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Sky News, 25 nov 2020:
COVID-19: World's biggest latex glove maker warns 
prices may rise after thousands of factory workers get 
coronavirus.

Top Glove is the world's biggest latex glove maker and 
has 16,000 factory workers in 47 plants in Malaysia, 
Thailand, China and Vietnam. Thirty-six of them 
produce gloves.
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• Wat is eigenlijk Goed Gebruik van Handschoenen?

• Handhygiëne & handschoenen

• Start in het Erasmus MC 
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• Niet-steriele handschoenen

• Bij bescherming voor chemische stoffen: andere eisen 
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“Jab” of the week



In Erasmus MC…



Voorgeschreven handschoengebruik in 

klinische werksituaties (WHO richtlijn)

• Steriele handschoenen: voorgeschreven bij chirurgische ingrepen, 
bevallingen, invasieve radiologische procedures, handelingen en procedures 
in en aan de bloedvaten (bv. centrale lijnen), bereiden van TPV.

• Niet-steriele onderzoekshandschoenen: voorgeschreven bij iedere klinische 
situatie met potentieel contact met lichaamsvloeistoffen, contact met 
slijmvliezen of niet-intacte huid, bij specifieke isolatie-indicaties, tijdens 
bloedafname, direct handling cytostatica.

• Geen handschoenen: bij patiënt transport, het meten van bloeddruk, 
temperatuur en hartslag, intramusculair en subcutane injecties en andere 
situaties, waar geen potentieel contact is met lichaamsvloeistoffen.





?



Indeling

• Kader: welke handschoenen?

• Wat is eigenlijk Goed Gebruik van Handschoenen?

• Handhygiëne & handschoenen

• Start in het Erasmus MC 



HH & GGH: gedrag

Erasmus et al, 2009 (ICHE)

“To a great extent I copy the behaviour
of the physicians and staff members” – a 
medical student

“If you arrive here and no-one washes 
their hands…. yes I think you copy that 
behaviour. You think that’s what they do 
so that must be right” – a nurse



HH & GGH: gedrag

• Unqualified staff was significantly more likely than qualified staff to report NSG use when not indicated (P 
< 0.0001). 

• The primary motivating factor for staff to wear NSG was for personal protection; the secondary factor 
being the protection of patients. 

• Staff were also motivated by a desire to create an image of professionalism. 
• Respondents were more likely to follow the lead of seniors in their own profession.



HH & GGH

Teesing et al. ICHE 2021

Nursing homes, before-and-after HH 
intervention study

• HH compliance increased, but 
substitution of HH with gloves did not 
decrease

• Nurses need dedicated glove-use 
training

Santosaningsih et al. ARIC 2017

Hospital 4 wards, before-and-after HH 
intervention study

• HH compliance increased, but the 
practice of using alcohol-based hand 
rub while wearing gloves increased 
among nurses (0.2% to 8.5%) 
(p<0.001)
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Start

Routekaart
schaarste maken

en inzet
alternatieven.

Verschillende
handschoenen

voor verschillende
toepassingen.

Campagne correct 
handschoenen
gebruik.

Wat kan met 
handschoenen die 
over de datum 
zijn? Bv. onderwijs

Definiëren
wanneer
handschoenen
gebruikt mogen en 
moeten worden. 

Krijg inzicht in 
normaal
verbruik.

Cijfers inkoop

Inzicht krijgen in 
gebruik met 
vragenlijst AMK.  

Beleidsvoorstel Toetsing praktijk Implementatie Alternatieven Oordeelvorming Actuele situatie



Beleid



Projectgroep

• Arts-microbioloog

• Deskundige infectiepreventie

• Arbeidshygiënist

• Vertegenwoordiger vanuit HUM

• 2 verpleegkundigen

• 1 arts

• Vertegenwoordiger vanuit duurzaamheidsproject
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