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Infectiepreventie 
 

Handhygiëne 
 
 

Inleiding 
 
Deze folder is bedoeld voor bezoek en familie van de patiënt in het VieCuri Medisch 
Centrum. In deze folder wordt het hoe en waarom van een goede handhygiëne uitgelegd.  
 

Handhygiëne 
In het ziekenhuis is een goede handhygiëne noodzakelijk, omdat de meeste besmetting via 
de handen plaatsvindt. Op en in onze huid komen namelijk veel micro-organismen voor. 
Deze micro-organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels kunnen bij patiënten met 
een verminderde weerstand voor een ernstige infectie zorgen.  
 

Reiniging of desinfectie? 
Een goede handhygiëne bestaat uit het reinigen of desinfecteren van de handen.  
 

Desinfectie 
Handdesinfectie met handalcohol heeft in het ziekenhuis nagenoeg altijd de voorkeur boven 
handen wassen met water en zeep. Handalcohol is namelijk effectiever dan water en zeep. 
Handdesinfectie moet in ieder geval plaatsvinden: 

 voordat u de Intensive Care betreedt en na afloop van uw bezoek.  

 wanneer de verpleegkundige u er in specifieke gevallen zoals tijdens isolatie van een 
patiënt, op wijst. 

De handalcohol kunt u vinden bij de ingang van alle afdelingen. 
 

Inwrijven met handalcohol  
1. U vult het kuiltje van uw droge handpalm met handenalcohol  
2. Wrijf de handen 30 sec. zorgvuldig over elkaar tot de handen droog zijn. Ook 

vingertoppen, duimen en gebieden tussen de vingers en de polsen grondig met de 
handenalcohol inwrijven. 

 

Reinigen 
Na toilet bezoek, na snuiten van de neus en na niezen of wanneer de handen zichtbaar 
verontreinigd zijn of plakkerig aanvoelen worden ze gewassen met water en zeep.  
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Techniek handreiniging met water en zeep (zie illustratie): 
1. open de kraan met de elleboog  
2. maak de handen goed nat en voorzie de handen van een laagje zeep uit de 

dispenser 
3. wrijf de handen nu vervolgens gedurende 10 seconden goed over elkaar. 

Vingertoppen, duimen en gebieden tussen de vingers en polsen moeten goed 
worden ingewreven. 

4. spoel de handen goed af 
5. droog de handen goed af met een wegwerp handdoek 
6. sluit de kraan met de elleboog of met de wegwerp handdoek 

 
Tip: Om de handen nog beter te kunnen reinigen of desinfecteren is het beter om ringen, 
polshorloges en armbanden af te doen. 
 
 

 

Stap 1: Wrijf de handen over 
elkaar. Vergeet hierbij niet de 
rug van de duim.  
 
Stap 2: Wrijf goed tussen de 
vingers. 
 
Stap 3: Wrijf ook aan de 
andere kant van de hand 
tussen de vingers. 
 
Stap 4: Maak twee vuisten in 
elkaar.  

 
Stap 5: Wrijf de individuele 
vingers met de gehele hand in. 
 
Stap 6: Maak ook de nagels 
schoon door de vingertoppen in 
de handpalm te wrijven.  
 

Vergeet de polsen niet! 
 

 

  

 
 

Figuur 1.Techniek handreiniging met water en zeep 
 
 

VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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