Landelijk advies hygiëne rond EHBO verlening en
infectiepreventie
Een goede hygiëne voorkomt en/of beperkt de verspreiding van micro-organismen
(bacteriën en schimmels) en virussen. Micro-organismen en virussen zijn onzichtbaar voor
het blote oog en komen overal voor: op de huid, in lichaamsvloeistoffen zoals bloed en
sperma, op meubelen en gebruiksvoorwerpen, in de lucht, in water, op en in voedsel. De
meeste zijn onschuldig of zelfs nuttig voor de mens, maar sommige kunnen ziekten
veroorzaken.
Door contact tussen mensen kunnen deze ziekteverwekkers zich van de ene mens naar de
andere verspreiden. Als ze zich vervolgens in het lichaam vermenigvuldigen, kan iemand ziek
worden. Zulke ziekten noemen we infectieziekten.
Of een besmetting uitgroeit tot een infectie, heeft met verschillende dingen te maken:
 de hoeveelheid ziekteverwekker waarmee iemand besmet is;
 hoe gemakkelijk de ziekteverwekker mensen ziek maakt;
 iemands lichamelijke conditie.
Hoe verspreiden ziekteverwekkers zich?
Ziekteverwekkers verspreiden zich onder andere op de volgende manieren:
 via de handen;
 door de lucht (via druppels door hoesten, huidschilfers of stof);
 via voedsel en water;
 via voorwerpen (onder andere via brancard of deurklink);
 via lichaamsvloeistoffen (bloed, ontlasting, braaksel, speeksel enzovoorts);
 via dieren (huisdieren en insecten).
Hygiëne voorkomt ziekte
Infectierisico’s beperkt u in de eerste plaats door een goede hygiëne. Alle regels in deze
richtlijn hebben hiermee te maken. In de basis is hygiëne niet meer dan het volgende:




Maak schoon wat vuil is of gooi het weg.
Je kunt niet altijd aan de buitenkant beoordelen of iets vuil of schoon is.
Alles begint en eindigt met handhygiëne.
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Eisen aan de EHBO-ruimte:







Er is een alcoholdispenser1 aanwezig in de EHBO-ruimte.
Er wordt niet gegeten en gedronken in de EHBO-ruimte
Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van wegwerpmateriaal. Indien er geen
wegwerpmaterialen worden gebruikt, wordt het schoonmaakmateriaal dagelijks na
de werkzaamheden gereinigd en gedroogd.
Na ieder EHBO geval worden alle contactpunten zoals behandeltafel, zeepdispensor
en kranen gereinigd.
Eén keer per week wordt de EHBO ruimte leeggehaald en worden alle oppervlakken
gereinigd.
Periodiek vindt er groot onderhoud, inclusief de inhoud van de kasten en het
instrumentarium, plaats.

Eisen aan de EHBO-verleners/Lifeguards qua persoonlijke verzorging:











De werkkleding wordt iedere dag verschoond. Zichtbaar verontreinigde kleding
wordt zo spoedig mogelijk vervangen door schone.
Eigen kleding dient door de werkkleding volledig te worden bedekt. Eigen kleding
zoals mouwen mogen niet onder het uniform uitkomen.
Coltruien, sjaals en kettingen mogen niet over het uniform heen gedragen worden.
Oorbellen mogen het uniform niet raken.
Hoofddoekjes moeten gewassen worden op 60 graden. Worden dagelijks schoon
opgedaan en de onderkant mag niet over het uniform heen komen.
Nagels zijn kort en schoon. Er worden geen kunstnagels gedragen.
Haren, baarden en snorren zijn schoon en verzorgd. Lang haar wordt opgestoken of
bijeengebonden, en baarden en snorren zijn kort.
Bij hoesten, niezen en snuiten van de neus worden papieren zakdoekjes gebruikt. Na
gebruik worden de zakdoekjes direct weggegooid en wordt handhygiëne toegepast.
Handen worden gewassen na uittrekken van de handschoenen.
Wondjes aan de handen zijn afgedekt met een vochtwerende pleister.
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Eisen tijdens de werkzaamheden:






Persoonlijke voorwerpen, zoals mobiele telefoons, staan niet in direct contact met
patiënten en worden alleen gebruikt nadat handhygiëne is toegepast.
Er worden geen hand- en polssieraden gedragen tijdens de werkzaamheden, met
uitzondering van polshorloges. Ook gladde (trouw-)ringen worden afgedaan.
Polshorloges zijn goed te reinigen en te desinfecteren.
Handschoenen worden op de juiste momenten en eenmalig gedragen, en direct
vervangen bij beschadiging.
Tijdens het dragen van handschoenen wordt contact met deurknoppen, telefoon,
apparatuur e.d. vermeden.

Infectiepreventie:





Tijdens de omgang met bloed zijn alle te gebruiken materialen binnen handbereik.
Er worden handschoenen gedragen indien direct contact met bloed kan
plaatsvinden.
Bij het opruimen van gemorst bloed worden handschoenen aangetrokken, waarna de
plek gereinigd en gedesinfecteerd wordt. Na het opruimen worden de handschoenen
uitgetrokken en handhygiëne toegepast.
Zo spoedig mogelijk na een bijtaccident, of bloed-bloedcontact wordt een arts voor
eerste hulp geraadpleegd.2

Bronnen:
1. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (2009). World Health Organization.
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597906_eng.pdf
2. Hygiënerichtlijn voor de ambulancezorg (2017). Landelijk Centrum Hygiëne en
Veiligheid. http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=c1d40e69-5df6-4ccd-9a1994966a303440
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Bijlage 1: handhygiëne
Eisen handalcohol:





Gebruik voor handdesinfectie uitsluitend handalcohol 70% of handalcohol 70% met
chloorhexidine.
Handalcohol moet voldoen aan de eis dat de transiënte flora verwijderd wordt in 30
sec. Het moet een breed werkingsspectrum hebben, en een zeer goede terug
vettende werking.
Zeep- en handalcohol bevatten zo min mogelijk allergenen.
Foam en Gel is niet gewenst, omdat de inwerktijd varieert door het verschil in
volume en daarbij laat gel een residu achter.

Wanneer handhygiëne toepassen:







Voor en na contact met de patiënt.
Na een toiletbezoek.
Voor en na contact met voedsel.
Na niezen of het snuiten van de neus.
Na het uittrekken van handschoenen.
Na reinigingswerkzaamheden.

De techniek van handdesinfectie:
1. Breng handalcohol aan op droge handen en vul hierbij het kuiltje van de hand.
2. Wrijf de handen nu zorgvuldig over elkaar tot de bestanddelen van de handalcohol
zijn opgenomen en de handen goed droog zijn. Vergeet hierbij de vingertoppen,
duimen, gebieden tussen de vingers en de polsen niet.

juni 2018

Bijlage 2: prik-, snij- of spataccident
Werkwijze bij prik-, snij- of spataccident:
1. Spoel de wond goed af met water of fysiologische zoutoplossing.
2. Desinfecteer vervolgens met een huiddesinfectans.
3. Probeer de brongegevens (welke ziektes/infecties heeft de bron) te achterhalen.
4. Er wordt zo spoedig mogelijk een (huis)arts voor eerste hulp geraadpleegd.
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Bijlage 3: schoonmaken en desinfecteren
Schoonmaken:











Reinig eerst ‘droog’ (afstoffen, stofzuigen) en daarna ‘nat’ (vochtig doekje, stomen,
dweilen).
Reinig van ‘schoon’ naar ‘vuil’ en van ‘hoog’ naar ‘laag’.
Gebruik alleen middelen die ook daadwerkelijk als schoonmaakmiddel worden
verkocht, zoals een allesreiniger. Gebruik de middelen volgens de instructies op de
verpakking.
Draag handschoenen bij het reinigen van voorwerpen of oppervlakken waar
lichaamsvloeistoffen op (kunnen) zitten.
Vervang schoonmaakmaterialen en sopwater tijdens het reinigen als deze zichtbaar
vuil zijn.
Gebruik geen sponzen of zemen voor het interieur. In sponzen en zemen blijven altijd
vocht en grote aantallen micro-organismen achter.
Was schoonmaakmaterialen zoals moppen en doeken na gebruik op 60 °C. Laat ze
daarna drogen, aan de lucht of in een wasdroger. Of gebruik wegwerpmaterialen en
gooi deze direct na gebruik weg.
Reinig schoonmaakmaterialen die niet in de wasmachine kunnen en niet weggegooid
worden, zoals emmers en trekkers, na gebruik en spoel ze af met water.
Schoonmaakmaterialen die gebruikt zijn bij het opruimen van bloed of andere
lichaamsvloeistoffen moeten nadat ze zijn gereinigd ook worden gedesinfecteerd.

Desinfecteren:



Let op: desinfecteer alleen als er eerst is gereinigd. Desinfecterende middelen
werken onvoldoende als iets nog vuil of stoffig is.
Desinfecteer een oppervlak of voorwerp als er bloed of een andere lichaamsvloeistof
op zit.

Dit geldt ook als het bloed er al lang op zit; ook in oud bloed kunnen ziekteverwekkers
overleven.



Gebruik alleen een desinfecterend middel dat door het Ctgb
(https://toelatingen.ctgb.nl/) is toegestaan
Gebruik desinfecterende middelen altijd volgens de gebruiksaanwijzing.
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