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Protocol hygiëne inclusief maatregelen bij verschijnselen van buikgriep 
 

- Algemene hygiëne 
- Handhygiëne  
- Persoonlijke hygiëne en kledingbeleid 
- Maatregelen bij verschijnselen buikgriep 

 
Doelstelling 
Doelstelling van dit protocol is om de kans op zorg gerelateerde infecties te verkleinen bij 
cliënten, medewerkers en vrijwilligers in verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen 
voor kleinschalig wonen voor ouderen door het toepassen van infectiepreventiemaatregelen 
gericht op de persoonlijke hygiëne.  
 
Verantwoordelijkheden 
Het protocol is gebaseerd/afgeleid van de richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie. Deze 
richtlijnen bevatten expliciete, zoveel mogelijk op wetenschappelijk bewijs gebaseerde 
aanbevelingen om kwalitatief optimale zorg te verlenen ten aanzien van infectiepreventie. 
Mocht het wenselijk of noodzakelijk zijn om van de richtlijnen af te wijken, dan dient dit altijd 
geargumenteerd en gedocumenteerd te worden. 
Sinds 2016 valt de thuiszorg niet meer onder dezelfde richtlijn omdat de setting teveel verschilt 
van de overige settingen. De richtlijn handhygiëne hangt samen met deze richtlijn. 
 
Werkwijze   
Persoonlijke hygiëne medewerker/vrijwilliger 

 Handen/onderarmen 

 Zorg dat de vingernagels kortgeknipt en schoon zijn 

 Draag geen nagellak aan de vingernagels 

 Draag geen (gel)kunstnagels aan de vingernagels 

 Draag geen sieraden/accessoires aan handen en onderarmen 
 Haren, baarden en snorren 

 Steek lang haar op of draag het bijeengebonden zodanig dat het naar niet in 
contact kan komen met (de omgeving van) de cliënt 

 Houd baarden en snorren kortgeknipt 
 Kleding 

 Draag kleding die voldoet aan onderstaande eisen: 
- Laat de onderarmen onbedekt 
- Is glad en niet pluizend 
- Mag niet loshangen 
- Heeft bij voorkeur een lichte kleur 
-  
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- Kan machinaal gewassen worden op minimaal 60 graden, of op minimaal 40 
graden en gedroogd worden in de droger of gestreken op 150 graden 

 Verschoon de kleding(accessoires) 
- Voor het begin van elke dienst 
- Direct bij zichtbare vervuiling 

 Was de kleding(accessoires) conform bovenstaand wasvoorschrift op een 
volledig programma 

 Draag op/over de kleding geen sieraden of andere accessoires die tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden in contact kunnen komen met de cliënt of 
met materiaal in de omgeving van de cliënt. 

 Schoeisel 

 Draag schoon schoeisel van goed te reinigen materiaal 

 Reinig schoeisel met zichtbare verontreiniging direct 
 Hoest-, snuit- en toilet hygiëne 

 Hoest/nies met afgewend gezicht 

 Hoest/nies met een papieren zakdoek/tissue voor de mond, of indien deze 
ontbreken, in de ellegoogplooi 

 Gebruik een papieren zakdoek bij het snuiten van de neus of hoesten 

 Deponeer de papieren zakdoek na het gebruiken direct in de afvalbak 

 Pas direct handhygiëne toe na hoesten, niezen, snuiten en/of toiletbezoek (zie 
protocol handhygiëne)  

 Eten en drinken 

 Bereid en nuttig voedsel en dranken 
- Bij voorkeur niet in gezamenlijke ruimten waar ook cliëntgebonden 

werkzaamheden plaatsvinden 
- Nooit in een ruimte als er gelijktijdig cliëntgebonden werkzaamheden 

plaatsvinden 

 Pas handhygiëne toe (zie protocol handhygiëne)  
- Voor en na het bereiden van voedsel voor de cliënt 
- Voorafgaand aan en na hulp bij de maaltijd 

 Mobiele communicatiemiddelen 

 Gebruik een mobiel communicatiemiddel niet tijdens cliëntgebonden 
werkzaamheden 

 Indien het noodzakelijk is om tijdens cliëntgebonden werkzaamheden een 
mobiel communicatiemiddel te gebruiken: pas handhygiëne toe voor en na het 
gebruik van het communicatiemiddel (zie protocol handhygiëne)  

 Infectieziekten bij medewerker/vrijwilliger 

 Verwijder een ontstoken piercing/oorbel en dek een ontstoken insteekplaats af 
met een niet vocht doorlatende pleister. 
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 Melden bij leidinggevende van oa conjunctivitis, braken, diarree, 
(huid)ontstekingen aan de hand, hepatitis A, influenza (-achtig beeld), 
verdenking op MRSA). Deze beslist over het al dan niet staken van eigen 
werkzaamheden en vervolgstappen. 

 Medewerkers horen op de hoogte te worden gebracht van het meldingsbeleid 
infectieziekten 

 
Persoonlijke hygiëne cliënt 

 Informeer, motiveer en stimuleer de cliënt met betrekking tot 

 Het toepassen van hoest-, snuit- en toilet hygiëne 

 Het toepassen van handhygiëne (zie protocol handhygiëne) voorafgaand aan en 
na afloop van het nuttigen van voedsel 

 Het niet nuttigen van voedsel en dranken in een ruimte als er gelijktijdig 
cliëntgebonden 

 Het toepassen van handhygiëne (zie protocol handhygiëne) indien er sprake is 
van infectiepreventiemaatregelen bij de cliënt (bv MRSA, noro) en/of indien er 
sprake is van een uitbraak 
 

Handhygiene medewerkers   
 
Doelstelling 
Doelstelling van handhygiëne is het zoveel mogelijk beperken van infecties (door de kans op 
overdracht van micro-organismen ) bij cliënten, medewerkers en vrijwilligers. 
 
Verantwoordelijkheden 
Het protocol is gebaseerd/afgeleid van de richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie Deze 
richtlijnen bevatten expliciete, zoveel mogelijk op wetenschappelijk bewijs gebaseerde 
aanbevelingen om kwalitatief optimale zorg t e verlenen ten aanzien van infectiepreventie. 
Mocht het wenselijk of noodzakelijk zijn om van de richtlijnen af te wijken, dan dient dit altijd 
geargumenteerd en gedocumenteerd te worden. 
Sinds 2016 valt de thuiszorg niet meer onder dezelfde richtlijn omdat de setting teveel verschilt 
van de overige settingen. 
 
1.1 Handhygiëne 
Handhygiëne wordt beschouwd als de belangrijkste maatregel om risico op overdracht van 
micro-organismen te verminderen. Onder handhygiëne wordt verstaan: handreiniging, 
handdesinfectie en handverzorging.  
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Handreiniging houdt in het wassen van de handen met water en vloeibare zeep en met als doel 
het verwijderen van vuil. Handdesinfectie vindt plaats door gedurende 30 seconden, of totdat de 
handen droog zijn, de visueel schone handen in te wrijven met handalcohol. Dit leidt tot snelle 
reductie van de aanwezige micro-organismen die op de handen aanwezig zijn. Bovendien heeft 
handalcohol het voordeel dat ze op de plek van de verzorging gebruikt kan worden en 
onafhankelijk is van de aanwezigheid van een wasbak. Daarnaast zit er een terugvettend middel  
in dat uitdrogen van de handen voorkomt. Handverzorging houdt in het zodanig verzorgen van 
de handen dat uitdrogen van de huid wordt voorkomen. Ook het verzorgen van de nagels 
valt onder handverzorging. 
 
2.1.2 Wanneer handreiniging toepassen en wanneer handdesinfectie toepassen? 
Pas handreiniging toe op de volgende momenten: 

 voor aanvang van de werkzaamheden en na pauzes; 

 bij zichtbaar vuil op de handen 

 bij plakkerig aanvoelen van de handen 

 na hoesten, niezen en snuiten van de neus; 

 na toiletgebruik; 

 voor en na contact met voedsel. 
 

Pas handdesinfectie toe bij het uitvoeren van handelingen bij bewoners. 
Doe dit in ieder geval op de volgende momenten: 

 na lichamelijk onderzoek; 

 na het wassen van de bewoner; 

 vóór en na kleine ingrepen; 

 vóór en na wondbehandeling of –verzorging; 

 na contact met lichaamsvloeistoffen of uitscheidingsproducten (feaces, urine, bloed en 
wondvocht); 

 vóór en na verpleegkundige handelingen. 
 
Draag handschoenen wanneer de handen in contact kunnen komen met lichaamsvochten, de 
niet intacte huid of met verpleeg- en behandelmaterialen die hiermee in aanraking zijn 
geweest. 
Dek huiduitslag en wondjes aan de handen af met vochtwerende pleisters. Pas handdesinfectie 
toe na het uittrekken van handschoenen. 
 
2.1.3 Techniek handreiniging 
Neem bij het reinigen van de handen de volgende instructie in acht: 

 Maak de handen onder kraan goed nat en voorzie ze vervolgens van een laagje 
vloeibare zeep uit de dispenser. 
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 Wrijf de handen gedurende 10 seconden goed over elkaar, waarbij de vingertoppen, 
duimen en gebieden tussen de vingers en de polsen goed moeten worden ingewreven. 

 Spoel de handen goed af. 

 Sluit de kraan met de elleboog of met de wegwerp handdoek. 

 Droog de handen goed af met een wegwerp handdoek. Vergeet hierbij niet de polsen en 
de huid tussen de vingers te drogen. 

 
 

 
 

 
 

 
 
2.1.4 Techniek handdesinfectie 
 
Neem bij het desinfecteren van de handen met handalcohol de volgende instructie in acht: 

 neem uit de dispenser een hoeveelheid handalcohol passend in het kuiltje van de 
handpalm. 

 breng de handalcohol op de droge handen aan. 

 wrijf de handen gedurende 30 seconden zorgvuldig over elkaar totdat ze droog zijn. Ook 
de vingertoppen, duimen, gebieden tussen de vingers en de polsen moeten grondig met 
de handalcohol worden ingewreven. 
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 het gebruik van handcrème na desinfectie is mogelijk. 
 

 
 

 
 
 
2.2 Persoonlijke verzorging van handen en armen 
 

 Houd de nagels kort, geen nagellak of kunstnagels. 

 Draag geen hand- en polssieraden. Ook gladde ringen en horloges en lange kettingen 
zijn niet toegestaan 

 De polsen en handen moeten onbedekt blijven. 
 

 

Persoonlijke hygiëne en kledingbeleid 
 
Inleiding 
 
Zoveel mogelijk leven zoals thuis, met de nadruk op welzijn in plaats van zorg. 
Dat is het uitgangspunt binnen zorgcentrum Franciscus.  
Daar past schoon, netjes en er goedverzorgd uitzien in het kader van welzijn goed bij. 
Echter ook in het kader van infectiepreventie is dit van belang. 
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Verantwoordelijkheden 
 
Soms lijkt het voldoen aan eisen zoals die bijvoorbeeld gesteld worden in de WIP-richtlijnen, te 
bijten met de situatie: zoveel mogelijk leven zoals thuis. 
Binnen Sint Franciscus willen we proberen beide zaken zo dicht mogelijk naar elkaar toe te 
brengen. 
Dat heeft geresulteerd in de afspraken zoals die hieronder genoemd gaan worden. 
Sint Franciscus is verantwoordelijk voor het verschaffen van kleding binnen de afgesproken 
functies. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van afspraken en het elkaar 
hierop aanspreken. 
Ook leidinggevenden zullen medewerkers aanspreken op de gemaakte afspraken indien  nodig. 
 
Werkwijze 
 
Uitgangspunten kledingbeleid 

- Medewerkers keuken/restaurant en huishouding dragen dienstkleding, verstrekt door St 

Franciscus. (Medewerkers keuken krijgen een broek met een jasje, medewerkers 

huishouding een poloshirt). Medewerkers keuken dragen schoeisel met anti-slipzool en 

verstevigde neus.( De schoen moet voldoen aan de wettelijke eisen).Hierin wordt 

maximaal 2 keer per 3 jaar door Sint Franciscus voorzien. Eea ter beoordeling aan de 

leidinggevende. 

- Alle andere medewerkers dragen eigen kleding. 

- Medewerkers extramuraal krijgen een herkenbaar kledingstuk. 

 
Dienstkleding 
De hoeveelheid dienstkleding wordt bepaald aan de hand van het aantal dagen in de week dat 
gewerkt wordt: 

- Maximaal 2 dagen per week > 3 sets/stuks kleding 

- 3 dagen per week > 4 sets/stuks kleding 

- 4 dagen per week > 5 sets/stuks kleding 

- 5 dagen per week > 6 sets/stuks kleding 

Om de 2 jaar mag een deel van de kleding vervangen worden 
- Bij 2 tot 3 dagen werk > 1 set/stuk vervangen 

- Bij 4 of 5 dagen werken > 2 sets/stuks vervangen 
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Algemene kledingvoorschriften 
Alle medewerkers dienen kleding te dragen die schoon, heel en goed passend is. 
Tevens pas je je aan aan gangbare normen van wat geaccepteerd is. 
Tatoeages en piercings die aanstootgevend kunnen zijn worden bedekt. 
 
Eisen aan de kleding van de medewerker zorg 

- Laat de onderarmen bloot 

- Is glad en niet pluizend 

- Kan op 60 graden gewassen worden, of in de droger gedroogd worden, of worden 

gestreken 

 
Eisen mbt persoonlijke hygiëne van de medewerker  

- Lange haren worden opgestoken of bijeen gebonden 

- Nagels zijn schoon en kortgeknipt. Nagellak en kunstnagels zijn niet toegestaan. 

- Sieraden aan handen en onderarmen zijn niet toegestaan. Ook een trouwring niet. 

- Hoest met afgewend gezicht, gebruik papieren zakdoekjes die direct na gebruik 

weggegooid worden, was nadien de handen. 

- Bij wondjes dek je deze af. 

- Bij besmettelijke infecties neem je contact op met je leidinggevende. 

- In de keuken en bij de huishoudelijke dienst gelden de regels van de HACCP. 

- Bij handelingen rondom lichamelijke zorg kan een plastic schort gedragen worden; in 

sommige situaties is dit niet vrijblijvend (bv bij besmettelijkheid). 

- Gebruik handschoen en handen wassen zie hygiëne protocol. 

- Kies schoeisel uit dat goed schoongemaakt kan worden. 

 

 
Maatregelen bij verschijnselen van buikgriep  
 
Doel: 
Het verkleinen van de kans dat virussen worden overgedragen tussen medewerkers en 
cliënten.  
Wanneer: 
Indien er een ongewoon aantal meldingen is (richtlijn: > 10%) van cliënten en/of medewerkers 
met klachten van diarree en/of braken. 
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Verantwoordelijkheden 
 
Cliënten in een zorginstelling zijn meestal vatbaarder voor infectieziekten dan de algemene 
bevolking. Daarom geldt op grond van de Wet Publieke Gezondheid, artikel 26, een 
meldingsplicht voor het hoof van een verpleeghuis of woonzorgcentrum: 
Derhalve: 
- Meldt de directie het aan de regionale GGD wanneer er een ongewoon aantal zieke cliënten 
en/of medewerkers is met oa maag/darmaandoeningen. De directie bepaalt in overleg met de 
SOG wanneer dit het geval is. Evt kan het draaiboek Landelijke Coördinatie 
Infectieziektebestrijding Wet Publieke Gezondheid artikel 26 geraadpleegd worden. 
- De directie verzamelt info over wanneer en hoe werd de cliënt ziek, wat zijn de klachten, 
uitbreiding van de zieken. 
- De directie bepaalt met de SOG en evt de GGD welke maatregelen nodig zijn. 
 
Werkwijze 
 
Buikgriepvirussen zijn zeer besmettelijke virussen. Zij worden vooral overgedragen via de 
fecaal-orale route. Virussen kunnen al enkele dagen voor het ziek worden tot dagen erna in de 
ontlasting zitten en dus worden overgedragen en voor besmetting zorgen. 
- Was bij voorkeur handen met water en zeep. Volg het protocol handhygiëne. 
- Leg cliënten zoveel mogelijk uit hoe ze handhygiëne toepassen. 
- Volg de algemene maatregelen persoonlijke hygiëne.  
(zie ook wiprichtlijnen). 
 
Werkwijze tot 48 uur na het verdwijnen van de ziekteverschijnselen (braken en/of diarree): 
 

1. Toepassen Barrière-verpleging 
- Besmette cliënten verblijven op hun kamer/appartement. 
- Besmette cliënten binnen de groepswoningen verblijven op de eigen woning. 
- Besmette cliënten hebben de beschikking over eigen sanitair. Wanneer dit niet het 

geval is wordt er eventueel een cliëntgebonden postoel ingezet of wordt één 
gezamenlijk toilet enkel gebruikt door besmette cliënten. 

- Verpleegmaterialen, zoals tillift, po etc. worden cliëntgebonden gebruikt, of anders 
na elke gebruik gereinigd en gedesinfecteerd. 

- Groepswoningen: bij > 2 zieke cliënten verblijven alle cliënten op de woning. 
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2. Persoonlijke hygiëne 
- Draag handschoenen bij contactmomenten waarbij je in aanraking komt met diarree 

of braaksel. Trek daarna schone handschoenen aan om verder te werken; ook de 
omgeving kan besmet zijn (dus bv handschoenen aan bij bed opmaken). Handschoen 
dienen poedervrij en evt hypoallergeen te zijn. Ze dienen een CE keurmerk te 
hebben en voldoen aan de nen EN 420+A1, EN 455-1,2,3,4 en EN374-1,2 

- Draag een wegwerpschort dat na ieder contact met een besmette cliënt wordt 
weggegooid. Meestal is een halterschort voldoende. 

- Draag kleding volgens afspraak (zie hygiëne en kledingbeleid hierboven). 
- Gebruik wegwerpwashandjes. 
- Draag een FFP1-mondneusmasker bij contact met diarree en/of braaksel.  
- Draag plastic overschoenen bij contact met diarree en/of braaksel. 
- Handschoenen, schorten, mondneusmaskers en overschoenen na gebruik in aparte 

afvalzakken weggooien op de kamer/appartement. Duw de lucht niet uit de zakken. 
- Pas strikte hand- en toilethygiëne toe! Zie protocol persoonlijke hygiëne en 

handhygiëne. Gebruik alleen handdesinfectie die voldoet aan de nen EN 1500 en die 
is toegelaten door 

- LET OP! Handalcohol gebruiken is niet genoeg. Virussen, zoals het norovirus 
worden niet onschadelijk gemaakt door alcohol. 

 
3. Huishoudelijke maatregelen 

- Toiletten waar besmette cliënten gebruik van maken, worden 2x daags gereinigd, 
waarvan 1x met chloor. 

- Bij het schoonmaken van de toiletten worden ook de contactpunten (toiletsteun, 
toiletrolhouder) gereinigd. 

- Kamers en appartementen van besmette cliënten worden als laatste schoongemaakt 
zodat gezonde cliënten niet besmet worden. 

- Schoonmaakmateriaal wordt bij minimaal 60 graden gewassen. 
- Wasgoed dient apart opgeruimd en afgevoerd te worden in afgesloten en als 

‘besmet wasgoed’ gemerkte zakken. 
- Zoveel mogelijk alles via de achterdeur transporteren 

 
4. Voeding 

- Zo nodig wordt, wanneer mogelijk in samenspraak met de cliënt, de voeding 
aangepast: beschuit/wit brood met evt. bouillon i.p.v. warme maaltijd. Dit dient 
telefonisch doorgegeven te worden aan de keuken. 

- De besmette cliënt eet ten allen tijden op zijn kamer/appartement. 
- De etenskarren worden bij de ingang van het atrium gehaald en gebracht (ipv in de 

keuken). 
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- Na de maaltijd worden de karren en de inhoud van de karren met water en zeep 
gereinigd en vervolgens gedesinfecteerd. 

 
5. Medewerker 

- Een vaste groep zorgmedewerkers verpleegt de besmette cliënten. Deze 
medewerkers worden niet uitgewisseld naar andere afdelingen/cliënten. 

- Deze medewerkers blijven op de afdeling (ook gedurende de pauze) en gaan na 
werktijd direct naar huis. 

- De zwerfdienst start op de niet-besmette woningen. Gaat daarna naar de besmette 
woningen. NIET meer terug naar de niet-besmette woningen. 

- Een zieke medewerker gaat onmiddellijk naar huis. 
- Wanneer een zieke medewerker binnen 48 uur weer in staat is om te werken, mag 

deze alleen besmette cliënten verzorgen en dan alleen na overleg met de 
leidinggevende. 

- Indien nodig wordt er extra personeel ingezet (na overleg met leidinggevende) 
 

6. Algemene aandachtspunten 
- De muziektherapeut, fysiotherapeut, kapper, pedicure afbellen voor de gehele 

woning.  
- Met de vrijwilliger overleggen. Deze mag alleen komen als hij/zij dat zelf wil ivm het 

risico, en als deze meteen vanuit de woning naar huis gaat. 
- Activiteiten buiten de woning kunnen niet bezocht worden door cliënten uit 

besmette woningen. 
- Familie adviseren niet te komen ivm besmetting. 
- Let op wasserij: groot risico! 
 

 
 
 
 
 


