundering Methods for Reusable 
Surgical Scrubs: A Literature Review. AANA J. 2016 Aug;84(4):246-
52. PMID: 30501150. 
 

Verkeerde studie design 

Lena P, Ishak A, Karageorgos SA, Tsioutis C. Presence of Methicillin-
Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) on Healthcare Workers' 
Attire: A Systematic Review. Trop Med Infect Dis. 2021 Mar 
31;6(2):42. doi: 10.3390/tropicalmed6020042. PMID: 33807299; 
PMCID: PMC8103237. 
 

Verkeerde uitkomstmaat 

Martín-Vaquero Y, González-Sanz A, Muñoz-Martín B. Manejo 
seguro de la ropa e higiene de la piel en pacientes y profesionales 
sanitarios frente a la COVID-19: scoping review [Safe handling of 
clothing and hygiene of patients and health professionals: Scoping 
review]. Enferm Clin. 2021 Feb;31:S89-S93. Spanish. doi: 
10.1016/j.enfcli.2020.05.014. Epub 2020 May 21. PMID: 34629856; 
PMCID: PMC7241314. 
 

Verkeerde studie design 

Goyal S, Khot SC, Ramachandran V, Shah KP, Musher DM. Bacterial 
contamination of medical providers' white coats and surgical 
scrubs: A systematic review. Am J Infect Control. 2019 
Aug;47(8):994-1001. doi: 10.1016/j.ajic.2019.01.012. Epub 2019 
Mar 6. PMID: 30850250. 
 

Verkeerde studie design 
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Bijlage 6 Implementatieplan 
Dit implementatieplan is opgesteld ter bevordering van de richtlijn Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne. 

Voor het opstellen van het implementatieplan heeft de richtlijnwerkgroep een advies uitgebracht over 

het tijdspad voor implementatie en de partijen die hier verantwoordelijk voor zijn. 

Werkwijze 5 

De werkgroep heeft voor de hele richtlijn geïnventariseerd wanneer de aanbeveling(en) overal 

geïmplementeerd moet(en) zijn en wie de verantwoordelijke partij is voor de te ondernemen acties. 

Implementatietermijnen 
De aanbevelingen in deze richtlijn zijn niet strenger dan die in bestaande/voorgaande richtlijnen. Veel 

aanbevelingen zijn al onderdeel van de huidige praktijk en brengen daarom weinig of geen 10 

implementatieproblemen met zich mee. 

Te ondernemen actie per partij 
Hieronder wordt per partij toegelicht welke acties zij kunnen ondernemen om de implementatie van de 

richtlijn in het algemeen te bevorderen. 

Zorginstellingen zijn verantwoordelijk voor: 15 

• Het faciliteren van de benodigde middelen en materialen voor naleving van de richtlijn 
• de vertaalslag van de richtlijn naar de eigen werkprocedures van de organisatie  
• Het controleren van de toepassing en naleving van de werkprocedures middels audits  
• Het opnemen van de werkprocedures in (digitale) werkomgeving en interne scholingsprogramma’s 

Alle direct betrokken wetenschappelijk verenigingen/beroepsorganisaties dragen zorg voor : 20 

• Het bekend maken van de richtlijn onder de leden/ achterban. 
• Het onder de aandacht brengen van de richtlijn door te publiceren in tijdschriften en te spreken op 

symposia en congressen. 
• Het controleren van de toepassing en naleving van de aanbevelingen in  kwaliteitsvisitaties. 
• Het opnemen van de aanbevelingen in (digitale) scholingstools en auditstools.  25 

 Individuele zorgmedewerkers: 

• Nemen kennis van de aanbevelingen uit de richtlijn en volgen deze op tijdens werkzaamheden  
• Bespreken de aanbevelingen in de eigen zorgorganisatie/ instelling en/of tijdens teamoverleggen. 
• Maken afspraken met andere betrokken disciplines om de toepassing van de aanbevelingen in de 

praktijk te borgen. 30 

 De initiërende organisaties zorgen ervoor dat: 

• De richtlijn wordt gepubliceerd op de site www.sri-richtlijnen.nl en wordt toegevoegd aan de 
richtlijnendatabase (FMS) en het platform Richtlijnen Langdurige Zorg (SKILZ). 

http://www.sri-richtlijnen.nl/
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• De kennislacunes worden opgenomen in de bijlagen. 
• Gezamenlijk afspraken maken over het opstarten van continu modulair onderhoud van de richtlijn 

Advies over opvolgingstermijn van de aanbevelingen per module 
Module Aanbeveling Verantwoordelijke Termijn Toelichting 

1 Handhygiëne en methode Zorginstelling < 1 jaar  

2 Handhygiëne en middelen Zorginstelling  < 1 jaar  

3 Persoonlijke hygiëne 
onderarmen en handen 

Zorginstelling < 1 jaar  

4 Persoonlijke hygiëne 
kleding en gezicht 

Zorginstelling  < 1 jaar  

5 Infectieziekte medewerker Zorginstelling  < 1 jaar  

 

  5 
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Bijlage 7 Kennislacunes 
 

Inleiding 
Tijdens de ontwikkeling van de richtlijn Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne is systematisch gezocht 

naar onderzoeksbevindingen die waardevol konden zijn voor het beantwoorden van de uitgangsvragen. 5 

Een deel (of een onderdeel) van de hiervoor opgestelde zoekvragen is met het resultaat van deze 

zoekacties te beantwoorden, echter ook een groot deel niet. Door gebruik te maken van de evidence-

based methodiek (EBRO) is duidelijk geworden dat er nog kennislacunes bestaan. De werkgroep is van 

mening dat (vervolg)onderzoek wenselijk is om in de toekomst een duidelijker antwoord te kunnen 

geven op vragen uit de praktijk. Om deze reden heeft de werkgroep per module aangegeven waar 10 

wetenschappelijke kennis beperkt is en dus op welke vlakken nader onderzoek gewenst is. 

Tabel met eventuele kennislacunes per module volgt  
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Bijlage 8 Rapportage 

knelpunteninventarisatie 
 

Resultaten enquête - Richtlijn Handhygiëne en Persoonlijke hygiëne   

Aantal reacties: 95    5 

Periode 18 oktober t/m 3 november 2021 

1. Voor of in welke sector van de zorg werkt u?  

 

 
Bij overig werd aangegeven de publieke gezondheidszorg (11x), arbodienst (3x), ambulancezorg (2x),  10 

leverancier (2x), NAH/LG, privékliniek, verloskundige zorg en penitentiaire inrichting. 

 

2. Wat is uw functie? 
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Bij andere functies werden de functies arbeidshygiënist (9x), wijkverpleegkundige, verloskundige, hoger 

veiligheidskundige, plastisch chirurg en deskundige infectiepreventie i.o. genoemd. 

 

3. De onderdelen van de richtlijnen Handhygiëne zijn hieronder opgesomd. Ervaart u knelpunten bij 

onderstaande onderdelen uit de huidige richtlijn?  5 

 

 

De volgende toelichting wordt gegeven: 

• (22x) Meer informatie tussen de verschillende middelen (alcohol, gel, handzeep): welke 

middelen voldoen, de werkzaamheid ervan en wanneer wat te gebruiken. Niet alleen reguliere 10 

momenten maar ook duidelijkheid over toepassing handhygiëne tijdens uitbraken (Clostridium, 

Norovirus) werd aangegeven (5x). 

• (18x) Onduidelijkheid over waar de handalcohol aan moet voldoen en wat de 

gebruiksvoorschriften zijn. Ook de schadelijkheid van ethanol wordt hierbij meerdere keren 

benoemd (8x). 15 

• (11x) Haalbaarheid en toepasbaarheid van handhygiëne. Ook bij niet-medisch geschoolde 

medewerkers vraagt dit meer uitleg.  

• (8x) Wat te doen als de juiste faciliteiten voor een goede handhygiëne niet aanwezig zijn, zoals 

bijvoorbeeld in de thuiszorg en op evenementen. Wat is het niveau dat moet worden 

nagestreefd per type instelling? (van ziekenhuis tot medisch kinderdagverblijf) Wat is de 20 

doelgroep van de richtlijn? 

• (5x) Bij wondjes worden handschoenen gedragen (zonder pleister) omdat handen wassen / 

desinfecteren dan niet prettig is. Informatie mist over hoe hier mee om te gaan (incl. eczeem). 

Ook zijn medewerkers zich niet altijd bewust van wondjes. 

• (1x) Polsen worden bij bijna alle handenwasinstructies vergeten 25 
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4. De onderdelen van de richtlijnen Persoonlijke hygiëne zijn hieronder opgesomd. Ervaart u 

knelpunten bij onderstaande onderdelen uit de huidige richtlijn?  

 

 

De volgende toelichting wordt gegeven: 5 

• (11x) Toepassen van hygiënemaatregelen bij gebruik mobiele middelen (mobiel, laptop, tablet), 

toelichting op reiniging/desinfectie van materialen als het toepassen van handhygiëne. Niet 

gebruiken tijdens patiëntgebonden werkzaamheden is niet meer mogelijk in deze tijd.  

• (7x) Regels voor schoeisel zijn niet altijd duidelijk (open schoenen, slofjes, veiligheidsschoenen) 

• (6x) Toelichting op het dragen van sieraden, met name oorbellen (5x).  10 

• (3x) Meer aandacht voor het dragen van eigen kleiding (incl. lange mouwen) en 

wasvoorschriften. 

• (3x) Toelichting omgang met vinger-, hand- en/of polsbrace. 

• (3x) Regels voor het dragen van het haar. In een lange staart alsnog risico op contact met 

lichaam van cliënt; beter is opbinden in knot o.i.d.  15 

• (2x) Regels voor hoe om te gaan met hoofddoek ontbreken. 

 

5. Zijn er onderwerpen die niet of niet voldoende worden benoemd in de huidige richtlijn 

Handhygiëne en/of Persoonlijke hygiëne?  

 20 

De volgende toelichting wordt gegeven ten aanzien van onderwerpen die ontbreken in de huidige 

richtlijnen: 

• (3x) Balans tussen hygiëne en huiselijkheid. Hoe om te gaan met zorg in een woonsetting? 

• (3x) Arbeidshygiëne / medewerkersveiligheid (o.a. ten aanzien van ethanol) 

• (3x) Het dragen van een brace, steunmouwen. 25 
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• Huidverzorging; door goede huidverzorging kunnen huidklachten worden voorkomen. 

• Werkwijze over het gebruik van zakflacons (o.a. wijkzorg) 

• Duurzaamheid 

• Gebruik van handschoenen. Men denkt vaak dat het gebruik van handschoenen een alternatief 

is voor handhygiëne; vandaar dat ik hier ook iets over wil lezen in de richtlijn Handhygiëne en 5 

niet alleen in richtlijn over PBM. 

Vragen over uitvoering van de richtlijnen 

6. Ervaart u knelpunten in uw organisatie of werkveld op het gebied van handhygiëne en/of 

persoonlijke hygiëne? Bijvoorbeeld op het gebied van: 

 10 

 
 

De volgende toelichting wordt gegeven: 

• (13x) Het dragen van een brace. Vanuit arbeidsomstandigheden toegestaan, maar vanuit 

infectiepreventie (reiniging) lastig in verband met hygiënisch werken. Veel discussie en behoefte 15 

aan duidelijkheid en handvatten. Verschil maken tussen bijv. stoffen/klittenband brace en 

zilversplints. 

• (7x) Allergische reactie en/of huidklachten door gebruik handalcohol. Zijn er alternatieven? Hoe 

kan betreffende medewerker toch goed gefaciliteerd worden om handhygiëne toe te passen? 

• (7x) Medewerkers zijn op de hoogte, maar houden zich niet aan de regels. Ook vaak discussie 20 

over gemaakte afspraken. Soms onvoldoende kennis de oorzaak. 

• (6x) Verplichte kledingvoorschriften. Het dragen van de eigen kleding (ook met lange mouwen) 

en het thuis wassen van de (werk)kleding zijn knelpunten. Niet iedere dienst wordt schone 

kleding gedragen i.v.m. het zelf moeten wassen van de (werk)kleding. 

• (6x) Beschikbaarheid van middelen voor toepassen handhygiëne. Enerzijds door ontbreken (niet 25 

aanwezig, leeg, verstopt), anderzijds niet beschikbaar vanwege setting (thuiszorg, ambulance 

(geen water) en psychiatrie (risico doelgroep).  
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7. Zijn er onduidelijkheden in de huidige richtlijnen? 

 

 
 

De volgende toelichting wordt gegeven: 5 

• (3x) Richtlijn is niet eenduidig en niet altijd duidelijk. Taalgebruik soms ingewikkeld. Als het een 

generieke richtlijn wordt, moet er duidelijk beschreven worden voor welke sectoren dit allemaal 

geldt en op welke wijze het uitgevoerd moet worden als dit niet hetzelfde is. 

• (2x) Wet- en regelgeving rondom handalcohol. 

• (1x) Huidverzorging: wanneer en waarmee 10 

• (1x) De 5 momenten van handen wassen van de WHO en WIP verschillen 

 

8. Vindt u de huidige richtlijnen praktisch uitvoerbaar?  

 

 15 
 

De volgende toelichting wordt gegeven: 

• (9x) Niet in alle sectoren is de richtlijn praktisch uitvoerbaar. In de thuiszorg (5x), de 

ambulancezorg (2x) of woonvoorziening voor dementie of VGZ (2x) kan de setting anders zijn 

waardoor de richtlijnen niet op alle onderdelen uitvoerbaar zijn. 20 

• (8x) Door tijdsgebrek niet altijd haalbaar en uitvoerbaar. Dit betreft met name het toepassen 

van de handhygiëne (momenten en aantal seconden handen wassen).  

 

9. Wijkt u tijdens het werk wel eens af van de richtlijn? 

 25 
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De volgende toelichting wordt gegeven: 

• (13x) Ja, maar altijd gemotiveerd en in overleg met deskundige infectiepreventie. Maatwerk 

situatie. Ook het feit dat de richtlijnen soms verouderd zijn is reden om af te wijken.  

• (6x) Frequentie en momenten van handhygiëne. Redenen: tijdgebrek en niet altijd mogelijk ivm 

ontbreken middelen (zeep, handalcohol, water). 5 

• (4x) Bij het dragen van een brace wordt afgeweken. 

• (3x) Gebruik van handschoenen en/of het toepassen van handhygiëne daarna. 

 

10. Op welke onderdelen wijkt u af van de richtlijn en waarom?  

• (3x) Bij spoed en/of acute hulp wordt soms gehandeld zonder eerst handhygiëne toe te passen. 10 

• (8x) Handhygiëne na verlenen van zorg / patiënt contact. 

• (5x) Het dragen van een brace. Ook het dragen van een horloge wordt één keer benoemd. 

Implementatie van de richtlijn 

11. Richtlijnen worden vaak uitgewerkt in werkinstructies, posters, factsheets en andere producten 

(implementatietools). Deze helpen om de richtlijn tijdens het werk te kunnen uitvoeren. Kent u dit 15 

soort producten voor deze twee richtlijnen? 

 

 
 

Voorbeelden van producten die worden benoemd: 20 

• Posters over toepassen van handhygiëne (10x) en over persoonlijke hygiëne (9x)  

• (4x) Instrumenten vanuit Zorg voor Beter  

• (2x) Factsheets RIVM en WHO 

• Toolkist Handhygiëne RIVM 

• Isolatiekaarten bij isolatie op verpleegkamers. 25 

• Was instructies op OK 

 

12. Door wie zijn deze producten gemaakt? [meerdere antwoorden mogelijk] 

 

 30 
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Andere organisaties die genoemd worden: 

• (3x) Zorginstelling 

• (2x) RIVM / WHO 

• Leverancier 

• Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie 5 

• Zorg voor Beter 

 

13. Heeft u behoefte aan meer of andere implementatietools? 

 

 10 
 

De volgende toelichting wordt gegeven: 

• (9x) Meer training tools voor de medewerkers en manieren om handhygiëne onder de aandacht 

te houden. Filmpjes, e-learning en interactief materiaal, evt. in spelvorm o.i.d. (bijv. een 

zeepteller de hoeveelheid jij bent die zeep tapt of  een smiley apparaatje). Wellicht een app met 15 

alle informatie en tools. Of workshops waarin medewerkers kunnen oefenen en getraind 

worden om het op de juiste manier te doen. 

• (4x) Posters / instructies met plaatjes t.b.v. taalbarrieres en laaggeletterdheid. Taalniveau 

aanpassen aan doelgroep. Simpele en overzichtelijke posters en factsheets zijn m.i. een 

meerwaarde in het consequent implementeren/herinneren van de richtlijnen. 20 

• (2x) Meer behoefte aan een overzicht van wat er is. Er is ontzettend veel; behoefte aan 

eenduidige implementatietool. Het zou mooi zijn als er vanuit SRI deze tools worden ontwikkeld 

in plaats van allerlei andere instellingen, zodat eenduidige informatie aanwezig is. 

• Ik vind de implementatiegids (onderdeel toolkit SNIV) van het RIVM voor handhygiëne in de 

verpleeghuiszorg een mooi voorbeeld van een goed instrument. Zie link: 25 

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Toolkit%20HH%20-%20Implementatiegids.pdf  

• Factsheet preventieprogramma handeczeem: 

- Voorlichting over slimme keuze handzeep, handschoenen, huidcreme 

-Tips als met droge handen handschoenen aantrekken, voorkomen occlusie 

-Stimuleren huidzorg van personeel bij hoge huidbelasting 30 

 

 

  

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Toolkit%20HH%20-%20Implementatiegids.pdf
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14. Gebruikt u naast of in plaats van de WIP-richtlijn Handhygiëne en Persoonlijke hygiëne andere 

protocollen of richtlijnen? Bijvoorbeeld van Vilans, LCHV, ZIPnet, LCI etc. 

 

 
 5 

De volgende protocollen / richtlijnen werden genoemd: 

• (20x) LCHV 

• (18x) LCI 

• (17x) Vilans 

• (10x) ZIPnet 10 

• (2x) CDC 

• Arbocatalogus, gevaarlijke stoffenregelingen (ECHA) 

• NVAB richtlijnen 

• Richtlijnen inspectie SZW 

• Handreiking praktijkhygiene van de KNOV 15 

• Good Practice Guidelines 

 

15. Ervaart u tegenstrijdigheden met andere richtlijnen en/of wetgeving die tot een conflict leiden  op 

het gebied van handhygiëne en/of persoonlijke hygiëne? 

 20 

De volgende tegenstrijdigheden / conflicten met andere richtlijnen en/of wetgeving worden genoemd: 

• (6x) ARBO richtlijnen die bijvoorbeeld aangeven dat teveel handalcohol niet goed is. De wet zegt 

dat je geen carcinogene stoffen mag gebruiken en de WIP richtlijn pleit voor het gebruik van 

ethanol. Dat is tegenstrijdig aangezien ethanol carcinogeen is. Ethanol is maar in een paar 

situaties echt nodig, in de meeste situaties volstaat een alternatief, zoals iPA dat in de meeste 25 

UMC's wordt gebruikt. 

• In de CDC staat dat het dragen van ringen is toegestaan. 

• De LCR richtlijnen voor vaccinatie zijn minder strikt. 

• Wasvoorschriften soms tegenstrijdig: soms 60 , dan weer 40 met volledig wasprogramma. 

 30 
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16. Heeft u verder nog suggesties voor de ontwikkeling van de richtlijn? 

 

De volgende suggesties worden gegeven: 

• (7x) Duidelijk kort en bondig omschrijven. Meer visuele ondersteuning; niet alleen tekst. Maak 

korte samenvattingen, neem ook beslisbomen op. Voorbeeld: model NHG standaard met een 5 

samenvatting die leesbaar is met noten voor verdieping verhoogt de leesbaarheid 

• (2x) Aandacht voor duurzaamheid mag niet meer ontbreken in dit soort richtlijnen. Graag de 

NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam betrekken hierbij. Anders blijven er onnodige discussies 

ontstaan bij de implementatie van hygiënerichtlijnen.  

• (2x) Schadelijkheid producten meenemen 10 

• Duidelijke richtlijnen voor welke producten gebruikt kunnen worden (schuim of gel) en 

daarnaast het belang van gesloten systemen en dispensers. Tevens het gebruik van crèmes voor 

en na het werk om de huis te laten herstellen. 

• In de werkgroep SRI een evenwichtige bijdrage van zowel deskundigen infectieziekten, als 

arbeidshygienisten, bedrijfsartsen, dermatologen en milieu deskundigen. 15 

• Zoveel mogelijk de verschillende richtlijnen aan elkaar gelijkstellen als het gaat om de 

basishygiëne en handhygiëne.  

• Laat de 5 momenten los als gouden regel. Vaak handdesinfectie toepassen zou al heel goed zijn. 

 

Betrokken verenigingen en partijen 20 

Bovenstaande reacties zijn via een enquête aangedragen door vertegenwoordigers van:  

Publieke gezondheidszorg stakeholder 

LCHV 

LCI/LOI/ LOVI 

adviesgroep SRI 

Publieke gezondheidszorg veldpartijen/ directe gebruikers 

DI werkzaam bij GGD 

Eerste lijn stakeholders 

NHG/LHV 

KNOV 

ZorgthuisNL 

KIMO/ KNMT 

BO geboortezorg 

PPN paramedici 

Tweede lijn stakeholders 
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33 WV van FMS-en: 

Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische 
Immunologie (NVvAKI) 

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) 

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) 

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie 
(NVDV) 

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) 

Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 

Nederlandse Vereniging voor Intensive Care  (NVIC) 

Nederlandse Vereniging van Keel-Neus-Oorheelkunde van het 
Hoofd-Halsgebied(KNO) 

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 

Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en 
Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)  

Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) 

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) 

Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) 

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en 
Tuberculose (NVALT) 

Nederlandse Vereniging van Maag, Darm-Leverartsen (NVMDL) 

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) 

Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) 

Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) 

Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) 

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) 

Nederlandse Vereniging voor Oogheelkunde (NOG) 

Nederlandse Vereniging voor Orthopedie (NOV) 

Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) 

Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) 

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) 

Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) 

Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) 

Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) 

Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) 

Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) 

Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) 

Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVTNET) 

Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) 
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Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) 

Verenso 

NVAVG 

V&VN 

Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland) 

Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) 

Nederlandse vereniging voor arbeids- en bedrijfsartsen (NVAB) 

Landelijke vereniging voor operatieassistenten (LVO) 

Nederlandse vereniging voor Anesthesie assistenten (NVAM) 

Tweede lijnveldpartijen/ directe gebruikers 

VUMC 

UMC Utrecht 

UMCG 

Antionus Ziekenhuis 

Dijklander Ziekenhuis 

Rijnstaete 

Flevoziekenhuis 

Vivium Zorggroep 

Aafje 

Woonzorg Flevoland 

Noorderbreedte 

Cordaan 

BrabantZorg 

Amerpoort 

Middin 

Ons Tweede Thuis 

Zorgondersteunend en toezicht 

VHIG 

NCvB (Beroepsziekten) 

VDSMH  

Sterialisatie vereniging Nederland (SVN) 

IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) 

Nederlandse vereniging voor arbeidshygiene (NVvA) 

Platform biologische veiligheidsfunctionarissen (BVF Platform)  

NVML (nederlandse vereniging medische 
laboratoriummedewerkers) 

 NVZ - Schoon Hygienisch Duurzaam 

Koepels en branche 

NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) 

NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) 

Patiëntenfederatie Nederland 

STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen) 
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NAPA (Nederlandse Associatie Physician Assistants) 

ZiNL (Zorginstituut Nederland) 

ZN (Zorgverzekeraars Nederland) 

 

 

 

 


