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Geneesmiddelenbrief 

 
HYGIËNE VAN DE HANDEN: ALTIJD, OOK ALS JE HAND-

SCHOENEN DRAAGT! 
 

Bespreking van: Fuller C, Savage J, Besser S, et al. “The dirty hand in the latex 

glove”. A study of hand hygiene compliance when gloves are worn. Infect Control 

Hosp Epidemiol 2011;32:1194-9. 

 

Het dragen van handschoenen is noodzakelijk bij het uitvoeren van bepaalde medi-

sche of verpleegkundige taken. Het doel is dubbel: het voorkomen van overdracht 

van pathogenen tussen patiënten onderling én de bescherming van de handen van 

de zorgverstrekker tegen besmetting. Deze handschoenen dienen uitgetrokken te 

worden na de verzorging van elke patiënt en nieuwe handschoenen dienen aange-

trokken te worden bij de volgende patiënt. Het dragen van handschoenen ontslaat 

de verzorgende echter geenszins van strikte handhygiëne: wassen van de handen 

vóór het aandoen en ná het uitdoen van de handschoenen. Besmetting van de han-

den is immers nooit uit te sluiten. Deze richtlijnen zijn duidelijk omschreven, onder 

meer door de Werelgezondheidsorganisatie1. 

Of deze regels worden gerespecteerd, werd onderzocht in zorgeenheden voor oude-

ren en van intensieve zorgen in 15 ziekenhuizen in het Engeland en Wales. De on-

derzoekers stelden vast dat handschoenen onnodig werden gebruikt (16,7%) bij be-

handelingen met laag risico. Anderzijds werden handschoenen in geval van hoog 

risico soms niet gebruikt (21,1%). Slechts in 41,4% werden de regels voor handhygi-

ene bij aan- en uittrekken van de handschoenen geëerbiedigd, waarbij vooral vooraf-

gaand wassen werd verwaarloosd (29,7%). Wanneer geen handschoenen worden 

aangetrokken is de situatie nauwelijks beter (50%), zelfs bij contacten met hoog  

risico (58,5%).  

 

Commentaar van de redactie: 

De bespreking van dit observationeel onderzoek biedt de gelegenheid om nog eens 

te herinneren aan het grote belang van de handhygiëne. 

In het WZC-Formularium (hoofdstuk Infecties) wordt ingegaan op maatregelen ter 

preventie van uitbreiding van infecties met het norovirus, MRSA en Clostridium diffi-

cile2. Wassen van de handen met water en zeep alleen heeft geen plaats meer in 

de medische en paramedische praktijk. Nu wordt desinfectie door inwrijven met een 

hydro-alcoholische oplossing (vloeibaar of gel) geadviseerd.  
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Dit zijn de actuele Belgische aanbevelingen3: 

 desinfectie van de handen met een hydro-alcoholische oplossing door elke 

verzorgende voor en na elk contact met de patiënt/ resident 

 indien de handen zichtbaar bevuild zijn, worden ze eerst gewassen met water 

en zeep, vooraleer te desinfecteren met een hydro-alcoholische oplossing 

Bij vermoeden van Clostridium difficile is een nog grotere omzichtigheid vereist. Spo-

ren van deze kiem worden niet vernietigd door alkohol maar door mechanisch ver-

wijderen door het grondig wassen van de handen of deze zichtbaar vervuild zijn of 

niet. Nadien volgt desinfectie met een hydro-alcoholische oplossing.  
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