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Regionaal beleid ‘Goed Gebruik Handschoenen’ - ziekenhuizen 
 
Handschoenen dragen is geen alternatief voor handhygiëne, maar ze zijn in verschillende 
situaties aan te raden. Wanneer handschoenen juist worden gedragen, kan het de kans 
verkleinen dat micro-organismen via de handen van medewerkers worden overgedragen op 
patiënten. Ook verkleint dit het risico dat micro-organismen verder verspreid worden van de 
ene patiënt naar de andere patiënt.  
 
Wanneer draag je niet-steriele handschoenen? 

- Bij verwacht contact met: 
o Bloed en andere lichaamsvloeistoffen: 

 secreta, zoals speeksel, maagsap, gal of slijm 
 excreta, zoals urine, zweet, ontlasting en braaksel 
 sperma of vaginaal vocht 

o Slijmvliezen 
o Niet-intacte huid, zoals open wonden 

- Wanneer verpleeg- en behandelmaterialen met bovenstaande in aanraking zijn 
geweest. 

- Wanneer de medewerker een beschadiging van de huid heeft op de hand(en) door 
bijvoorbeeld eczeem of een snee in de vingers. 

 
Niet-steriele handschoenen worden gedragen bij het bereiden van of omgaan met: 

- medicijnen en stoffen die via de huid kunnen worden opgenomen 
- irriterende of bijtende stoffen 
- desinfectie van materialen en oppervlakken (ter bescherming van de medewerker) 

 
In alle overige gevallen worden geen handschoenen gebruikt. Handschoenen zijn geen 
vervanging van handdesinfectie; pas altijd handhygiëne toe bij het al dan niet dragen van 
handschoenen op de 5 momenten vastgesteld door de WHO.  
 
Aandachtspunten niet-steriele handschoenen 

- Desinfecteer de handen voor het aandoen van de handschoenen voor minstens 30 
seconden. De handen moeten goed droog zijn om irritatie van de huid te voorkomen. 

- Desinfecteer de handen na het uittrekken van de handschoenen. Bij visuele 
verontreiniging van de handen moeten de handen worden gewassen. 

- Handschoenen worden steeds eenmalig en bij dezelfde patiënt gebruikt.  
- Wanneer handelingen in volgorde van vuil naar schoon plaatsvinden, is het 

noodzakelijk om de handschoenen tussendoor te vervangen. Desinfecteer de handen 
alvorens nieuwe handschoenen aan te trekken. 

- Vervang de handschoenen als ze kapot of zichtbaar verontreinigd zijn.  
- Handschoenen dienen niet in contact te komen met het eigen gezicht, persoonlijke 

beschermingsmiddelen (zoals een mondneusmasker), de omgeving of 
omgevingsmaterialen (zoals telefoons, deurknoppen, apparatuur en toetsenborden).  

- Draag nooit twee (of meer) paar handschoenen over elkaar heen. 
- Desinfecteer geen handschoenen. 

 
N.B. Mocht handschoenengebruik je belemmeren in je werkzaamheden (bijv. bloedprikken) of mocht 
je zijn vergeten om handschoenen te dragen op bovengenoemde momenten, dan is het afdoende om 
je handen te desinfecteren (bij niet zichtbare verontreiniging) of te wassen met water en zeep (bij 
zichtbare verontreiniging). 

 
  



20-07-2021  

Door: IP&ABR Zorgnetwerk 

 

2 

 

Normen waaraan niet-steriele handschoenen moeten voldoen 
Handschoenen hebben een CE-markering volgens de Europese richtlijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen (89/686/EEG) én volgens het Besluit Medische Hulpmiddelen 
(=Europese richtlijn 93/42/EEG) en voldoen aan de volgende (N)EN normen:  
o    EN 455 (geheel) 
o    EN 374-1 en 2 
o    EN 420 
 
 


