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Richtlijn Hygiëne bij cliënten thuis  
Ambulante begeleiding en Huishoudelijke ondersteuning 

Omdat Zorgdragers werkzaam is bij cliënten thuis en we te maken hebben met een pandemie (in 
remissie sept 2022) wordt deze richtlijn aangereikt. Volg ten alle tijden de richtlijnen van het 
RIVM. Actuele en bijgewerkte richtlijnen bevinden zich op ; 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/professionals  

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/hygieneadviezenthuiszorg  

  
  
Doel 
Voorkomen van infecties, ziektes bij cliënt en/of medewerker. En het creëren en behouden van 
een schone leefomgeving 
  
Dient te worden verricht door: 
Iedereen die beroepsmatig lichamelijke zorg aan de cliënt gaat verlenen of heeft verleend. 
  
Bron: 
RIVM 
V&VN 
 
 
Persoonlijke Hygiëne en Huishoudelijke ondersteuning 
 
Omdat wij onze klanten optimaal van dienst willen zijn en jij het visitekaartje van onze 

dienstverlening bent hebben wij een aantal regels opgesteld waar je, je aan dient te houden op 
het gebied van persoonlijke hygiëne en kleding. Hieronder een opsomming. Twijfel je, aan jouw 
situatie of ben je het ergens niet mee eens? Neem dan contact op met S. Smid om hier over met 

elkaar in gesprek te gaan.  
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Uitvoering persoonlijke hygiëne  
Werkkleding Draag een shirt van zorgdragers en draag kleding die 

goed zit en schoon is.  
Eisen werkkleding en eigen kleding - Kleding is schoon en niet pluizend  

- Was kleding op het wasprogramma met 60 
graden 

- Droog in de droger of strijk  
- Draag elke dag schone kleding  
- Draag schoenen die je goed kunt 

schoonmaken 
- Maak schoeisel schoon als ze vies zijn  

Haren Her haar is schoon (ook baard en snor) 
Draag lang haar in een staart of opgestoken (niet in 
het werkgebied en gezichtsveld)  
Houd baarden en snorren kort en geknipt 

Nagels Houd nagels kortgeknipt en schoon  
Draag geen nagellak of (gel)kunstnagels 

Sieraden  Draag tijdens de werkzaamheden geen sieraden aan 
handen en polsen zoals ringen, armbanden, piercings 
en horloges die werkzaamheden en lijf kunnen 
bezeren tijdens werkzaamheden 

Hygiene voor hoesten, snuiten en naar toilet  Houst/nies afgewend gezicht in ellenboogplooi  
Snuit je neus en was je handen 

Eten, drinken, medicijnen - Eet, drink en rook nooit tijdens je 
werkzaamheden 

Telefoon en tablet - Gebruik telefoon en/of tablet bij voorkeur niet 
tijdens werk  

Infecties melden  Meld je leidinggevende als je opgenomen was in een 
buitenlands ziekenhuis.  En ook als je een van deze 
infecties hebt: 

- Conjunctivitis/oogontsteking 
- Diarree en/of braken 
- Nagelbedontsteking 
- Hepatitis A 
- Influenza(-achtig beeld) 
- Huidinfectie (bijvoorbeeld steenpuist) 
- Verdenking op of vastgestelde MRSA 
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Overzicht handen wassen 


