
Folder voor pa� ënten, bezoekers en 
zorgverleners over 

handhygiëne en nies– en hoesthygiëne.

Bij het wassen en/of ontsme� en van de handen is 
het belangrijk om alle delen van de handen en de 
polsen goed te bereiken.

Volg onderstaande stappen bij het wassen van de 
handen met water en zeep of bij het ontsme� en van 
de handen met DAX alcoliquid.

Hoe handen wassen en/of 
ontsme� en?

Duur handen wassen = 40 – 60 sec.
Duur handen ontsme� en = 25 – 30 sec.

In een ziekenhuis, waar veel verzwakte en zieke men-
sen verblijven, is enkel het wassen van de handen niet 
voldoende. 
Onze zorgverleners ontsme� en hun handen vóór en 
na contact met de pa� ënt, vóór een reine handeling 
en na een vuile handeling om veilige zorg te kunnen 
bieden.

Zij doen hun uiterste best om de hand-
hygiënerichtlijnen steeds correct toe te passen, maar 
uiteraard kunnen zij dit ook wel eens vergeten. Jij mag 
hen hieraan helpen herinneren! 

Laat ook jouw waardering blijken bij een correcte 
toepassing van de handhygiëne, zo ondersteunen we 
samen een zorgzaam beleid om ziekenhuisinfec� es 

Handhygiëne: handen ontsme� en

Was en ontsmet regelma� g je handen.
Gebruik hiervoor de handontsme�  ng en zeep op je 
kamer.

Vraag ook je bezoekers om hun handen te ontsme� en 
vóór en na het bezoek om overdracht van bacteriën te 
voorkomen.

Team ziekenhuishygiëne wenst je veel beterschap!

Bron: WHO: Handhygiëne (2008)
  CDC: Cover your cough

  www.uben� ngoedehanden.be

Handhygiëne: hoe kan jij helpen?

een hart
voor zorg
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Samen infec� es voorkomen:
hoe doe je dat?



• Respiratoire aandoeningen zoals griep, RSV, kink-
hoest,… worden overgedragen door:

1. Hoesten of niezen
2. Vuile handen

• Een ziekenhuis is een druk bezochte plaats, waar 
nauwe zorgcontacten plaatsvinden. 

Hierdoor worden deze aandoeningen makkelijk 
overgedragen.

Waarom nies– en hoesthygiëne?

Hoe kan je voorkomen dat ziekte-
kiemen zich verspreiden in het 
ziekenhuis?

• Bedek mond en neus met een zakdoekje als 
je moet hoesten of niezen. Gooi het doekje 
meteen weg in een vuilbak. 

  

• Als je geen zakdoekje bij hebt, hoest of nies dan 
in je elleboogplooi.

• Was of ontsmet je handen na het hoesten of 
niezen.

            
• Je bezoekers stellen hun bezoek aan jou beter uit 

als ze zelf ziek zijn.

• Deel geen eetbestek, drinkglazen, handdoeken of 
andere persoonlijke materialen.

• Het kan zijn dat sommige pa� ënten, bezoekers of 
zorgverleners een masker 
dragen. Wees dan niet ongerust! Een masker dra-
gen is een eff ec� eve manier om de overdracht 
van ziektekiemen te stoppen.

Bacteriën en virussen die infec� es veroorzaken, 
worden voornamelijk via de handen overgedragen 
van mens tot mens. Handhygiëne is een snelle en 
doeltreff ende 
manier om infec� es te vermijden.

In het HeiligHartziekenhuis Lier maken we van 
handhygiëne een topprioriteit!

Handhygiëne: basisvereisten
Onze zorgverleners dragen geen juwelen aan de 
handen en polsen en verzorgen hun nagels, omdat dit 
mogelijke bronnen van 
infec� e-overdracht zijn.

Handhygiëne: handen wassen

Handen wassen is belangrijk in volgende 
situa� es:

• Als de handen bevuild zijn
• Vóór elke maal� jd
• Na het snuiten van de neus
• Na hoesten of niezen in de handen
• Na elk toiletbezoek

Handhygiëne bestrijdt infec� es!

Overal op onze huid, in ons lichaam en onze omgev-
ing bevinden zich bacteriën. De meeste bacteriën 
zijn onschuldig en helpen de mens in leven te blijven. 
Toch zijn er ook veel schadelijke bacteriën die ziektes 
kunnen verwekken. 


