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1. HYGIENE EN INFECTIEPREVENTIE 

 

1.1 Techniek handdesinfectie met handalcohol 

Wanneer de handen zichtbaar verontreinigd zijn of plakkerig aanvoelen worden ze altijd gewassen met water en vloeibaar 

zeep (daarna is handdesinfectie met handalcohol niet meer nodig). Ook bij virale infecties (zoals Noro-virus en Clostridium 

Difficile) worden de handen gewassen met water en zeep. Gewone handalcohol heeft geen effect. 

Open huidaandoening zoals wondjes, kloofjes en eczeem moeten afgeplakt worden met goed afsluitbare waterafstotende 

pleister, of men moet wegwerphandschoenen dragen tijdens de verzorging. 

1. Ringen, armbanden, kunstnagels, nagellak en polshorloges worden niet gedragen. 

2. Breng uit de dispenser handalcohol aan op de droge handen, zonder daarbij het tuitje van de dispenser aan te raken. 

3. Neem zoveel handalcohol dat het kuiltje van één hand met handalcohol is gevuld. Deze hoeveelheid is nodig om de 

handen gedurende de volledige inwerktijd van de handalcohol (30 seconde) na te houden. 

4. Wrijf de handen nu gedurende 30 seconde zorgvuldig over elkaar tot ze droog zijn. Ook de vingertoppen, duimen, 

gebieden tussen de vingers en de polsen moeten grondig met de handalcohol worden ingewreven. Bij niet of voldoende 

droging van de alcohol is het effect minder en bestaat bovendien de kans bij aansluitend gebruik van handschoenen op 

huidirritatie. 

Het voordeel van het gebruik van handalcohol is de tijdwinst ten opzichte van het wassen van de handen met water en zeep 

en effectiever door een grotere kiemreductie. Handalcohol is huidvriendelijk, omdat aan de alcohol een terugvettende 

substantie is toegevoegd die zorgt voor bescherming van de huid.  

 

Foto handdesinfectie met handalcohol 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: 

Werkgroep infectiepreventie. Handhygiëne. Verpleeghuis en woonzorgcentra. Mei 2012. (www.lchv.nl, externe link, augustus 2012) 

Werkgroep infectiepreventie. Handhygiëne. Ziekenhuizen. Oktober 2007 (www.wip.nl, externe link) 

http://www.lchv.nl/
http://www.wip.nl/
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1.2 Techniek handreiniging met (vloeibare) zeep  

Desinfectie van niet-zichtbaar verontreinigde handen met een handalcohol heeft de voorkeur boven handreiniging met 

vloeibaar zeep. Omdat handalcohol geen reinigende werking heeft worden altijd met water en vloeibare zeep gewassen: 

Bij zichtbaar vuil; 

Bij plakkerig aanvoelen; 

Na bezoek aan het toilet. 

Handalcohol heeft geen effect bij virale infecties (zoals Noro-virus en Clostridium Difficile) en daarom worden ook dan de 

handen gewassen met water en zeep.  

Open huidaandoening zoals wondjes, kloofjes en eczeem moeten afgeplakt worden met goed afsluitbare waterafstotende 

pleister, of men moet wegwerphandschoenen dragen tijdens de verzorging. 

1. Ringen, armbanden, kunstnagels, nagellak en polshorloges worden niet gedragen. 

2. Open de kraan met lauw water. Elleboogkranen moeten altijd met de elle boog worden bediend. De tempratuur van het 

water moet behaaglijk zijn voor de handen en het water moet flink doorstromen. 

3. Maak de handen net met water uit een flink stromende kraan. Voorzie de handen van een laag vloeibare zeep uit een 

dispenser zonder het tuitje van de dispenser aan te raken.  

4. Wrijf de handen gedurende 10 seconde goed over elkaar. Vingertoppen, duimen en gebieden tussen de vingers en ook de 

polsen moeten goed ingewreven worden. 

5. Spoel goed af onder flink stromend water, waarbij het water van de pols naar de vingertoppen toe moet vloeien, doe dit 

minimaal 20 seconden. 

6. Droog de handen goed af met een schone droge papieren handdoek of een stuk keukenrol, ook de polsen en tussen de 

vingers. 

7. Sluit de kraan met de papieren handdoek of elle boog. 

8. Werp de gebruikte papieren handdoek of het stuk keukenrol weg, indien mogelijk in een bak die met de voet te bedienen 

is. 

 

Het gebruik van een elektrische handdroger voor het drogen van de handen wordt ontraden. Motivatie: het drogen duurt te 

lang en mechanisch verwijderen van micro-organismen (door middel van het droogdoekje) wordt gemist. Bovendien droogt 

de huid uit, wat een onnodige extra belasting van de huid betekent. 

 

 

 

 

Bron: 

Werkgroep infectiepreventie. Handhygiëne. Verpleeghuis en woonzorgcentra. Mei 2012. (www.lchv.nl, externe link, augustus 2004) 

Werkgroep infectiepreventie. Handhygiëne. Ziekenhuizen. Oktober 2007- revisie oktober 2012. (www.wip.nl, externe link, augustus 2008) 

http://www.lchv.nl/
http://www.wip.nl/
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1.3 Handschoenen en beschermende kleding 

Handschoenen 

De verantwoordelijkheid voor het dragen van handschoenen is neergelegd bij de medewerker, wanneer het gaat om het 

voorkomen van besmetting door de cliënt. Het dragen van handschoenen is niet verplicht, medewerkers kunnen gebruik 

maken van handschoenen indien nodig is.  

Handschoenen dienen aan de volgende eisen te voldoen: 

 Ondoorlaatbaar; 
 Disposable; 
 Stevig; 
 Goed passend. 

Steriele en niet-steriele handschoenen (handschoenen zijn niet steriel of steriel) 

Niet steriele handschoenen worden gedragen ter bescherming van de medewerker zelf als PBM (=Persoonlijk Bescherming 

Middel). Ze verkleinen de kans dat micro-organismen op de handen van personeel worden overgedragen naar cliënten, 

tijdens handelingen die contact met slijmvlies of niet-intacte huid met zich mee brengen. Ze verkleinen het risico dat micro-

organismen via de handen van personeel worden overgebracht van de ene cliënt naar de andere cliënt.  

Steriele handschoenen worden gedragen ter bescherming van de cliënt. Steriele handschoenen worden alleen gebruikt als 

dit voorgeschreven is in de geprotocolleerde werkinstructies.  

Soorten handschoenen 

 Latex handschoenen zijn handschoenen die gemaakt zijn van latex en zijn geschikt voor eenmalig gebruik als 
onderzoekshandschoenen. Van latex handschoenen is bekend dat ze allergische reacties kunnen geven¹.  Dit kan 
worden veroorzaakt door de poeder die in de handschoenen wordt gebruikt of door de latex zelf. Er zijn latex 
handschoenen zonder poeder verkrijgbaar of er kunnen vinyl of nitriel handschoenen gebruikt worden. 

 Non-latex handschoenen zijn handschoenen die gemaakt zijn van synthetische vinylpolymeer. Deze 
handschoenen zijn geschikt als onderzoekshandschoen voor eenmalig gebruik en hebben een zeer goede 
pasvorm. 

 Vinyl handschoenen zijn handschoenen die gemaakt zijn van PVC en zijn geschikt voor eenmalig gebruik als 
onderzoekshandschoen. De handschoenen zijn geschikt voor medisch en industrieel gebruik. 

 Nitriel handschoenen zijn een goed alternatief voor latex handschoenen. Ze worden gemaakt van 100% nitriel en 
zijn geschikt als onderzoekshandschoenen voor eenmalig gebruik. Nitriel handschoenen hebben een hoge 
perforatie bestendigheid en hebben ook bij natheid een goede grip. 

 

De handschoenen (latex, non-latex, vinyl en nitriel) worden geleverd in verschillende maten, dikten en al dan niet gepoederd. 

Bij gebruik van gepoederd handschoenen is het vereist om na gebruik de handen te wassen om de poeder te verwijderen.  

Niet steriele handschoenen zijn ook verkrijgbar in de vorm van plastic handschoenen. Het is van belang dat de 

handschoenen die gebruikt worden een goede pasvorm hebben. Dit houdt in dat ze in meerder maten verkrijgbaar zijn. De 

handschoenen mogen niet scheuren bij het aantrekken. Plastic handschoenen zoals gebruikt worden bij tankstations 

voldoen niet aan geschetste voorwaarden. Zij worden gebruikt bij het tanken, schilderen en (haar) verven 

 

 

 

¹ Onder kinderen met spina bifida is bekend dat er veel latexallergie voorkomt; gebruik in dat geval plastic 

handschoenen 
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Handschoenen zijn disposable en cliëntgebonden 

De handschoenen zijn disposable, ze worden eenmalig en alleen bij dezelfde cliënt gebruikt². Wanneer de handelingen in 

volgorde van ‘schoon’ naar ‘vuil’ plaatsvinden, is het niet noodzakelijk om de handschoenen tussen de handelingen te 

vervangen door nieuwe. Handschoenen worden alleen tijdens cliëntgebonden handelingen gedragen en worden direct na 

deze handelingen uitgetrokken. Ze mogen tijdens het dragen niet in contact komen met omgevingsmaterialen zoals 

telefoons, deurknoppen, apparatuur, toetsenborden enz.  

 

Handschoenen en handreiniging/handdesinfectie 

 

Ook wanneer handschoenen worden gedragen dienen de handen gereinigd te worden. Handschoenen geven bescherming 
maar kunnen micro-organismen doorlaten. Bovendien bieden handschoenen een ideaal klimaat aan micro-organismen om 
zich te vermenigvuldigen. Daarom moeten de handen ook direct na het uittrekken van de handschoenen gereinigd geen 
alternatief voor handreiniging of desinfectie. Handschoenen worden binnenste buiten uitgetrokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

² Bij het sorteren van wasgoed en/of afhalen van het bed kunnen ook huishoudhandschoenen worden gedragen. 

De huishoudhandschoenen zijn cliëntgebonden en mogen niet van cliënt naar cliënt worden meegenomen. Na 

gebruik worden de handen met en zonder handschoenen gewassen. 
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Aan- en uittrekken steriele handschoenen 

 

Het aan- en uittrekken van steriele handschoenen vereist enige handigheid. Voorkom tijdens het aantrekken dat de 

handschoenen onsteriel worden. 

 

Voorbereiding 

 

 Zorg voor een schone, ruim en leeg werkvlak 
 Neem de juiste maat handschoenen. De handschoenen moeten goed aansluiten. Met goed aangesloten 

handschoenen wordt zorgvuldiger gewerkt en is het risico op het scheuren van de handschoenen of prikken in de 
handschoenen kleiner. 

 Controleer of de verpakking intact is en de houdbaarheidsdatum niet overschreden is. 
 Doe ringen, armbanden en horloge af. 
 Pas handhygiëne toe en zorg voor handen die goed droog zijn. In een vocht milieu gedijen bacteriën goed. 
 Open de verpakking van de handschoenen zoals aangegeven staat op de verpakking. 

 

Handeling 

 

 Ontvouw de twee verpakkingen zodanig in de lengte dat ze niet in de oude vorm kunnen terugschieten. 
 Neem met de linker duim en wijsvinger de rechter handschoen aan de binnenkant op (linkshandigen de 

rechterhand in de rechter handschoen). Probeer de duim en vingers direct in de juiste openingen te steken. Lukt 
dit niet wacht dan totdat de andere handschoen aangetrokken is. 

 Steek de vingers van de rechterhand onder omvouw van de linkhandschoen en neem de handschoenen op. 
 Steek de linkhand in de handschoen. 
 Corrigeer zo nodig de beide handschoenen wanneer de vingers niet in de juiste openingen zitten. 
 Zorg ervoor dat de handschoenen geen onsteriele vlakken raken. Gebeurt dat wel, neem dan een paar nieuwe 

handschoenen en begin opnieuw. 

 

Uittrekken 

 

 Pak met twee vingers en duim van de linkerhand de boord van de rechter handschoen vast.  
 Plaats de vingers van de rechterhand tegen elkaar en leg de duim in de palm van de hand.  
 Sla de boord om en stroop de handschoen van de hand af. Zo wordt de buitenkant van de handschoen de 

binnenkant, waardoor huidcontact met eventueel bloed of wondvocht vermeden wordt. 
 Werp de handelingen met de andere handschoen. Vermijd contact van de blote hand met vuile gedeelten van de 

handschoen. 
 Pas handhygiëne toe. 
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1.4 Algemene lichaamsverzorging van cliënt  

 

De toiletartikelen voor algemene lichaamsverzorging zijn schoon en persoonsgebonden. Gebruik bij iedere wasbeurt een 

droog washand en een droog handdoek. Vuil geworden washandjes en handdoeken worden vervangen. Door de huid altijd 

goed, om beschadiging te voorkomen. Beschadiging van de huid verhoogt de kans op infectie. 

Zeep 

 Iedere cliënt dient over eigen zeep te beschikken, bij voorkeur vloeibaar. (niet vloeibare zeep moet altijd droog 
worden bewaard, teneinde de groei van micro-organismen in de zeep te beperken) 

 Gebruik geen sterk verontreinigde zeep (bijvoorbeeld met feces) 
 Spoel de huid goed af na het wassen met zeep. Zeepresten en het gebruik van te veel zeep leidt tot uitdroging van 

de huid, die daardoor gemakkelijk beschadigd raakt. 
 Bewaar vaste zeep zo droog mogelijk, om de groei van micro-organismen in de zeep te remmen. Zeepdozen 

voorzien van een rooster verdienen de voorkeur. Na iedere wasbeurt worden de doos en het rooster zo goed 
mogelijk uitgespoeld en afgedroogd. 

 Na iedere lichaamsverzorging van een cliënt dient de zorgverlener de handen te reinigen. 

Douchen 

Een douchestoel wordt na afloop van iedere wasbeurt afgespoeld met de doucheslang. De douchecel en de (rubber) 

douchemat worden na gebruik schoongespoeld. Hang de douchemat na het schoonspoelen te drogen, om schimmelvorming 

tegen te gaan. 

Bad nemen 

Voor de cliënt in bad gaat dient het bad te worden uitgespoeld. Na afloop wordt het bad met een borstel gereinigd en goed 

nagespoeld. De borstel dient van kunststof met nylonhaar te zijn; houten borstels zijn slecht te reinigen en te drogen. De 

borstel wordt na gebruik goed uitgespoeld en opgehangen om te drogen. Een sterk verontreinigde borstel wordt vervangen. 

Wassen aan de wastafel 

Gebruik voor een wasbeurt aan de wastafel stromend water. Na afloop wordt de wastafel gereinigd. Bij gebruik van een 

postoel tijdens het wassen worden de po en de bril van de postoel (en zo nodig ook de overige delen van de postoel) 

gereinigd. 

Procedure 

 Was de cliënt van boven naar onderen. Dit voorkomt dat micro-organismen afkomstig uit de anaalsteek over het 
hele lichaam worden verspreid. 

 Was bij mannen de geslachtsdelen nadat de voorhuid teruggetrokken is. 
 Was bij vrouwen de geslachtsdelen van boven (buikzijde) naar beneden (anus), dit maakt de kans dat micro-

organismen vanuit de anus in de urinewegen terecht komen kleiner.  
 Geef een extra (onder) wasbeurt, als het onderlichaam door incontinentie bevuild is met urine en/of feces. De 

handdoek en het washandje gaan hierna direct in de was. 

 

 

 

 

Bron: 

Werkgroep infectiepreventie. (www.wip.nl, externe link) 

 

http://www.wip.nl/
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1.5 Veiligheidsaspecten bij wassen en baden 

 

Een aantal situaties kunnen lijden tot verbranding tijden het baden en of douchen. Als zorgverlener is het belangrijk de 

volgende zaken te herkennen en te weten wat te doen om verbranding tijdens het baden/douchen te voorkomen: 

 

 Controleer altijd met de hand watertempratuur voordat de cliënt in bad of onder de douche gaat. 
 Blijf alert op de temperatuur zolang er water uit het tappunt komt. Voel regelmatig en houd je handen onder de 

kraan bij het wassen van de cliënt. Dit ter controle van de temperatuur en ter voorkoming van verbranding. 
 Let erop dat de cliënt zich niet vasthoudt aan de (thermostatische) kraan, waardoor de temperatuur plotseling kan 

veranderen. 
 Leun zelf ook niet tegen de thermostatische kraan. 
 Houd er altijd rekening mee dat apparatuur defect kan zijn en niet de juiste temperatuur aangeeft. 
 Herken direct de signalen van pijn bij de cliënt. 
 Blijf bij de cliënt tijdens het douchen, baden als de cliënt zelf niet kan reageren op veranderende omstandigheden. 
 Herken de aparte tappunten waar chemische stoffen uitkomen die bedoeld zijn om het bed of douche te reinigen. 

Deze chemische stoffen kunnen bij aanraking met de huid brandwonden veroorzaken. 

 

Een aantal situaties kunnen leiden tot verdrinking tijdens het baden of douchen. Als zorgverlener is het belangrijk de 

volgende zaken te herkennen, te weten, en ui te voeren om verdrinking tijdens het baden te voorkomen: 

 Leg in het zorgplan de afspraken rond het baden en douchen vast. Geef hierbij ook de mogelijke risico’s aan, 

vooral bij cliënten met epilepsie en cliënten met een verminderde prikkelwaarneming. 

 Blijf bij de cliënt wanneer deze niet alert kan reageren op veranderende omstandigheden. 

 Blijf continue alert. Verdeel de aandacht niet over meerdere cliënten wanneer een cliënt in bad gaat. 

 Wees op de hoogte van de wijze waarop een badkraag gebruikt moet worden, en wees op de hoogte van de 

risico’s die het gebruik van een badkraag met zich meebrengt. 

 Zorg dat iedereen (ook de leerlingen en tijdelijk personeel) op de hoogte zijn van de afspraken die voor het baden 

van de cliënt gelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: 

Deze informatie is gebaseerd op de circulaire 2008-07-IGZ van de Inspectie voor de gezondheidszorg 
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2. BASISZORG 

 

2.1 Thermometer 

Voor het opnemen van de lichaamstemperatuur wordt de digitale thermometer het meest gebruikt. Kwikthermometers zijn 

sinds enige tijd niet meer verkrijgbaar, in verband met een Europese richtlijn die ingesteld is om meetapparatuur met kwik 

terug te brengen vanwege de schadelijke effecten van kwik. Ieder merk thermometer heeft een eigen gebruiksaanwijzing. 

Belangrijk is de thermometer voor en na de meting altijd op de nulstand te zetten. 

Temperatuur opnemen - axillair 

Benodigdheden: 

 (analoge) thermometer 
 Beschermhoesje 
 Desinfectans; alcohol 70% 
 Gaasje 5 x 5 cm 
 Afvalbakje 

Aandachtspunten: 

 Kort tevoren mag de oksel niet gewassen en gedroogd worden. 
 De temperatuurmeting in de oksel is minder betrouwbaar dan de rectale meting. 
 De temperatuur in de oksel is 0,5 graden lager dan in het rectum. 
 Het axillair opnemen van lichaamstemperatuur is niet mogelijk bij erge magere mensen en baby’s. 
 Bij axillair tempraturen duurt het lang (10 minuten) voordat de af te lezen temperatuur de juiste waarde heeft 

bereikt omdat de meter niet in een lichaamsholte gebracht is. 
 Gebruik een beschermhoesje om de thermometer en reinig de thermometer na gebruik met alcohol 7o%. 
 Hanteer bij één cliënt altijd dezelfde methode voor het opnemen van de temperatuur om de verschillen door de 

meetmethode geen rol te laten speken op de temperatuurcurve. 

Werkwijze: 

1. Pas handhygiëne toe. En Leg de benodigdheden binnen handbereik. 
2. Controleer of de thermometer op de nulstand staat. 
3. Schuif een beschermhoesje over de thermometer. 
4. Verwijder kleding zodanig dat de oksel bereikbaar is. 
5. Laat de cliënt op zijn rug liggen en droogdeppend de oksel met de handdoek. 
6. Beweeg de elle boog omhoog en breng de meter in de okselholte. 
7. Breng de elle boog omlaag en klem deze de borst. Laat de cliënt zonodig de schouder van de andere arm met de 

hand vasthouden. 
8. Laat de thermometer 10 minuten zitten (totdat een pieptoon gaat).  
9. Haal de thermometer weg en verwijder daarna het beschermhoesje. 
10. Lees de temperatuur af en tel 0,5 graden bij de gelezen waarde op. 
11. Zet de thermometer weer op de nulstand. 
12. Reinig de thermometer met een gaasje met alcohol. 
13. Ruim de materialen op. 
14. Pas handhygiëne toe. 
15. Noteer de handeling, plaats en methode van tempraturen, de waarde en eventuele bevindingen. 
16. Rapporteer afwijkende bevindingen aan arts. 
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Temperatuur opnemen - rectaal 

Benodigdheden: 

 Thermometer 
 Beschermhoesje 
 Glijmiddel, bijvoorbeeld vaseline 
 Desinfectans; alcohol 70% 
 Handschoenen 
 Gaasje  
 Afvalbakje 

Aandachtspunten: 

 Gebruik een beschermhoesje om de thermometer en reinig de thermometer na gebruik met alcohol 7o%. 
 Gebruik rectale temperatuur controle bij cliënten met een actuele bloeding, operatie of verwonding aan rectum, 

prostaat of perineum. 
 Bij diarree en aambeien is voorzichtigheid geboden. 
 Hanteer bij één cliënt altijd dezelfde methode voor het opnemen van de temperatuur om de verschillen door de 

meetmethode geen rol te laten speken op de temperatuurcurve. 
 Ga na of cliënt de thermometer zelf in kan brengen. In deze instructie wordt de thermometer niet door cliënt zelf 

ingebracht. 

Werkwijze: 

1. Pas handhygiëne toe. En Leg de benodigdheden binnen handbereik. 
2. Controleer of de thermometer op de nulstand staat. 
3. Schuif een beschermhoesje over de thermometer. 
4. Trek handschoenen aan. 
5. Verwijder kleding zodanig dat de anus bereikbaar is. 
6. Laat de cliënt op de linkerzij draaien met het rechterbeen iets opgetrokken. 
7. Breng het vaseline aan op het uiteinde van thermometer. 
8. Breng de thermometer in de anus. 
9. Laat de thermometer enkele minuten zitten (totdat een pieptoon gaat).  
10. Haal de thermometer weg en verwijder daarna het beschermhoesje. 
11. Lees de temperatuur af. 
12. Zet de thermometer weer op de nulstand. 
13. Reinig de thermometer met een gaasje met alcohol. 
14. Trek de handschoenen uit. 
15. Ruim de materialen op. 
16. Pas handhygiëne toe. 
17. Noteer de handeling, plaats en methode van tempraturen, de waarde en eventuele bevindingen. 
18. Rapporteer afwijkende bevindingen aan arts. 
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Temperatuur opnemen met een oor thermometer 

Een digitale oor thermometer is een elektronisch instrument en bestaat uit een ‘lens’ en een afleesvenster. De lens wordt in 

het oor geplaatst. De lens is het meest gevoelige en kwetsbare element en wordt beschermd oor een lenskapje. Het 

beschermkapje is disposable.  

Oor thermometers zijn in verschillende merken verkrijgbaar zoals Braun, Genius, Sure Temp. Ieder merk oor thermometer 

heeft een eigen gebruiksaanwijzing. 

 

Foto’s van de Genius oor thermometer (links) en Braun oor thermometer (rechts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benodigdheden: 

 Digitale oor thermometer 
 Gebruiksaanwijzingen 
 Lenskapje 
 Desinfectans; alcohol 70% 
 Gaasje 
 Afvalbakje 

 

Aandachtspunten: 

 

Er zijn verschillende merken oor thermometers verkrijgbaar. Zie de gebruiksaanwijzing van de thermometer. Gebruik voor 

iedere meting een schoon lensdopje. Meet de temperatuur niet in het oor waarop gelegen is of waar het gehoorapparaat zit 

(of verwijder deze 5 minuten van tevoren.) Bij het opnemen van de temperatuur via het oor, moet het oor schoon zijn. In 

geval van onjuiste of afwijkende meting, de meting na 5 minuten herhalen. Hanteer bij één cliënt altijd dezelfde methode 

(steeds hetzelfde oor) voor het opnemen van de temperatuur om de verschillen door de meetmethode geen rol te laten 

spelen op de temperatuurcurve. 
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Werkwijze: 

1. Pas handhygiëne toe. En Leg de benodigdheden binnen handbereik. 
2. Ga na in welk oor de temperatuur steeds gemeten wordt. 
3. Maak dat oor van de cliënt, zo nodig, schoon. 
4. Neem de oor thermometer uit de houder. 
5. Controleer of de lens schoon is. 
6. Druk de lens in een nieuw, schoon lenskap tot deze vast klikt. 
7. De oor thermometer wordt nu automatisch ingeschakeld of druk op de ‘aan’- knop. 
8. Trek het oor voorzichtig maar stevig omhoog en naar achter. 
9. Steek de lens van de oor thermometer met een enigszins heen- en weergaande beweging zover mogelijk in de 

gehoorgang tot deze geheel is afgesloten. 
10. Druk met de wijsvinger op de ‘activering’-knop (zie gebruiksaanwijzing) en houd deze 1 seconde lang geheel 

gedrukt. 
11. De temperatuur wordt op het afleesvenster weergegeven.  
12. Neem de oor thermometer uit het oor. 
13. Vergelijk de temperatuur met eerdere waarden. Indien de waarde erg afwijkt herhaal de meting na 5 minuten (stap 

7 t/m 11). 
14. Verwijder het gebruikte lenskapje (druk op de knop voor het verwijderen van het lenskapje) en gooi dit in het 

afvalbakje. 
15. Reinig de oor thermometer met een gaasje met alcohol. 
16. Plaats de oor thermometer in de houden en klik deze vast. 
17. Pas handhygiëne toe. 
18. Noteer de methode van temperaturen, het oor waarin de temperatuur gemeten is, de waarde en eventuele 

bevindingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: 

Werkgroep infectiepreventie. Verpleeghuis, - woon- en zorgcentra. Module Reiniging, desinfectie en sterilisatie in verpleeghuis en woonzorgcentrum. Maart 

2004, Revisie Maart 2009 (www.wip.nl, externe link). 

Gebruiksaanwijzing Braun Pro 4000. Website Brain (externe link) 

http://www.wip.nl/
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2.2 Gebruiken van po in bed 

De po wordt aangelegd en nadat de ontlasting/urine is opgevangen wordt deze weer verwijderd. 

Benodigdheden: 

 Een po 
 Handschoenen 
 Toiletpapier of vochtige toilettissues 
 (disposable) washandje en eventueel (pH-neutrale) zeep 
 Waskom 
 Een celstofmatje 
 Een onderhanddoek 
 Zo nodig barrièrecrème, een crème met zinkoxide of een huidbeschermingsspray 
 Indien aanwezig po-spoeler 

 

Aandachtspunten: 

 Raadpleeg het zorgdossier voor bijzonderheden (vochtbalans, feces/urine voor onderzoek). 
 Houd rekening met de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. 
 Houd rekening met gevoelens van schaamte. 
 Zorg voor voldoende ruimte en privacy voor de cliënt. 
 Veeg de vulva en/of anus schoon van buik- naar rugzijde. 
 Let bij het ‘opwarmen’ van de po onder warme kraan erop dat de po niet te heet is. Dit om verbrandingen van de 

huid te voorkomen. 
 Controleer de conditie van de huid. 
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Werkwijze: 

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Verzamel de benodigdheden (vul de waskom met water op lichaamstemperatuur). 
3. Verwarm zo nodig de (metalen) po onder de warme kraan (tot lichaamstemperatuur) en droog deze daarna af. 
4. Trek handschoenen aan. 
5. Sla dekens en lakens naar het voeteneinde en vraag de cliënt de onderkleding en/of incontinentiemateriaal uit te 

trekken, of help hierbij. 
6. Vraag de cliënt de knieën op te trekken, of help hierbij. 
7. Leg een celstofmatje onder de billen van de cliënt en plaats de po met handvat opzij recht onder de stuit. Als dit 

niet lukt; vraag de cliënt op de zij te gaan liggen en schuif de po zover mogelijk onder tegen de stuit en vraag de 
cliënt weer terug te rollen op de po. 

8. Help de cliënt in een goede en gemakkelijk houding. 
9. Bedek de cliënt. Trek daarna de handschoenen uit. 
10. Vraag of alles in orde is en spreek met de cliënt af wanneer je terugkomt of hoe de cliënt jou waarschuwt. 
11. Komt terug wanneer de cliënt klaar is of hulp nodig heeft. 
12. Trek handschoenen aan en sla de dekens terug. 
13. Vraag de cliënt op de zij te rollen of de stuit op te tillen; help de cliënt zo nodig door de onderrug met een hand te 

steunen. 
14. Drup de po stevig in de onderlaag en neem de po voorzichtig weg. Voorkom huidbeschadiging door wrijving. Die 

de deksel op de po en zet het weg. 
15. Help de cliënt bij het schoonmaken van de vulva/penis met een (disposable) washandje. 
16. Help de cliënt zich op de zij te draaien. 
17. Help de cliënt bij het schoonmaken van de anus met een (disposable) washandje en eventueel zeep. 
18. Breng zo nodig (kloppend) barrièrecrème, een crème met zinkoxide of een huidbeschermingsspray aan op de 

huid. 
19. Help de cliënt met het optrekken van de onderkleding en help de cliënt in een goede houding. 
20. Trek de handschoenen uit. 
21. Observeer de ontlasting en urine in de po op afwijkingen in kleur, geur en samenstelling. 
22. Leeg de po in het toilet of in de po-spoeler. 
23. Ruim alle materialen op. 
24. Rapporteer afwijkingen van de ontlasting of urine in het zorgdossier van de cliënt. 
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2.3 Inbrengen en verwijderen van contactlenzen 

De contactlenzen worden één voor één uit het lenzendoosje gehaald. De inzetvloeistof wordt op de contactlens gedaan en 

de contactlens wordt (vaak ’s ochtends) ingebracht op het oog van de cliënt. Bij het verwijderen worden de contactlenzen 

één voor één verwijderd. De contactlenzen worden voorzichtig in het lezendoosje gelegd. 

In principe draag de cliënt zelf zorg voor (het onderhoud van) diens eigen contactlenzen. Wanneer dit niet mogelijk is worden 

contactlenzen bij voorkeur niet gedragen. Als de cliënt desondanks de contactlenzen toch draagt, die dan dus door een 

ander moet worden verzorgd geldt dit protocol.  Alle voor het onderhoud benodigde artikelen zijn persoonsgebonden. Client 

beschikt over eigen zuignapje. Hanteer vaste en volgorde met het inzetten van de lenzen om verwisseling van de rechter en 

linker contactlens te voorkomen. Leg de contactlens altijd precies in het midden van de lenzenhouder, zodat de contactlens 

nooit tussen de deksel en het doosje komt. Gebruik altijd geadviseerde contactlensvloeistoffen.   

De contactlenzen worden rustend op de vinger ingebracht, zodat de kant van de lens die op het hoornvlies rust, niet wordt 

aangeraakt. De pipet en de opening van het flesje bezwaarvloeistof mogen niet in contact komen met de contactlens, 

vingers of andere zaken. Door contaminatie kan bacteriële groei optreden in de vloeistof. Bewaarvloeistof en 

schoonmaakmiddel worden volgens voorschrijft bewaard. Het is van belang te letten op de uiterste houdbaarheid en de 

houdbaarheid na opening. Na opening mogen bewaarvloeistoffen hooguit 3 maanden bewaard worden, inzetvloeistof 

hooguit een maand. Noteer de datum van opening op het flesje. Lenzendoosjes worden dagelijks schoongemaakt met een 

alles-in één vloeistof (deze heeft een desinfecterende werking) of in kokend water. 

Controleer of een zachte lens niet binnenstebuiten zit voordat de contactlens wordt ingezet. Zet de contactlens op het topje 

van de vinger en kijk wat de vorm is. Let vooral op de randen. Heeft de contactlens de vorm van een mooi bakje, dan zit hij 

goed, staan de uiteinden echter wat naar buiten (als bij een kommetje) dan zit de contactlens binnenstebuiten. 

Inbrengen contactlenzen 

Benodigdheden: 

 Handdoek 
 Contactlenzen 
 Lenzendoosje 
 Bewaarvloeistof 
 Inzetvloeistof 

 

Werkwijze: 

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Leg de benodigdheden binnen bereik. 
3. Vraag de cliënt te gaan zitten en een prettige houding aan te nemen. 
4. Leg de schone handdoek op de benen van de cliënt. 
5. Neem de rechter contactlens voorzicht uit het lenzendoosje. 
6. De contactlens wordt onder stromend lauwwarm kraanwater (harde lenzen) gespoeld of schoongemaakt met de 

bewaarvloeistof (zachte lenzen). 
7. Draag er zorg voor dat de contactlens niet binnenstebuiten gedraaid is (zachte lenzen). 
8. Leg de contactlens met de holle kant naar boven op het topje van de wijsvinger, doe er een druppel inzetvloeistof 

op (harde lenzen). 
9. Vraag de cliënt omhoog te kijken. 
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10. Trek met de middelvinger van de hand waarmee je de contactlens vasthoudt het onderste ooglid omlaag en met 
de middelvinger van de andere hand het bovenste ooglid omhoog. 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Vraag de cliënt rechtuit te blijven kijken en doe de lens voorzichtig op het oog. 
12. Vraag de cliënt een aantal keer met de ogen te knipperen. 
13. Controleer of de lens goed zit en doe stap 5 t/m 12 ook met de linker contactlens. 
14. Verwijder de bewaarvloeistof uit het lenzendoosje en maak het lenzendoosje schoon. 
15. Ruim de materialen op. 
16. Noteerde handelingen en eventuele bevindingen op. 

 

Verwijderen contactlenzen 

Benodigdheden: 

 Handdoek 
 Contactlenzen 
 Lenzendoosje 
 Bewaarvloeistof 

 

Werkwijze: 

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Leg de benodigdheden binnen bereik. 
3. Vraag de cliënt te gaan zitten en een prettige houding aan te nemen. 
4. Leg de schone handdoek op de benen van de cliënt. 
5. Vul het schoongemaakt lenzendoosje met bewaarvloeistof. 
6. Vraag de cliënt omhoog te kijken. 
7. Trek met de hand 1 het bovenooglid omhoog en met hand 2 het onderooglid omlaag. 
8. Ga met uw wijsvinger en duim van hand 2 naar het oog. 
9. Pak de contactlens door de toppen van uw wijsvinger en duim van hand 2 wat naar elkaar toe te brengen en laat 

de contactlens opbollen waardoor deze los van het oog komt. 
10. Wanneer de contactlens loskomt, kan de contactlens van het oog wordt afgenomen. 

Reinigen en afronden bij lenzen: 

 Reinig de contactlenzen.  
 Leg de contactlens voorzichtig in het lenzendoosje met  

       bewaarvloeistof of gooi deze weg (wegwerplenzen). 
 Herhaal de stappen bij de andere contactlens.  
 Reik eventueel de bril van de cliënt aan.  
 Ruim de materialen op. 
 Noteer de handeling en eventuele bevindingen. 
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2.4 Hoorapparaten verzorgen 

Het oorstukje van een hoortoestel wordt eenmaal per 2 weken schoongemaakt. Bij veel oorsmeer gebeurt dit vaker. Het 

oorstukje wordt daartoe losgemaakt en geweekt in lauw water met afwasmiddel (20-30 minuten). Vervolgens wordt het onder 

de kraan afgespoeld. Na afdrogen wordt het geluidskanaal en (indien aanwezig) het ontluchting kanaal droog geblazen met 

een speciaal balgje (niet met de mond). Men kan ook gebruik maken van speciale reinigingssets voor hoortoestellen. Het 

hoortoestel zelf mag niet nat worden, maar wordt aan de buitenkant afgenomen met behulp van een tissue met alcohol 70%. 

Mini hoortoestellen worden direct in het oor gedragen en mogen niet in water gelegd worden. Reiniging kan het beste 

plaatsvinden met een tissue met alcohol 70%. Vuil in de telefoonopening kan verwijderd worden met een bijleverend lusje of 

een disposable naaldje. Na afloop wordt het lusje gedesinfecteerd met alcohol 70%. De naald wordt in de naaldcontainer 

gedaan. 

Benodigdheden: 

 Lauwwarm water 
 Afwasmiddel 
 Tissue 
 Alcohol 70% 

Werkwijze: 

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Leg de benodigdheden binnen handbereik. 
3. Vraag de cliënt het hoorapparaat uit het oor te halen, of help hierbij. 
4. Maak het oorstukje los. 
5. Week het oorstukje in lauw water met afwasmiddel (20-30 minuten). 
6. Spoel het oorstukje onder de kraan af en droog dit af me een tissue. 
7. Blaas het geluidskanaal en (indien aanwezig) het ontluchting kanaal droog met speciaal balgje (niet met de mond). 
8. Neem het hoortoestel aan de buitenkant af met een tissue met alcohol 70%. 
9. Zet het hoorapparaat weer in elkaar (en zet het aan). 
10. Vraag de cliënt het hoorapparaat weer in het oor te plaatsen, of help hierbij. 
11. Ruim de materialen op. 
12. Noteerde handelingen en eventuele bevindingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: 

Werkgroep infectiepreventie. Lichaamsverzorging van de cliënt.  
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2.5 Bed afhalen en opmaken 

Opmaken van het bed terwijl de cliënt niet in het bed ligt 

Gebruik eventueel los laken onder het dekbed. Draag handschoenen wanneer handen in contact komen of kunnen komen 

met lichaamsvochten: bloed, ontlasting, wondvocht, urine. Dit protocol gaat daarvan uit. Neem bij cliënten die met cytostatica 

behandeld worden, of die een besmettelijke ziekte hebben, specifieke voorschriften in acht ten aanzien van beschermende 

kleding en verwerken van wasgoed. 

Benodigdheden: 

 Handschoenen 
 Laken of dekbedovertrek 
 (hoes)laken 
 Kussensloop 
 Eventueel een molton 
 Onderlegger of handdoek 
 Wasmand 

Werkwijze: 

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Maak een schoon werkveld en leg hierop de benodigdheden binnen handbereik. 
3. Trek de handschoenen aan. 
4. Plaats het bed in de juiste werkhoogte. 
5. Haal het bed af. 
6. Doe de vuile was in de wasmand. (behandel indien nodig eerst vlekken van ontlasting of bloed). 
7. Leg kussens, dekbed/dekens, molton op een stoel. 
8. Pas handhygiëne toe met handschoenen aan. 
9. Maak het bed op in onderstaande volgorde: - molton, (hoes)laken, kussensloop, dekbedhoes of laken met deken. 
10. Leg, indien nodig een onderlegger ter hoogte van de stuit op het laken. 
11. Zorg dat het hoeslaken (en onderlegger) zo min mogelijk kreukels heeft (om decubitusplekken te voorkomen). 
12. Zet het bed weer in de lage stand, zodat de cliënt er makkelijk in kan. 
13. Trek de handschoenen uit. 
14. Pas handhygiëne toe. 
15. Noteer de tijdstip eventueel andere bevindingen. 

 

Opmaken van het bed terwijl de cliënt in het bed ligt 

Sluit deuren en ramen, zorg dat de cliënt niet in de tocht ligt. Gebruik eventueel en los laken onder het dekbed. Draag 

handschoenen wanneer handen in contact komen of kunnen komen met lichaamsvochten: bloed, ontlasting, wondvocht, 

urine. Dit protocol gaat daarvan uit. Neem bij cliënten die met cytostatica behandeld worden, of die een besmettelijke ziekte 

hebben, specifieke voorschriften in acht ten aanzien van beschermende kleding en verwerken van wasgoed. Maak een bed 

bij voorkeur met 2 personen op. Voorkom rimpels en plooien in de lakens omdat die huidletsel kunnen veroorzaken. Breng 

aan voeteneind een plooi in deken en laken om contacturen (splitvoeten) te voorkomen. 
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Benodigdheden: 

 Handschoenen 
 Laken of dekbedovertrek 
 (hoes)laken 
 Kussensloop 
 Eventueel een molton 
 Onderlegger of handdoek 
 Wasmand 

Werkwijze: 

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Maak een schoon werkveld en leg hierop de benodigdheden binnen handbereik. 
3. Trek de handschoenen aan. 
4. Zet 2 stoelen aan het voeteneinde en zorg voor voldoende werkruimte. 
5. Plaats het bed in de juiste werkhoogte, die zijhekken naar beneden en het hoofdeinde in de lage stand (zodat de 

cliënt plat komt te liggen). 
6. Zorg dat de cliënt in een prettige houding in bed ligt. 
7. Laat 1 kussen onder het hoofd van de cliënt en leg de eventuele overige kussens op de stoelen. 
8. Maak deken(s) of dekbed los en vouw ze afzonderlijk in drieën en leg ze over de stoelen. 
9. Vraag de cliënt op zij te gaan liggen of help daarbij. Zorg dat de cliente zich veilig voelt, door het omhoog zetten 

van het bedhek aan de kant waar de cliente naar toe rolt of door een collega. 
10. Zorg dat de cliënt bedekt blijft met het bovenlaken en het voldoende warm heeft. 
11. Maak het vuile beddengoed los van voeteneinde tot hoofdeinde van het bed. 
12. Rol steeklaken/incomat/onderlaken en molton in de breedterichting op en leg het zo dicht mogelijk tegen de 

zorgvrager aan. Maak de rol zo plat mogelijk. 
13. Leg een schoon onderlaken op het vrije matrasgedeelte. Zorg dat er aan boven- en onderzijde en zijkant een 

overlap is van ongeveer 20 centimeter. Leg de brede zoom aan de bovenzijde met de naad naar beneden op het 
bed. 

14. Leg steeklaken/incomat op het onderlaken. 
15. Stop het onderlaken, steeklaken en incomat in. 
16. Leg een schoon kussen op de schone helft. 
17. Vraag de cliënt over de rol naar de schone bed helft te kantelen, help indien nodig. Zet eventueel het bedhek 

omhoog zodat de cliënt zicht vast kan pakken. 
18. Doe de vuile was in de wasmand. 
19. Trek het schone onderlaken glad en rimpelvrij. 
20. Stop onderlaken, steeklaken en incomat in. 
21. Vraag de cliënt op de rug te gaan liggen of help daarbij. 
22. Leg bovenlaken en dekens voer de cliënt. Zorg dat het bovenlaken en de dekens niet tegen het gezicht van de 

cliënt komen. 
23. Stop het bovenlaken en de dekens aan het voeteneinde netjes in en sla deze aan het hoofdeind terug. Zorg dat de 

omslag van de deken niet onder omslag van het laken uitkomt. 
24. Breng aan het voeteneinde een extra plooi aan door bovenlaken en dekens iets omhoog te trekken. 
25. Breng eventueel schone slopen aan om de kussens. Leg de kussens met de opening van de deuropening af op 

het bed. 
26. Breng het hoofdeinde in de gewenste stand, help de cliënt in een prettige houding en plaats het bed in de juiste 

hoogte. 
27. Zorg dat cliënt bij het nachtkastje of bed tafeltje en benodigde spullen kan. 
28. Plaats oproepsysteem binnen handbereik. 
29. Trek de handschoenen uit en gooi deze weg. 
30. Pas handhygiëne toe en noteer tijdstip en bevindingen. 
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2.6 Uit- en aankleden met lichamelijke beperking 

Uitkleden van de cliënt en aankleden van de cliënt op bed. Houd rekening met de behoeften en mogelijkheden van de cliënt, 

stel samen de volgorde vast. Houd rekening met gevoelens van schaamte tijdens de handeling.  

Benodigdheden: 

 (Schone) kleding 
 Wasmand 

Werkwijze: 

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Plaats het bed in de juiste werkhoogte. 
3. Plaats de cliënt in een comfortabele houding voor het aankleden. 
4. Ga met de cliënt na wat hij zelf zou kunnen. 
5. Help de cliënt met uittrekken van de bovenkleding. Begin met het uitkleden van de niet aangedane kant bij een 

cliënt met en verlamming, bewegingsbeperking of pijn. 
6. Gooi de vuile kleding in de wasmand. Houd de schone kleding gescheiden van de vuile kleding.  
7. Help de cliënt met het aantrekken van de onderkleding. Begin met het aankleden van de niet aangedane kant bij 

een cliënt met en verlamming, bewegingsbeperking of pijn. 
8. Help de cliënt met het uitrekken van de onderkleding. Begin met het uitkleden van de niet aangedane kant bij een 

cliënt met en verlamming, bewegingsbeperking of pijn. 
9. Gooi de vuile kleding in de wasmand. Houd de schone kleding gescheiden van de vuile kleding.  
10. Help de cliënt met het aantrekken van de onderkleding. Begin met het aankleden van de niet aangedane kant bij 

een cliënt met en verlamming, bewegingsbeperking of pijn. 
11. Plaats het bed in de juiste hoogte, help de cliënt eventueel uit bed en/of breng de cliënt in een prettige houding. 
12. Zorg ervoor dat de cliënt bij het nachtkastje en het oproepsysteem kan. 
13. Ruim de materialen op. 
14. Pas handhygiëne toe. 
15. Noteer de handelingen en bevindingen. 
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2.7 Helpen bij maaltijd op bed of aan tafel 

Gebruik indien nodig aangepast bestek, servies en/of andere hulpmiddelen. De maaltijd kan in bed of aan tafel genuttigd 

worden. Plaats cliënt in bed in (half) zittende houding indien geen platte bedrust is voorgeschreven. Als de cliënt op de rug 

moet blijven liggen dan alleen het hoofd opzij draaien. Controleer de temperatuur van de maaltijd: nooit blazen. Geef de 

cliënt de indruk dat hij tijd genoeg heeft om de maaltijd te nuttigen. Pas de hoeveelheden van de maaltijd aan bij de wensen 

van de cliënt. Bied cliënten met slikproblemen kleine porties aan. En bied danken bij platliggende cliënten aan met een rietje 

of in bidonfles. 

Benodigdheden: 

 Maaltijd/drinken 
 Bestek 
 Servies 
 Glas (met rietje) 
 Servet 
 Sopdoekje 
 Eventueel waskom, washandje, handdoek 
 Materialen voor gebitsreiniging 
 Afvalbak 

Werkwijze: 

Maaltijd in bed 

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Laat de cliënt de handen wassen. 
3. Plaats het bed in de juist werkhoogte. 
4. Ruim het nachtkastje op en maak voldoende ruimte voor de maaltijd. 
5. Maak het zij blad schoon met een sopdoekje. 
6. Help de cliënt in een comfortabele (half) zittende houding. 

(ga verder naar 7) 

Maaltijd aan tafel 

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Laat de cliënt de handen wassen. 
3. Maak ruimte op tafel. 
4. Maak de tafel schoon met een sopdoekje. 
5. Help de cliënt in een prettige houding in de stoel. 
6. Schuif de stoel aan de tafel. 
7. Controleer of alles er netjes uitziet. 
8. Plaats het bestek, bord en schalen op tafel of nachtkastje. 
9. Let uit wat er op de tafel geplaatst is. 
10. Geef de cliënt gelegenheid stilte in acht te nemen voor de maaltijd. 
11. Laat cliënt een servet gebruiken op de gewenste manier. 
12. Controleer de temperatuur van de maaltijd en informeer de cliënt hierover. 
13. Help de cliënt met de maaltijd. 
14. Let goed op de reactie van de cliënt. 
15. Geef de cliënt de gelegenheid om te danken na de maaltijd. 
16. Geef na de maaltijd de cliënt de gelegenheid om zicht op te frissen of help daarbij. (mondhygiëne, tandenpoetsen 

of reiniging van mondholte) 
17. Help cliënt weer in goede positie in bed of stoel. 
18. Ruim bord, bestek en overige materialen op. 
19. Pas handhygiëne toe. 
20. Noteer tijdstip en bevindingen. 
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3. LICHAAMSVERZORGING 

 

3.1 Douchen en baden 

Douchen  

Houd rekening met de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Laat indien mogelijk de cliënt (delen van) de douchebeurt 

zelf doen. Houd rekening met gevoelens van schaamte tijdens de handeling. Let op de eigen houding, maak eventueel 

gebruik van een zithulpmiddel. Gebruik water op door cliënt gewenste temperatuur. De watertemperatuur van het uit de 

douchekop komende wordt handmatig gecontroleerd zodra en zolang de kraan open staat. Zorg voor een warme omgeving 

tijdens het douchen. Draag handschoenen wanneer handen in contact komen of kunnen komen met lichaamsvochten: bloed, 

urine, ontlasting, wondvocht etc. Neem bij cliënten die cytostatica gebruiken, of die een besmettelijke ziekte hebben, 

speciale voorschriften in acht ten aanzien van beschermende kleding en verwerken van wasgoed. Was met krachtige, 

strijkende bewegingen, ter bevordering van de bloedcirculatie. Controleer de huid tijdens de wasbeurt op irritatie, 

drukplekken en beschadiging. Het lichaam wordt van boven naar onder gewassen. Na het wassen met zeep dient de huid 

goed te worden afgespoeld. De vloer van de douche kan glad zijn, voorkom vallen. 

Benodigdheden: 

 1-2 washandjes 
 1-2 handdoeken 
 Tegen spatten: schort en overschoenen 
 Indien nodig: niet-steriele handschoenen 
 Deodorant 
 Badolie of bodylotion 
 Bij incontinentie: incontinentiemateriaal  

 Shampoo 
 Wanneer cliënt niet lang kan staan: douche – 

of postoel of kruk 
 Badslippers of pantoffels 
 (schone)kleding 
 Wasmand 
 Afvalbak 

Werkwijze: 

1. Zet de benodigdheden binnen handbereik. 
2. Trek beschermende kleding (handschoenen, schort, schoenen) aan. 
3. Laat de cliënt zo nodig plaatsnemen op de douchestoel of laat cliënt handgrepen vasthouden, 

indien van toepassing. 
4. Laat de cliënt de kleding uittrekken, of help hierbij. 
5. Draai de douchekraan open stel het water in op de door cliënt gewenste temperatuur.  
6. Sproei de cliënt nat. Maak zo nodig ook de haren nat. 
7. Hang de douchekop op zonder zelf nat te worden en was zo nodig de haren. 
8. Was op volgorde: gezicht, armen, borst, buik, rug en benen. (laat cliënt gaan staan, indien van 

toepassing. Vervolgens was je de genitaliën. (bij vrouwen schaamstreek en bij mannen penis en 
balzak). Als laatst de billen en stuit. 

9. Spoel de cliënt af, vanaf de schouders naar beneden. Laat de cliënt indien nodig weer zitten. 
10. Breng indien nodig deodorant aan onder de oksel en bodylotion op het lichaam. 
11. Indien nodig breng incontinentiemateriaal aan. En laat de cliënt kleding aantrekken of help hierbij. 
12. Spoed de douchecel schoon. En spoel de douchemat af en hang deze te drogen, indien van 

toepassing. 
13. Reinig de douche- of postoel of kruk, indien van toepassing. 
14. Trek beschermende kleding (handschoenen, schort en schoenen) uit. 
15. Ruim de materialen op en noteer de handeling en bevindingen. 

 

 

 

 

Baden 
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Houd rekening met de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Laat indien mogelijk de cliënt (delen van) 

de wasbeurt zelf doen. Sluit deuren en ramen, zorg dat de cliënt niet in de tocht ligt. Zorg dat de badkamer 

warm is. Draag beschermende kleding, wanneer handen en/of kleding in contact komen of kunnen komen 

met lichaamsvochten: bloed, ontlasting, wondvocht, urine etc. Een schort beschermt de kleding ook tegen 

spatten/nat worden. Neem bij cliënten die cytostatica gebruiken, of die een besmettelijke ziekte hebben, 

speciale voorschriften in acht ten aanzien van beschermende kleding en verwerken van wasgoed. Gebruik 

water op door cliënt gewenste temperatuur. Help de cliënt pas in bad als het bad al gevuld is, de 

watertemperatuur in het bad handmatig gecontroleerd is en de kraan uit is. Laat een cliënt tijdens het baden 

niet alleen. Voor mensen met epilepsie geldt: als iemand meer dan 2 jaar geen aanvallen heeft gehad, is er 

geen bezwaar tegen het nemen van een bad. Als iemand nog wel aanvallen heeft wordt het nemen van een 

bad afgeraden. De vloer van de badkamer kan glad zijn, voorkom vallen. 

Benodigdheden: 

 1-2 washandjes 
 1-2 handdoeken 
 Badschuim, shampoo, zeep 
 Badmat 
 Handschoenen 
 Schort 
 Deodorant 
 Badolie of bodylotion 

 Bij incontinentie: incontinentiemateriaal  
 Badslippers of pantoffels 
 Indien nodig: bad liftstoel 
 (schone)kleding 
 Wasmand 
 Afvalbak 

 

Werkwijze: 

1. Zet de benodigdheden binnen handbereik. 
2. Vul het bad en trek beschermende kleding aan (schort, handschoenen) 
3. Laat de cliënt zo nodig plaatsnemen op een stoel of bad lift of laat cliënt handgrepen vasthouden. 
4. Laat de cliënt de kleding uittrekken, of help hierbij. 
5. Controleer de handmatig de watertemperatuur van het badwater en ligging badmat. 
6. Help cliënt indien nodig bij het in bad stappen (met een voetbankje of bad lift) 
7. Was indien nodig de haren. Was het gezicht, armen, borst en buik. Vervolgens de rug, benen en daarna de 

genitaliën (bij vrouwen schaamstreek en bij mannen penis en balzak.  Als laatst was de billen en stuit. 
8. Help de cliënt, indien mogelijk, te gaan staan of lift de cliënt met de bad lift omhoog en spoel de cliënt af. 
9. Help de cliënt uit bad (zo nodig met een bad liftstoel) en laat cliënt desgewenst op een met een handdoek bedekte 

stoel plaatsnemen. 
10. Laat het bad leeglopen. En droog de cliënt af, van boven naar beneden. 
11. Breng indien nodig deodorant aan onder de oksel en bodylotion op het lichaam. 
12. Indien nodig breng incontinentiemateriaal aan. En laat de cliënt kleding aantrekken of help hierbij. 
13. Spoed het bad schoon. En spoel de badmat af en hang deze te drogen, indien van toepassing. 
14. Reinig de stoel indien van toepassing. 
15. Trek beschermende kleding (handschoenen, schort) uit. 
16. Ruim de materialen op en pas handhygiëne toe. 
17. Noteer de handeling en bevindingen. 

 

 

 

 

 

 

Haren wassen 
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Het haar wordt gewassen en afgedroogd. Vervolgens wordt het haar eventueel geföhnd of worden kruispelden gezet. Tot 

slot wordt het haar in model gebracht. Haarkam en/of -borstel zijn cliëntgebonden. De haarkam en -borstel worden 

eenmaal per week met water en zeep gereinigd. Bij voorkeur worden kunststof borstels gebruikt. Controleer de warmte 

van het water handmatig. Controleer tijdens de haarverzorging de hoofdhuid van de cliënt op beschadiging.  Het haar 

wordt ten minste eenmaal per week met shampoo gewassen. Na het wassen moet het haar goed worden uitgespoeld. 

Het haar kan worden gewassen onder de douche, in bad, aan de wastafel of in bed. In deze  geprotocolleerde 

werkinstructie wordt haar wassen aan de wastafel en in bed uitgewerkt.  Losse haren worden in de afvalbak 

gedeponeerd. Vrouwen die een hoofddoek dragen: er zijn meerdere technieken om deze aan te brengen.  

Benodigdheden: 

 1-2 handdoeken 
 shampoo 
 kam of borstel 
 Bij wondjes aan de handen: - niet-steriele 

handschoenen 
 Bij haar wassen aan de wastafel- 

douchestoel of kruk, zo nodig: schenkkan 
of maatkan 

 Bij haar wassen in bed: - wasbekken, teiltje 
of haarwasbak, schenkkan of maatkan, 
emmer warm water 

 Indien nodig: föhn, droogkap, krulspelden, 
haarversteviger, extra hoofdkussen, spiegel 
en afvalbak 

 

Werkwijze: 

Bij haar wassen aan de wastafel: 

1. Laat de cliënt plaatsnemen aan de wastafel. Schuif zo dicht mogelijk naar de wastafel toe.  

2. Leg een handdoek over de schouders. 

3. Draai de kraan open, stel de temperatuur in.  

4. Controleer de temperatuur van het water handmatig. 

5. Laat de cliënt het hoofd boven de wastafel houden en maak het haar nat, zo nodig met behulp van een schenk- of 

maatkan. 

6. Draai de kraan dicht. 

7.  Breng shampoo aan op het haar en masseer het in.  

8. Draai de kraan weer open en spoel de shampoo uit, zo nodig met behulp van een schenk- of maatkan. 

9. Draai de kraan dicht. 

10. Herhaal zo nodig stap 6 t/m 8. 

11. Droog het haar af met een handdoek. 

Bij haar wassen op bed: 

1. Plaats een wasbekken of teiltje achter het hoofdeinde van het bed. Of Plaats dan het wasbekken of teiltje 

onder het hoofd met 2 hoofdkussens onder de schouders. 

2. Leg een handdoek over de schouder van de cliënt. 

3. Laat de cliënt met het hoofd boven het wasbekken of teiltje hangen. 

4. Maak het haar nat met water uit de emmer met behulp van de schenk- of maatkan. 

5. Breng shampoo aan op het haar en masseer het in.  

6. Spoel de shampoo uit met behulp van de schenk- of maatkan. 

7. Herhaal zo nodig stap 5 en 6. 

8. Droog het haar af met een handdoek. 
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Vervolg: 

1. Kam of borstel het haar. 

2. Behandel het haar vervolgens naar wens van de cliënt. - Breng zo nodig haarversteviger aan. Droog het haar met 

behulp van de föhn. Of Zet krulspelden in het haar en laat het drogen, eventueel onder de droogkap. Verwijder 

de krulspelden wanneer het haar droog is. 

3. Breng het haar in model. 

Afronding: 

1. Laat de cliënt het resultaat zien in de spiegel, indien gewenst. 

2. Pas handhygiëne toe. 

 

Verzorgend wassen (zonder water) 

Wassen van cliënt op bed met geïmpregneerde washandjes of doekjes. Aantrekken van (schone) kleding. 

Houd rekening met de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Laat indien mogelijk de cliënt (delen van) de 
wasbeurt zelf doen. Sluit deuren en ramen, zorg dat de cliënt niet op de tocht ligt en dat de kamer warm is.  Draag 
beschermende kleding (handschoenen en schort) wanneer handen en/of kleding in contact komen of kunnen komen 
met lichaamsvochten: bloed, ontlasting, wondvocht, urine, enzovoort. Neem bij cliënten die met cytostatica behandeld 
worden, of die een besmettelijke ziekte hebben, specifieke voorschriften in acht ten aanzien van beschermende 
kleding en verwerken van wasgoed. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing op de verpakking van de washandjes/-
doekjes. Gebruik de washandjes of -doekjes op door cliënt gewenste temperatuur. Gebruik per cliënt een eigen 
pakje, gebruik eventueel de overgebleven doekjes nog dezelfde dag, maar niet later in verband met infectierisico’s. 
Was het lichaam in de hieronder beschreven volgorde. Dat beperkt de fysieke belasting van zowel cliënt als 
zorgverlener. Wijk hier zo nodig van af bij cliënten die zeer onrustig zijn en/of ernstige contracturen hebben. De 
lotion vervliegt waardoor de huid vanzelf droogt. Controleer echter wel of kwetsbare lichaamsdelen, zoals oksels en 
huidplooien, goed droog zijn. Gebruik bij ernstige bevuiling met bijvoorbeeld feces, speciaal reinigingsschuim of 
incontinentiedoekjes. 

Benodigdheden: 

 1 pakje met washandjes of —doekjes (5 of 8 
stuks) 

 handschoenen 
 overschort 
 bij incontinentie: incontinentiemateriaal 
 deodorant naar wens 
 bodylotion naar wens 

 waar nodig: reinigingsschuim of 
incontinentiedoekjes 

 onderlegger 
 tissue, wanneer huidplooien niet goed 

drogen 
 (schone) kleding 
 wasmand 
 afvalbak 

 

Werkwijze: 

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Zet de benodigdheden binnen handbereik. 
3. Verwarm geopend pakje met de 5 of 8 washandjes/-doekjes volgens gebruiksaanwijzing op 

verpakking. 
4. Trek handschoenen en schort aan (wanneer er kans is op contact met urine of feces).  
5. Laat de cliënt rugligging aannemen met een kussen onder het hoofd.  
6. Zorg voor een goede werkhoogte van het bed. 
7. Laat de cliënt de bovenkleding uittrekken, of help hierbij.  
8. Sla deken/dekbed terug tot aan het onderlichaam. 
9. Pak een washandje/-doekje en was het gezicht, hals en bovenste deel van de borst.  
10. Pak een washandje/-doekje en was de armen, borst en buik. (Gebruik bij pakje van 8 doekjes 

voor elke arm een nieuw washandje/-doekje). 
11. Dek het bovenlichaam tot aan schaamstreek af met een handdoek. 
12. Sla deken/dekbed helemaal terug. 
13. Leg zo nodig een onderlegger ter bescherming van het beddengoed onder de stuit.  
14. Laat cliënt onderkleding uittrekken of help hierbij. 
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15. Trek de onderbroek uit en verwijder incontinentiemateriaal, indien aanwezig. 
16. Pak een washandje/-doekje en was de genitaliën. 

Bij een vrouw was de schaamstreek 

a) Spreid de benen. 
b) Was de schaamstreek en vulva van voren naar achteren (boven naar beneden).  

c) Spreid de schaamlippen en was de grote schaamlippen en vervolgens de kleine schaamlippen, 

met een streek van boven naar beneden. 

Bij een man was penis en balzak 

a) Schuif de voorhuid terug. 
b) Was de penis en balzak. 
c) Schuif de voorhuid weer op de plaats.  

 

Pak een washandje/-doekje en was de benen. (Gebruik bij pakje van 8 doekjes voor elk been een nieuw 

washandje/-doekje) 

a) Was het been dat dichtstbij is, van de enkel naar de heup. 
b) Was de voet. 
c) Loop naar de andere zijde van het bed. 
d) Was het been dat het dichtstbij is, van de enkel naar de heup.  
e) Was de voet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Wassen aan wastafel en wassen op bed 
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Wassen aan wastafel 

Wassen van cliënt aan wastafel. Aantrekken van (schone) kleding. Houd rekening met de behoeften en 
mogelijkheden van de cliënt. Laat indien mogelijk de cliënt (delen van) de wasbeurt zelf doen. Sluit deuren 
en ramen, zorg dat de cliënt niet op de tocht zit en dat de ruimte warm is. Draag beschermende kleding 
(handschoenen en schort) wanneer handen of kleding in contact komen of kunnen komen met 
lichaamsvochten: bloed, ontlasting, wondvocht, urine, enzovoort. Neem bij cliënten die met cytostatica 
behandeld worden, of die een besmettelijke ziekte hebben, specifieke voorschriften in acht ten aanzien van 
beschermende kleding en verwerken van wasgoed. Gebruik water op door cliënt gewenste temperatuur, bij 
voorkeur stromend water. Controleer de temperatuur van het water. 

 

Benodigdheden: 
 1-2 washandjes 
 1-2 handdoeken 
 Zeep 
 deodorant of bodylotion (naar wens 

en behoefte cliënt) 
 zo nodig: niet-steriele handschoenen 

en schort 

 bij incontinentie 
incontinentiemateriaal: - onderlegger 

 (schone) kleding 
 douchestoel, postoel of kruk 
 wasmand 
 afvalbak 

 

Werkwijze: 

1. Zet de benodigdheden binnen handbereik. 
2. Laat de cliënt plaatsnemen aan de wastafel op douchestoel, postoel of kruk. 
3. Trek beschermende kleding (handschoenen of schort) aan, bij kans op contact met urine of 

feces. 
4. Laat de cliënt de bovenkleding uittrekken, of help hierbij.  
5. Leg een handdoek over de benen van de cliënt. 
6. Was het gezicht en droog het gezicht. 
7. Was de armen, borst en buik. Vervolgens droog de armen en borst en buik. 
8. Was de rug en droog de rug. 
9. Breng zo nodig deodorant aan onder de oksels. 
10. Breng zo nodig bodylotion aan op het bovenlichaam. 
11. Laat de cliënt hemd of iets dergelijks aantrekken, of help hierbij. 
12. Laat de cliënt de onderkleding en kousen of sokken uittrekken, of help hierbij.  
13. Leg een handdoek onder de voeten. 
14. Was de benen van enkel tot heup. Droog de benen. 
15. Was de voeten. En droog de voeten. 
16. Breng zo nodig bodylotion aan op de benen en voeten. 
17. Neem schoon water. 
18. Laat de cliënt gaan staan. 
19. Trek de onderbroek uit en verwijder incontinentiemateriaal, indien van toepassing.  
20. Was en droog de genitaliën. 

Bij een vrouw, was de schaamstreek.  

21. Was de schaamstreek en vulva zonder zeep, van voor naar achter. 
Spreid de schaamlippen en was de grote schaamlippen en vervolgens de kleine 
schaamlippen, met een streek van voor naar achter. Droogdeppend. 

 

 

 

 

Bij een man, was penis en balzak: 



 

VERSIE 1.0   1-1-2017 

 

22. Schuif de voorhuid terug. Was de penis en balzak zonder zeep. Droog de penis en balzak. 
Schuif de voorhuid weer op de plaats. Was de billen en stuit.  

23. Breng zeep aan op het washandje. 
24. Was de billen. Was de stuit, vanaf de anus naar de rug.  
25. Spoel het washandje uit en was de zeep af in dezelfde volgorde. 
26. Droog de billen en stuit. Droog eerst de billen. Droog de stuit vanaf de anus naar de rug.  
27. Breng zo nodig bodylotion aan op de billen en stuit.  
28. Breng zo nodig incontinentiemateriaal aan en laat de cliënt het onderlichaam aankleden, of  

help hierbij. 
29. Laat de cliënt de bovenkleding aantrekken. 
30. Reinig de wastafel en douche- of postoel of kruk. 
31. Trek, indien gebruikt, de handschoenen en schort uit.  
32. Ruim de materialen op. En pas handhygiëne toe. 

 

Wassen op bed 

Houd rekening met de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Laat indien mogelijk de cliënt (delen 
van) de wasbeurt zelf doen Sluit deuren en ramen, zorg dat de cliënt niet op de tocht ligt.  Draag 
beschermende kleding (handschoenen en schort) wanneer handen en/of kleding in contact komen of 
kunnen komen met lichaamsvochten: bloed, ontlasting, wondvocht, urine, enzovoort. Neem bij cliënten 
die met cytostatica behandeld worden, of die een besmettelijke ziekte hebben, specifieke 
voorschriften in acht ten aanzien van beschermende kleding en verwerken van wasgoed. In de 
thuissituatie is vaak maar 1 waskom of teiltje aanwezig. Verschoon het water in dat geval 
wanneer het bovenlichaam en benen en voeten gewassen zijn en nadat de genitaliën gewassen 
zijn. In het geval er wel 2 waskommen of teiltjes beschikbaar zijn, gebruik je 1 waskom voor het 
bovenlichaam en benen en voeten en 1 waskom voor de het onderlichaam. 

Benodigdheden: 

 1-2 washandjes 
 2 handdoeken 
 zeep 
 deodorant en bodylotion (naar wens) 
 2 waskommen of teiltjes 
 Zo nodig: niet-steriele handschoenen 

en schort 

 bij incontinentie: incontinentiemateriaal 
 onderlegger 
 (schone) kleding 
 wasmand 
 afvalbak 

 

Werkwijze: 

1. Zet de benodigdheden binnen handbereik. 
2. Vul de waskommen of teiltjes voor 1/4 met water. 
3. Laat de cliënt rugligging aannemen met een kussen onder het hoofd. 
4. Zorg voor een goede werkhoogte van het bed. 
5. Trek beschermende kleding (handschoenen en/of schort) aan, bij kans op contact met urine of feces. 
6. Laat de cliënt de bovenkleding uittrekken, of help hierbij.  
7. Sla deken of dekbed terug tot aan het onderlichaam. 
8. Was het gezicht. En droog het gezicht af. 
9. Was de armen, borst en buik. Droog het bovenlichaam. 
10. Breng zo nodig deodorant aan onder de oksels. 
11. Breng zo nodig bodylotion aan op het bovenlichaam. 
12. Sla deken/dekbed geheel terug. 
13. Dek het bovenlichaam tot aan de bovenbenen af met een handdoek.  
14. Leg de overgebleven handdoek onder de benen. 
15. Was de benen, van enkel naar de heup. Droog de benen, van enkel naar de heup. 
16. Was de voeten. En droog de voeten. 
17. Breng zo nodig bodylotion aan op de benen. 
18. Neem schoon water. 
19. Leg zo nodig een onderlegger onder de stuit.  
20. Trek de onderbroek uit en verwijder incontinentiemateriaal, indien van toepassing. 
21. Was en droog de genitaliën. 
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22. Bij een vrouw, was de schaamstreek. 
23. Was de schaamstreek en vulva zonder zeep, van voor naar achter. Spreid de schaamlippen en was de 

grote schaamlippen en vervolgens de kleine schaamlippen, met een streek van voor naar achter. 
Droogdeppend. 
Bij een man, was penis en balzak: 

24. Schuif de voorhuid terug. Was de penis en balzak zonder zeep. Droog de penis en balzak. Schuif de 
voorhuid weer op de plaats. Was de billen en stuit.  

25. Neem schoon water. 
26. Laat de cliënt op de zij liggen, liefst met de rug naar u toe. 
27. Leg een handdoek achter de rug. 
28. Was de rug en droog de rug. 
29. Leg een handdoek onder de stuit. Was de billen en stuit. Droog de billen en stuit. 
30. Breng zo nodig bodylotion aan op de rug en stuit.  
31. Laat de cliënt weer op de rug draaien. 
32. Breng zo nodig incontinentiemateriaal aan en laat de cliënt het onderlichaam aankleden, of help hierbij.  
33. Laat de cliënt de bovenkleding aantrekken, of help hierbij. 
34. Trek, indien gebruikt, handschoenen en schort uit.  
35. Ruim de materialen op. En pas handhygiëne toe. 
36. Noteer de handeling en bevindingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Helpen bij toiletbezoek 



 

VERSIE 1.0   1-1-2017 

 

De cliënt wordt begeleid naar het toilet en wordt geholpen bij het uit - en aantrekken van de kleding. Raadpleeg het 
zorgdossier voor bijzonderheden (vochtbalans, feces/urine voor onderzoek). - Houd rekening met de behoeften en 
mogelijkheden van de cliënt. Houd rekening met gevoelens van schaamte. Let op de eigen houding. Om de 
zelfredzaamheid van de cliënt te verhogen, laat zo nodig een handgreep aan de muur plaatsen.  Bij het assisteren bij 
de vervanging van maandverband moeten handschoenen worden gedragen. Gebruikt absorptiemateriaal dient direct in een 
plastic afvalzak te worden gegooid. Veeg de vulva en/of anus schoon van buik- naar rugzijde. Controleer de conditie van de 
huid. 

Benodigdheden: 

 handschoenen 
 toiletpapier of vochtige toilettissues 
 stevig zittend schoeisel 
 zo nodig incontinentiemateriaal 
 zo nodig barrièrecrème, een crème met zinkoxide of een huidbeschermingsspray 
 zo nodig weggooizakje en maandverband. 

Werkwijze: 

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Zet de benodigdheden binnen handbereik. 
3. Indien nodig vraag de cliënt zijn/haar schoenen aan te trekken.  
4. Begeleid de cliënt naar het toilet en ondersteun zo nodig bij het lopen. 
5. Laat de cliënt de onderkleding uittrekken en/of, indien aanwezig, incontinentiemateriaal of maandverband 

verwijderen en weggooien, of help hierbij. 
6. Laat de cliënt op het toilet zitten, of help hierbij. 

7. Vraag of alles in orde is en spreek met de cliënt af wanneer je terugkomt of hoe de cliënt jou waarschuwt. Kom 

terug wanneer de cliënt klaar is of hulp nodig heeft. 
8. Trek handschoenen aan. 
9. Indien de cliënt hulp nodig heeft, laat de cliënt in een licht voorover gebogen houding staan en maak de anus, 

genitaliën en omgeving schoon met toiletpapier of vochtige toilettissues. 
10. Breng zo nodig (kloppend) barrièrecrème, een crème met zinkoxide of een huidbeschermingsspray aan op de 

huid. 
11. Laat de cliënt de onderkleding weer optrekken of indien nodig incontinentiemateriaal/maandverband weer 

aanbrengen, of help hierbij. 
12. Observeer de ontlasting en urine in het toilet en spoel het toilet door.  
13. Doe de handschoenen uit. 
14. Begeleid de cliënt naar zijn/haar plaats. 
15. Rapporteer afwijkingen van de ontlasting en/of urine in het zorgdossier van de cliënt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Nagelverzorging 
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Voor het knippen van de nagels dienen deze schoon(gemaakt) te zijn. Voor het schoonmaken wordt een kunststof 
nagelborsteltje en zeep gebruikt. Draag tijdens de werkzaamheden niet-steriele cliëntgebonden wegwerp-handschoenen. 
Teen- en vingernagels worden regelmatig geknipt. Plaats onder de voet een schone onderlegger. Vingernagels worden 
geknipt met een nagelschaar, teennagels met een nageltang. Om ingroei van nagels te voorkomen worden vingernagels 
rond afgeknipt en teennagels recht. Desinfecteer kleine wondjes die ontstaan tijdens de behandeling met een 
huiddesinfectans. De tang of schaar wordt na het knippen gedesinfecteerd met alcohol (laat 1 minuut drogen).  

Nagelverzorging bij diabetici en kalknagels 

Nagels van diabetici en kalknagels dienen door een deskundige (pedicure of podotherapeut) te worden verzorgd. 

 

Benodigdheden: 

 vijl/nagelschaar en/of tang 
 hydrofiele crème/olie, witte vaseline 
 kunststof nagelborstel 
 handdoek (voor de cliënt) 
 70% alcohol/desinfectans 
 Afvalbak 

Werkwijze: 

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Leg de benodigdheden binnen handbereik. 
3. Bij verzorgen van teennagels: trek schoenen en sokken of panty uit.  

4. Indien het de nagels van de handen betreft: neem plaats naast de cliënt. Indien het de nagels van de tenen betreft: 

neem plaats tegenover de cliënt. 

5. Maak de nagels schoon met water op lichaamstemperatuur en een nagelborstel.  

6. Indien het de nagels van de handen betreft: maak nagels schoon met nagelborstel. Leg de handdoek 
onder de nagels. Maak de nagels schoon met water op lichaamstemperatuur en een nagelborstel. Droog 
de handen. Herhaal handeling met de andere hand.  

7. Indien het de nagels van de tenen betreft, maak nagels schoon met nagelborstel. Leg de handdoek over 
de eigen schoot. Leg een blote voet van de cliënt op de handdoek. Maak de nagels schoon met water op 
lichaamstemperatuur en een nagelborstel. Droog de voet. Herhaal handeling met de andere voet. 

8. Laat de handdoek onder de handen of voet liggen. 
9. Knip de nagels: Indien het de nagels van de handen betreft: Knip de nagels rond af, met een schaartje. Indien het 

de nagels van de tenen betreft: Knip de nagels recht af, met een nageltang. 
10. Vijl de nagelranden glad. 
11. Verwijder zo nodig onder de nagelrand achtergebleven vuil met behulp van een nagelborstel, hydrofiele 

crème/olie of witte vaseline. 

12. Klop de handdoek uit (buiten, in de afvalbak of in het toilet). ii Laat de cliënt sokken 

of panty aantrekken 
13. Laat de cliënt de schoenen weer aantrekken, of help hierbij.  
14. Maak cliëntgebonden vijl/schaartje/tang en nagelborstel huishoudelijk schoon. (Desinfecteer na reiniging 

vijl/schaartje/tang voor algemeen gebruik met 70% alcohol). 
15. Ruim de materialen op. En pas handhygiëne toe. 
16. Noteer de handeling en eventuele bevindingen. 

 

 

 

 

Bron: 

 Werkgroep infectiepreventie. Infectiepreventie bij voetzorg in de tweedelijn. Verpleeghuis-, woon- en thuiszorg (www.wip.nl) (externe link, 

gezien mei 2012).  

 LCHV. Reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen. Januari 2011 

3.5 Scheren 

http://www.wip.nl/
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De baardharen worden van de kin, keel en wangen geschoren. Scheren kan nat (met water, scheerzeep en 
scheermes) en droog (met een scheerapparaat) worden gedaan. In deze geprotocolleerde werkinstructie zijn beide 
methodes beschreven. Doe voorzichtig met wratjes en pukkeltjes met het oog op verwonding. 
Scheerbenodigdheden zijn cliëntgebonden. Bij gebruik van scheerapparaat: Het scheerapparaat wordt na ieder 
gebruik boven een afvalemmer uitgeborsteld. Controleer de scheerkop op scherpe randen. Bij gebruik van 
scheermes: Een scheermesje dient regelmatig te worden vervangen.  Er kunnen gemakkelijk wondjes ontstaan. 
Scheer met neerwaartse beweging, met de groeirichting van de haren mee.  Bij kans op contact met bloed 
worden handschoenen gedragen. 

Benodigdheden: 

 bij wondjes aan de handen en bij nat scheren: niet-steriele handschoenen  
 bij nat scheren: handdoek, washandje, (disposable) scheermesje en scheerzeep of scheerschuim 
 zo nodig: scheerkwast (om scheerzeep aan te brengen)  
 kom of teiltje met warm water (indien scheren niet bij de wastafel plaatsvindt) 
 bij droog scheren: scheerapparaat 
 zo nodig: aftershave of aluin, spiegel, afvalbak 

 
Werkwijze: 
 

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Zet de benodigdheden binnen handbereik. 

 
3. Bij nat scheren: Leg een handdoek over borst en schouder van de cliënt. Maak de kin, hals en wangen nat 

met een washand. Breng scheerschuim of scheerzeep aan op het gezicht en hals en masseer dit in.  Trek de 
huid strak met de ene hand en scheer met de andere hand. Begin naast de oren en werk naar de kin toe met 
korte, stevige en neerwaartse halen. Spoel ondertussen de scheerzeep regelmatig van het mesje af en vervang zo 
nodig het water, indien van toepassing. Neem schoon water, indien van toepassing en was achtergebleven 
scheerzeep of -schuim en haartjes van het gezicht met het washandje. Droog het gezicht af. En breng zo nodig 
aftershave of aluin aan. 
 

4. Bij droog scheren: Zet het scheerapparaat aan. Druk het scheerapparaat stevig tegen het gezicht en ga met 
ronddraaiende beweging over gezicht en hals totdat haartjes verdwenen zijn. Trek de huid tijdens het scheren 
glad. Breng zo nodig aftershave aan. 
 

5. Afronding: Laat de cliënt het resultaat zien in de spiegel, indien gewenst. Ruim de materialen op. Noteer de 
handeling en eventuele bevindingen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.6 Mondverzorging van natuurlijk gebit en gebitsprothese 
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Mondverzorging en poetsen natuurlijk gebit 

Na elke maaltijd zo mogelijk een glas water drinken, zodat voedselresten weggespoeld worden. Wanneer geen voeding via 
de mond wordt ingenomen, is de kans op infectie van de mondholte vergroot. Houd de mondslijmvliezen en tong schoon, 
vochtig en intact. Bij cliënten die niet kunnen of mogen eten, dient de mond minimaal driemaal daags te worden verzorgd. 
Bij cliënten die worden behandeld met cytostatica of radiotherapie en in de palliatieve fase is een goede mondhygiëne van 
groot belang. Veelal gelden specifieke adviezen ten aanzien van de mondverzorging. Bij beschadigd mondslijmvlies 
gelden specifieke adviezen ten aanzien van de mondverzorging. Het gebit wordt bij voorkeur gepoetst met een elektrische 
tandenborstel (als dit niet mogelijk is of de cliënt beangstigd wordt een handtandenborstel gebruikt). Verzorg 
enkelvoudige implantaten op dezelfde wijze als de rest van het gebit.  Gebruik liever een kleine dan een grote 
tandenborstel om daarmee alle hoeken van het gebit te kunnen bereiken. Een versleten tandenborstel dient te worden 
vervangen. Om slijtage te voorkomen is in de regel vervanging om de drie maanden gewenst. De positie van de cliënt 
tijdens de mondverzorging is bij voorkeur zittend. Wanneer zitten niet mogelijk is, dient de cliënt op de zij te liggen in 
verband met gevaar voor verslikken (eventueel halfzittend). Tijdens de mondverzorging wordt gelet op wondjes, of 
pijnreacties. Het poetsen van het gebit vindt minimaal tweemaal daags plaats, na het ontbijt en voor het slapen gaan. Bij 
(mogelijk) contact met het mondslijmvlies worden niet-steriele handschoenen gedragen. Het spoelen van de mond met 
mondspoelmiddelen kan een aanvulling zijn op het tandenpoetsen. Dit wordt in deze werkinstructie niet beschreven. Vet 
zo nodig de lippen in om korstvorming te voorkomen. Naast het tandpoetsen is dagelijks interdentaal reinigen gewenst; 
vraag advies over techniek en materiaal bij mondhygiëniste of tandarts. Zet de tandenborstel weg met de borstel 
omhoog. 

Benodigdheden: 

 handdoek of tissue 
 tandenborstel en tandpasta 
 glas water 
 zo nodig: rietje, bakje en vet voor de lippen, bijvoorbeeld vaseline of cacaoboter 
 Voor verzorging van de mondholte en tong: 6 niet-steriele gaasjes 5 x 5 cm, Evt. tongschraper, glas of bakje 

met lauw water, bakje en niet-steriele handschoenen 
 Voor interdentale reiniging: flossdraad, tandenstokers, ragers en afvalbak 

Werkwijze: 

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Leg de benodigdheden binnen handbereik. 
3. Vul een glas met water. 
4. Leg de handdoek of een tissue onder de kin van de cliënt. 
5. Doop de tandenborstel in het water. 
6. Open de tube tandpasta, breng een 1/2 cm tandpasta aan op de tandenborstel en sluit de tube. 
7. Vraag de cliënt de mond te openen. Breng de tandenborstel in de mond. Bij gebruik van een elektrische 

tandenborstel deze pas aanzetten in de mond. 
8. Poets de tanden volgens de Bass-techniek. Zet de haren van de tandenborstel schuin onder een hoek van 

45 graden tegen de tandvleesrand. Maak korte, heen en weer gaande horizontale bewegingen gemaakt, waarbij 
de haren van de borstel telkens twee of drie elementen tegelijk bestrijken. Hanteer een vaste volgorde: eerst het 
ondergebit (binnenkant, buitenkant, bovenkant) en dan het bovengebit (binnenkant, buitenkant, bovenkant). 

9. Neem het glas water. Vraag de cliënt een slok water te nemen, zo nodig met behulp van een rietje. Laat de 
cliënt de mond spoelen. 

10. Laat de cliënt het spoelwater in een bakje of in de wastafel spugen. 
11. Herhaal de stappen totdat er geen tandpastaresten meer in de mond aanwezig zijn.  
12. Reinig (eenmaal daags) de ruimtes tussen gebitselementen en tandvlees met behulp van rager, 

tandenstoker of flossdraad. 
13. Maak zo nodig de mond en tong schoon, steeds van achter naar voor, voor ieder gedeelte een schoon nat 

gaasje. Leg een gebruikt gaasje in het lege bakje. 
14. Droog de mond af met de handdoek of een tissue. 
15. Breng zo nodig vet op de lippen aan. 
16. Spoel de tandenborstel schoon onder de kraan. 
17. Ruim de materialen op. 
18. Noteer de handeling en eventuele bevindingen. 

 
 

Mondverzorging schoonmaken gebitsprothese 
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Uit de mond halen van de gebitsprothese. Schoonmaken gebitsprothese. Poetsen van de kaakwallen. Spoelen van de 
mond. Schoonmaken mond. Terugplaatsen van de prothese in de mond. Wanneer geen voeding via de mond wordt 
ingenomen, is de kans op infectie van de mondholte vergroot.  Houd de mondslijmvliezen en tong daarom schoon, 
vochtig en intact. Bij cliënten die niet kunnen of mogen eten, dient de mond minimaal driemaa l daags te worden 
verzorgd. De positie van de cliënt tijdens de mondverzorging is bij voorkeur zittend. Wanneer zitten niet mogelijk is 
dient de cliënt op de zij te liggen in verband met gevaar voor verslikken (eventueel halfzittend) Let tijdens 
mondverzorging op wondjes en/of pijnreacties. Bij cliënten die worden behandeld met cytostatica of radiotherapie en 
in de palliatieve fase is een goede mondhygiëne van groot belang. Veelal gelden specifieke adviezen ten aanzien 
van de mondverzorging. Bij beschadigd mondslijmvlies gelden specifieke adviezen ten aanzien van de 
mondverzorging. Een gebitsprothese kan een kunstgebit zijn dat alle tanden van het boven- en/of ondergebit 
vervangt, een plaatje dat slechts enkele tanden vervangt, of een overkappingskunstgebit op implantaten. Bij de 
verzorging van een klikgebit/overkappingsprothese: Na elke maaltijd en voor het slapen, moeten de  pijlers, het 
slijmvlies van de kaken, de prothese (deze eerst verwijderen), kaken, gehemelte, kaakwallen,  goed worden 
gereinigd. Evenals een gewoon gebit wordt een prothese verzorgd om plaque en tandsteen te verwijderen en een  
frisse adem te bevorderen. Een gebitsprothese wordt minimaal een keer per dag schoongemaakt met (vloeibare 
zeep). Spoel de prothese na iedere maaltijd met water af. Poets de prothese laag in de wastafel en zorg voor een 
laagje water of een doekje, zodat de prothese niet stuk kan vallen. Leg de prothese tijdens de nacht weg in 
afgesloten gebitsbakje zonder water. Ga altijd na of de prothese droog weggelegd kan worden niet krimpt. 
Gebitsbakjes dienen dagelijks te worden gereinigd. Bij (mogelijk) contact met mondslijmvlies worden niet -steriele 
handschoenen gedragen. 

Benodigdheden: 

 handdoek of tissue 
 gebitsbakje (voorzien van naam cliënt) – on geparfumeerde zeep of handenzeep 
 protheseborstel 
 glas water 
 Voor het poetsen van de kaakwallen: zachte tandenborstel,(fluoride houdende),tandpasta, evt een 

tongschraper 
 zo nodig: rietje, bakje, vet voor de lippen, bijvoorbeeld vaseline of cacaoboter  
 Indien de tong en mond worden verzorgd: - 6 niet-steriel gaasjes 5 x 5 

cm 
 glas of bakje met lauw water 
 bakje 
 niet-steriele handschoenen 

 

Werkwijze: 

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Leg de benodigdheden binnen handbereik.  

3. Leg de handdoek of een tissue onder de kin van de cliënt. 
4. Vraag de cliënt de boven- en/of ondergebitsprothese uit de mond te halen, of help hierbij.  
5. Leg de prothese in een gebitsbakje. 
6. Breng zeep aan op de protheseborstel, bij de wastafel. 
7. Poets de prothese en spoel deze daarna af onder de stromende kraan. 
8. Leg de prothese terug in het gebitsbakje. 
9. Poets de kaakwallen. Breng tandpasta aan op de tandenborstel. Vraag de cliënt de mond te openen. 

Masseer de kaakwallen zachtjes met de tandenborstel.  
Wanneer de cliënt de mond zelf kan spoelen:  

10. Laat de cliënt de mond spoelen voordat het gebit teruggeplaatst wordt.  Reik de cliënt het glas met water aan, 
zo nodig met rietje. Laat de cliënt een slok water nemen en de mond spoelen. Laat de cliënt het water uit de 
mond in de wastafel of in het bakje spugen.  
Wanneer de cliënt de mond niet zelf kan spoelen: 

11. Trek de niet-steriele handschoenen aan en vraag de cliënt de mond te openen en maak de mond schoon met 
natte gaasjes, steeds van achter naar voor, voor ieder gedeelte een schoon nat gaasje. Leg gebruikte gaasjes in 
het lege bakje en trek niet-steriele handschoenen uit. Vouw een gaasje open en wikkel het om een vinger.  
Doop de vinger met het gaasje in het glas of bakje met water.  Veeg eerst over het gehemelte. Maak een 
wang schoon. Maak de andere wang schoon. Reinig onder de tong. Maak de tong schoon. Indien een 
tongschraper wordt gebruikt: De tong van zover mogelijk achteraan naar voren toe reinigen.  Reinig de 
lippen. 

12. Dep de mond aan de buitenkant droog met de handdoek of een tissue.  
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13. Breng zo nodig vet op de lippen aan. 
14. Geef de prothese terug aan de cliënt, help zo nodig bij het inbrengen.  Laat bij een volledige prothese eerst de 

bovengebitsprothese inbrengen, daarna de ondergebitsprothese, of help hierbij. 
15. Of: Leg de prothese in een afgesloten gebitsbakje zonder water. Laat de prothese daarin liggen. Voordat de 

prothese weer bij de cliënt wordt ingebracht, dient de prothese goed te worden afgespoeld. NB. Vraag cliënt of 
de prothese droog weggelegd mag worden. 

16. Pas handhygiëne toe. 
17. Ruim de materialen op. 
18. Noteer de handeling en eventuele bevindingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Reanimeren met en zonder AED 
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Als een cliënt buiten bewustzijn is, dan is het van belang adequaat te reageren. 

1 Onderzoek of de cliënt echt bewusteloos is.  

2 Controleer ademhaling. 

3 Start reanimatie. 

 

Het kan voorkomen dat de cliënt in de eerste paar minuten na het ontstaan van de circulatiestilstand amper ademhaalt of af 
en toe een trage, happende adembeweging maakt: dit is de zogenaamde 'agonale ademhaling'. Dit is geen normale 
ademhaling. Handel bij twijfel zoals bij een niet-normale ademhaling. 
 

De borstcompressies 

Meestal kunnen hulpverleners de juiste plek op de borstkas goed vinden zonder de kleding te verwijderen. Dit levert 
aanzienlijke tijdwinst op. Ontbloot de borstkas alleen bij sterke twijfel over de correcte plaatsing van de handen. Maak een 
dikke jas altijd open. Borstcompressies dienen ten minste 5 cm diep te zijn en er moet een frequentie aangehouden worden 
van ten minste 100/minuut. Borstcompressies moeten zo kort mogelijk worden onderbroken. Onderzoek heeft uitgewezen 
dat borstcompressies vaak onnodig lang worden onderbroken met een ongunstiger gevolg voor de uitkomst van de 
reanimatie. 

 

De onderbreking van borstcompressies is minimaal door: een snelle beoordeling van de ademhaling (maximaal 10 
seconden); 

 de twee beademingen in maximaal 5 seconden te geven: 
 met borstcompressies door te gaan tijdens het bevestigen van de AED-elektroden; 
 de gesproken/visuele opdrachten van de AED direct uit te voeren 

 

Stabiele zijligging 

De cliënt moet stabiel op de zij liggen, zonder druk op de borst die de ademhaling kan belemmeren. De Europese 
Reanimatieraad vermeldt dat er diverse variaties van de stabiele zijligging zijn, elk met eigen voordelen. De Belgische en de 
Nederlandse Reanimatie Raden vragen onder meer extra aandacht voor de plaatsing van de elle boog van de 
bovenliggende arm. Deze moet de grond raken. 

 

Volgorde van handelen bij de stabiele zijligging. 
1. Kniel naast de cliënt en zorg ervoor dat de benen gestrekt zijn. 
2. Leg de dichtstbijzijnde arm van de cliënt in een rechte hoek met het 

lichaam. 
3. Buig de andere arm over de borst en leg deze met de handrug tegen de wang 

van de cliënt. Houd deze hand vast. 
4. Buig met de andere hand de knie van het verst liggende been, terwijl de 

voet op de grond blijft. 
5. Trek dit gebogen been naar u toe, terwijl u de hand van de cliënt tegen zijn 

wang houdt. De heup en de knie van het bovenste been moeten in een rechte hoek 
liggen. 

6. Zorg dat de elle boog de grond raakt. 
7. Kantel het hoofd wat naar achteren om er zeker van te zijn dat de 

luchtweg vrij S. 
8. Zo nodig kan de hand onder de wang van de cliënt helpen het hoofd 

achterover te houden. 
9. Controleer of de ademhaling normaal gebleven is.  

 

 

 

De AED 
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AED = Automatische Externe Defibrillator, een apparaat dat elektrische stroomschokken geeft bij een hartstilstand. De 
AED is herkenbaar aan het officiële logo, dat is ontwikkeld volgens Europese normen. Het logo of beeldmerk staat 
symbool voor de functie van de defibrillator. 

                                  Tekening: logo AED 

 

 

 

 

Het gebruik van de AED is een integraal onderdeel van de basale reanimatie door leekhulpverleners. De toepassing van de 
AED is veilig bij gebruik door de leekhulpverlener. De AED heeft de uitkomst van een reanimatie aanzienlijk verbeterd en de 
kans op overleving verhoogd. De gesproken/visuele opdrachten dienen te voldoen aan de Richtlijnen Reanimatie die van 
toepassing zijn in Nederland. Een voorbeeld is dat men na het toedienen van een schok direct de borstcompressies hervat. 
Een AED kan zonder bezwaar en op de gebruikelijke wijze worden gebruikt in een vochtige omgeving, zoals in de badkamer. 
Bij een cliënt die nat is (bijvoorbeeld van de douche) moet de borstkas eerst afgedroogd worden om de elektroden goed te 
kunnen bevestigen. 

 

Reanimeren met AED 

Vaststellen of cliënt reageert. Vaststellen of cliënt (niet) normaal ademt. Bellen 112 en halen AED. Starten reanimatie, 
borstcompressies en mond-op-mondbeademing, als cliënt buiten bewustzijn is en geen hartslag en/of ademhaling heeft. 
Aansluiten AED. Overdragen aan arts/ambulance. Wees altijd op de hoogte van een niet-reanimeren beleid van de 
cliënt. Bij een niet-reanimeren beleid: 

 Waarschuw meteen de arts en geef de situatie van de cliënt door. 
 Wees altijd op de hoogte van het reanimatiebeleid van jouw organisatie. 
 Wees altijd op de hoogte van de plek waar de AED zich bevindt.  
 Waarschuw meteen de arts of bel het alarmnummer 112, bij voorkeur met een mobiele telefoon, indien er 

geen arts aanwezig is. 
 Leg de cliënt zo nodig in stabiele zijligging.  
 Start alleen een reanimatie als je bevoegd en bekwaam bent. 
 Als je met een collega bent, wissel dan elke 2 minuten zo snel mogelijk af om vermoeidheid te voorkomen 

Benodigdheden: 

 mobiele) telefoon 
 zakdoek, gaasje 
 beademingsmasker, indien aanwezig AED 

 

Werkwijze: 

1. Zorg voor een veilige omgeving voor de cliënt, jezelf en andere aanwezigen.  
2. Schud aan schouders cliënt en vraag op luide toon: 'gaat het?'.  
3. Reageert de cliënt wel: Laat de cliënt zo liggen. Vraag wat er aan de hand is. Zorg voor hulp. 

Blijf bewustzijn controleren. Ga door naar 9 
4. Reageert de cliënt niet: Sla alarm, bel arts (of 112, als geen arts aanwezig is). Draai de cliënt op de rug en 

maak de luchtweg vrij. Kijk of de borstkas omhoogkomt. Luister bij mond en neus of je ademhaling hoort. 
Voel met je wang of je lucht voelt stromen vanuit mond of neus. Stel vast of de ademhaling normaal, niet 
normaal of afwezig is. 

5. Ademt normaal: Leg de cliënt in de stabiele zijligging. Controleer of de ademhaling nog normaal is. Blijf de 
ademhaling elke minuut controleren (ga door naar 9). 

6. Ademt niet normaal of ademhaling is afwezig : Bel 112 en haal de AED. Start borstcompressies. Begin met 
mond-op-mondbeademing na 30 borstcompressies. 

7. Als de borstkas niet omhoogkomt:  Inspecteer de mond en haal een eventuele belemmering weg. - Kijk of het 
hoofd voldoende gekanteld is. Ga verder. Geef weer 30 borstcompressies. Onderbreek de reanimatie niet, 
behalve als de cliënt bij bewustzijn komt. Sluit de AED zo snel mogelijk aan. Stop met reanimeren als de AED 
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het hartritme gaat analyseren. Zorg dat niemand de cliënt aanraakt als de AED het hartritme analyseert. Voer de 
AED-opdrachten onmiddellijk uit. 

8. AED geeft geen schokopdracht volg opdracht AED: Volg de opdrachten van de AED direct op en start weer met 
borstcompressies. AED geeft een schokopdracht, zorg dat niemand cliënt aanraakt, volg opdracht AED: zorg dat 
niemand de cliënt aanraakt. Druk op de schokknop als de AED dit zegt. Een volautomatische AED geeft de schok 
zelf. - Volg de opdrachten van de AED direct op en start weer met borstcompressies. 

9. Blijf bij de cliënt of ga door totdat de arts of ambulance er is, de cliënt bij bewustzijn is of totdat je uitgeput bent. 

10. Als de reanimatie/het probleem voorbij/opgelost is, ruim dan alles op.  

11. Pas handhygiëne toe. 
12. Noteer de handelingen, tijdstip, duur en bevindingen. 

 

 

Reanimeren zonder AED 

Vaststellen of cliënt reageert. Vaststellen of cliënt (niet) normaal ademt. Bellen 112. Starten reanimatie, 
borstcompressies en mond-op-mondbeademing, als cliënt buiten bewustzijn is en geen hartslag en/of ademhaling 
heeft. Overdragen aan arts/ambulance. Wees altijd op de hoogte van een niet-reanimeren beleid van de cliënt. Bij 
een niet-reanimeren beleid: waarschuw meteen de arts en meld dit. Wees altijd op de hoogte van het 
reanimatiebeleid van jouw organisatie. Waarschuw meteen de arts of bel het alarmnummer 112, bij voorkeur met 
een mobiele telefoon, indien er geen arts aanwezig is. Leg de cliënt zo nodig in stabiele zijligging. Start alleen een 
reanimatie als je bevoegd en bekwaam bent. Als je met een collega bent, wissel dan elke 2 minuten zo snel 
mogelijk af om vermoeidheid te voorkomen. 

Benodigdheden: 

 (mobiele) telefoon 
 zakdoek, gaasje 
 beademingsmasker, indien aanwezig 

Werkwijze: 

1. Zorg voor een veilige omgeving voor de cliënt, jezelf en andere aanwezigen.  
2. Schud aan schouders cliënt en vraag op luide toon: 'gaat het?'. 
3. Reageert de cliënt wel: Laat de cliënt zo liggen. Vraag wat er aan de hand is. Zorg voor hulp.  Blijf 

bewustzijn controleren. Ga door naar 8. 
4. Reageert de cliënt niet: Sla alarm, bel arts (of 112, als geen arts aanwezig is).  Draai de cliënt op de rug en 

maak de luchtweg vrij. Kijk of de borstkas omhoogkomt. Luister bij mond en neus of je ademhaling hoort. 
Voel met je wang of je lucht voelt stromen vanuit mond of neus.  Stel vast of de ademhaling normaal, niet 
normaal of afwezig is. 

5. Ademt normaal: Leg de cliënt in de stabiele zijligging. Controleer of de ademhaling nog normaal is. Blijf de 
ademhaling elke minuut controleren (ga door naar 8).  

6. Ademt niet normaal of ademhaling is afwezig : Start borstcompressies. Begin met mond-op-
mondbeademing na 30 borstcompressies. 

7. Als de borstkas niet omhoogkomt : Inspecteer de mond en haal een eventuele belemmering weg. Kijk of het 
hoofd voldoende gekanteld is. Ga verder. Geef weer 30 borstcompressies. Onderbreek de reanimatie niet, 
behalve als de cliënt bij bewustzijn komt. 

8. Blijf bij de cliënt of ga door totdat de arts of ambulance er is, de cliënt bij bewustzijn is of totdat je uitgeput bent.  
9. Als de reanimatie/het probleem voorbij/opgelost is, ruim dan alles op.  
10. Pas handhygiëne toe. 
11. Noteer de handelingen, tijdstip, duur en bevindingen. 

 

 

 

 

 

4. TOEDIENEN VAN MEDICATIE 
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4.1 Medicatieveiligheid 

Medicatieveiligheid verdient aandacht omdat er veel fouten gemaakt worden bij het gebruik van medicijnen en het 
voorschrijven en naleven van medicijnvoorschriften en omdat in de praktijk onduidelijkheden bestaan over 
verantwoordelijkheden rondom het medicatiebeleid. Bekijk de video (2 min.) over medicatieveiligheid (externe site, 
febr.2015). 

De essentie van het beleid is dat de cliënt het juiste medicijn krijgt op de juiste tijd in de juiste hoeveelheid en dosering 

en op de juiste wijze toegediend2 binnen de voor dat medicijn geldende houdbaarheidsdatum. Uitgangspunt bij het 

medicatiebeleid is dat de cliënt waar mogelijk het medicatieproces zelf beheert. Volg, om te bepalen of een cliënt deze 

verantwoordelijkheid kan of wil dragen, de afspraken zoals die gemaakt zijn in de organisatie. 

Hier wordt ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van de zorgverlener betreffende het medicijnbeleid: 

 aanreiken van medicijnen, 
 toedienen van medicijnen, 
 uitzetten van medicijnen 
 klaarzetten van medicijnen, 
 beheren van medicijnen. 
  

Het medicatie overzicht, toedienschema en toedienlijst worden toegelicht. Tot slot wordt in het kort aandacht besteed 
aan de veiligheid voor de zorgverlener die medicijnen toedient. 

Aanreiken van medicijnen 

De medicijnen worden "aangereikt" als de cliënt niet in staat is om zelf de medicijnen te pakken. Bij het aanreiken van 
medicijnen ligt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de medicijnen bij de cliënt. De zorgverlener is slechts de 
handen van de cliënt'. 

De cliënt controleert het soort medicijn, de dosering, het tijdstip en de wijze van toediening. De medicijnen worden uit 
een geneesmiddel distributiesysteem of uit de oorspronkelijke verpakking gehaald; indien het gebeurt uit een 
geneesmiddel distributiesysteem (GDS)3 ("zoals medicijnen op de rol") dat door een ander is gevuld, dient voor de 
cliënt controleerbaar te zijn of de juiste medicijnen aangereikt worden. Dit kan met het door de apotheek geleverde 
toedienschema. 

Toedienen van medicijnen 

Van "toedienen van medicijnen" is sprake als de cliënt niet zelf de verantwoordelijkheid kan dragen voor inname, 
aanbrengen of inbrengen ervan volgens voorschrift4. De verantwoordelijkheid wordt van de cliënt overgenomen. Dien 
de medicijnen toe uit een GDS (bijvoorbeeld medicijnen op de rol) of uit de oorspronkelijke verpakking volgens de 
gegevens van het toedienschema en de toedienlijst. Altijd dient controleerbaar te zijn welke medicijnen worden 
toegediend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook: www.zorgvoorbeter.n1 (externe link) 

2 Zie website Actiz Veilige Principes in de Medicatieketen (externe link, medicatieveiligheid, juli 2012) 

3 Zie Geneesmiddel distributiesystemen  

4 Voor toedienen via een sonde of infuus gelden dezelfde uitgangspunten 

Uitzetten van medicijnen 
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Met het "uitzetten van medicijnen" wordt het uitzetten van de medicijnen voor meerdere momenten op een dag of in 
een week bedoeld. Hiervoor wordt een GDS gebruikt. In een GDS zijn de medicijnen voor één inname moment in 
plastic zakjes in een rol of in een uitzetsysteem met vakjes voor meerdere momenten op een dag verdeeld. Vanuit 
het uitzetsysteem worden medicijnen door de cliënt ingenomen of door hulpverlener of mantelzorger aangereikt of 
toegediend. 

NB: medicatie die niet in een uitzetsysteem opgenomen kunnen worden (denk aan drankjes, koelkastmedicatie, 
antistolling, dosis-aerosol) worden uit de oorspronkelijke verpakking klaargezet, aangereikt of toegediend. 

Door de apotheker 

Het ompakken van medicijnen vanuit een grote verpakking in een kleinere verpakking is een farmaceutische handeling. Dit 
soort handelingen zijn voorbehouden aan apothekers. Het vullen van plastic zakjes (medicijnen op een rol) of in een ander 
geneesmiddel distributiesysteem valt daar ook onder-5. 

Omdat het vullen van geneesmiddel distributiesystemen nog niet overal door apothekers gebeurt, wordt toegelicht 
hoe dit door anderen uitgevoerd kan worden. 

Door de verpleegkundige/verzorgende 

Het uitzetten van medicijnen in een geneesmiddel distributiesysteem kan nodig zijn bij cliënten:  

 die zelf de medicijnen kunnen controleren en zelf zorgdragen voor het naleven van de voorschriften: Dit 
komt weinig voor, maar indien het wel het geval is wordt de cliënt betrokken bij het vullen van het 
systeem; controleert de cliënt de medicijnen in de vakjes op juistheid, dosering, tijdstip en 
toedieningswijze en zorgt de cliënt zelf voor inname op het aangegeven tijdstip óf zorgt de cliënt er zelf 
voor dat de medicijnen door een ander worden uitgereikt. De cliënt is verantwoordelijk voor de controle 
van de medicijnen en voor de inname. 

 die zelf de medicijnen kunnen innemen uit het geneesmiddel distributiesysteem: Dit betreft cliënten die zelf de 
medicijnen op het juiste moment kunnen innemen, maar die niet de inhoud van het geneesmiddel 
distributiesysteem kunnen controleren. De verpleegkundige/verzorgende is verantwoordelijk voor het goed 
vullen van het geneesmiddel distributiesysteem; de cliënt voor het goed innemen van de medicijnen. 

Zoals aangegeven wordt deze handeling in principe altijd door de apotheker uitgevoerd. Als een andere zorgverlener dit 
doet, dient er een dubbele controle plaats te vinden. 

 die geen controle hebben over de medicijnen en de inname ervan: De verpleegkundige/verzorgende/begeleider 
of mantelzorger zorgt ervoor dat de cliënt het medicijn op het juiste moment en op de juiste manier inneemt. 
Belangrijk is hierbij dat de verpleegkundige/verzorgende/begeleider zeker weet dat het juiste medicijn wordt 
toegediend. De medicijnen worden zoveel mogelijk in blisterverpakking (doordrukverpakking) in de vakjes van het 
geneesmiddel distributiesysteem gelegd. Op de blisters staat de naam van het medicament. De medicijnen 
worden gecontroleerd bij het vullen van het geneesmiddelen distributiesysteem (door apotheker of in 
uitzonderingsituatie door een zorgverlener) én bij het toedienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Het CIZ zal het ompakken en het uitzetten in een geneesmiddel distributiesysteem ook indiceren als handeling voor 

apotheker of apotheekhoudend huisarts. 

Klaarzetten van medicijnen 



 

VERSIE 1.0   1-1-2017 

 

Het klaarzetten van medicijnen voor inname is het klaarzetten op het moment dat de cliënt zelf de medicijnen 
inneemt/toedient. Deze handeling wordt uitgevoerd voor cliënten die of niet alle medicijnen zelf kunnen verzamelen 
en/of herinnerd moeten worden aan het tijdstip om de medicijnen in te nemen. Het k laarzetten kan uit een GDS. De 
controle van het juiste medicijn doet de cliënt, dus de medicijnen moet voor de cliënt herkenbaar zijn (naam op 
blisterverpakking, op doosje of zakje van GDS) 

Beheer van medicijnen 

Hier ligt een taak indien de cliënt niet in staat is om er zelf voor te zorgen dat er voldoende medicijnen in voorraad zijn. In 
het cliëntdossier wordt vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het beheer van de voorraden. 

Hieronder vallen de volgende taken: 

 bestellen van medicijnen. Als het nodig is dat de zorgorganisatie dit overneemt van de cliënt worden hier 
afspraken over gemaakt met de huisarts en de apotheker. 

 veilig en hygiënisch opbergen van de medicijnen volgens het bewaaradvies van de apotheek. Als het nodig is dat 
de zorgorganisatie dit overneemt van de cliënt, bijvoorbeeld omdat de cliënt verward is, wordt samen met de 
mantelzorg naar een passende, veilige en hygiënische oplossing gezocht waarbij het uitgangspunt is dat de 
medicijnen in het huis van de cliënt of de mantelzorg worden bewaard. 

Wanneer een zorgmedewerker hiervoor verantwoordelijk is dient aandacht te zijn voor o.a.:  

 voldoende voorraad; 
 veilige en hygiënische bewaarplaats; 
 droge bewaarplaats; 
 de temperatuur waarbij de medicatie bewaard dient te worden (bijv. controle temperatuur  
 koelkast); 
 beheer van zelfzorgmedicatie; 
 retourneren van medicatie die niet gebruikt wordt. 

Halve tabletten en geopende ampullen 

Soms is de dosis van de geleverde eenheid te groot en moet een tablet gehalveerd of wordt de vloeistof uit een ampul maar 
voor de helft gebruikt. Omdat het voor een volgende zorgmedewerker vaak niet meer af te leiden is welk medicijn het is of 
omdat niet gegarandeerd kan worden dat de inhoud van de ampul nog bruikbaar is, mag het overgebleven deel van het 
medicijn of de vloeistof niet meer gebruikt worden. Maak om verspilling tegen te gaan met de apotheker afspraken over 
het leveren van kleinere eenheden van het medicijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijkheden medicijntoediening 
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Hieronder wordt kort beschreven wat de verantwoordelijkheden zijn van de arts, de cliënt, de apotheker en de 
verpleegkundige/verzorgende/begeleider. 

 Arts: De arts is verantwoordelijk voor het medicijnbeleid en de medicatieopdracht. Als de arts zich vergist en het 
verkeerde medicijn voorschrijft, dan is de arts daarvoor verantwoordelijk. De arts is verantwoordelijk voor het 
registreren van wijzigingen in het medicatie overzicht. De verpleegkundige/verzorgende/begeleider kan 
(mede)verantwoordelijk zijn voor een fout als:  

- het de verpleegkundige/verzorgende/begeleider duidelijk is dat de arts zich vergist en er niets mee doet; 

-de verpleegkundige/verzorgende/begeleider de instructies van de arts niet goed begreep en wel tot uitvoering 
overgaat; 

-de verpleegkundige/verzorgende/begeleider geen rekening houdt met een duidelijke verslechtering van de cliënt. 

 Cliënt: In principe is de cliënt verantwoordelijk voor het naleven van de medicijnvoorschriften. Door beperkte 
mogelijkheden van de cliënt lukt dit niet altijd. Per beperking moet gekeken worden naar een passende oplossing. 
Dit wordt vastgelegd in het cliëntdossier. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zelfzorgmedicatie,  

 Apotheker / apotheekhoudend huisarts: De apotheker is verantwoordelijk voor de geneesmiddelenvoorziening. 
Het recept speelt daarin een cruciale rol. Door onduidelijkheden in het recept etc. kunnen er fouten optreden. De 
apotheker is er ook verantwoordelijk voor dat de medicijnen in een gebruiksvriendelijke verpakking worden 
afgeleverd (GDS/ "medicijnen op de rol") bij de cliënt thuis of in de instelling waar de cliënt verblijft. Daarnaast is 
de apotheker verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van een actueel medicatieoverzicht van thuis - 
of in verzorgingshuis wonende cliënten en voor het leveren van actuele toedienschema's en toedienlijsten 
aan de zorgorganisatie (thuiszorg of verzorgingshuis) die een rol hebben bij het naleven van 
medicatievoorschriften. Wanneer een cliënt in een instelling woont/ is opgenomen is de apotheker van de 
instelling verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een actueel medicatieoverzicht, toedi enschema's 
en toedienlijsten. De apotheker levert levert informatie mee bij medicatie die voor de eerste keer wordt 
gebruikt. 

 Verpleegkundige/verzorgende/begeleider: De verpleegkundige/verzorgende/begeleider voert in het kader van 
medicijnbeleid taken uit in opdracht van de cliënt. In situaties waarin de cliënt geen verantwoordelijkheid kan 
dragen kan de verpleegkundige/verzorgende/begeleider alleen verantwoord te werk gaan als samen met de 
arts of door de apotheker is vastgelegd welke medicijnen, in welke dosering, op welk tijdstip en op welke wijze 
wordt toegediend. Dit dient vastgelegd te zijn in het medicatie overzicht. De apotheek levert aan de 
zorgmedewerker actuele toedienschema's en toedienlijsten. De verpleegkundige/ verzorgende/begeleider is 
verantwoordelijk voor de toedienregistratie op de toedienlijst. De verpleegkundige/verzorgende/begeleider 
signaleert of er sprake is van onjuist of onveilig medicatiegebruik en onderneemt zo nodig actie. De 
verpleegkundige/verzorgende/begeleider adviseert de cliënt bij het gebruik van zelfzorgmedicatie dit aan huisarts 
en apotheek te melden. De verpleegkundige/verzorgende/begeleider noteert afspraken die aanvullend zijn op 
toedienschema/toedienlijst, in het cliëntdossier. 
 

Toedieningsfouten 

Wanneer een medicijn verkeerd wordt toegediend (verkeerd medicijn, verkeerde dosering, verkeerd tijdstip, verkeerde 
toedieningsweg) dient dit volgens de binnen de organisatie afgesproken procedure gemeld te worden (melding 
incidenten). In de meeste gevallen zal ook de behandelend arts of de apotheker gewaarschuwd moeten worden. Deze 
overweging dient in ieder geval altijd onderdeel van de meldingsprocedure te zijn.  

Deskundigheid 

Wie mag wat doen en hoe zit het met de verantwoordelijkheid. In principe geldt dat iemand bevoegd is voor het uitvoeren 
van een handeling als hij/zij daartoe bekwaam is. Van belang is dat als je taken uitvoert met betrekking tot medicijnbeleid dat 
je weet wat je doet, weet wat je geeft en weet waar je op moet letten. 

 

 

Veiligheid zorgverlener 
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Zorgverleners moeten zelf niet in direct contact komen met de medicijnen die voor de cliënt bedoeld zijn. Vooral bij 
antibiotica, cytostatica en hormoonpreparaten dient direct contact voormelden te worden. Wanneer het niet mogelijk is 
om deze medicijnen zonder aanraken toe te dienen wordt geadviseerd handschoenen te dragen voor eigen veiligheid. 

Dubbele controle van medicatie 

Het verkeerd toedienen van medicijnen brengt risico's met zich mee. Voor het ene medicijn is het risico op blijvend letsel 
bij verkeerde dosering of toediening meer aanwezig dan bij het andere. Denk hierbij bijvoorbeeld aan morfine en 
cytostatica. Ook is de ene toedieningsweg risicovoller dan een andere. 

Dubbele controle van de medicatie is belangrijk voor de veiligheid'.  

NB. Bij opioïden speelt daarnaast ook het misbruik een rol. Het gaat in dit geval om afleggen van verantwoording van de 
zorgmedewerker. De zorgmedewerker moet aannemelijk kunnen maken dat zij de opioïden aan de cliënt heeft gegeven 

en niet voor andere doelen gebruikt. Er moet een systeem zijn waarmee de zorgmedewerker dat kan aantonen. 

Lijst Risicovolle medicatie 

Dubbele controle is nodig bij die medicatie die naar het oordeel van de apotheker een onacceptabel risico vormt 
bij verkeerde dosering. Bepaalde medicatie die los geleverd wordt dient bij toediening dubbel gecontroleerd en 
afgetekend (met paraaf) te worden. Zorgorganisatie en apotheker dienen met elkaar te overleggen welke 
medicatie dubbel gecontroleerd dient te worden. Op landelijk niveau is de lijst risicovolle  medicatie opgesteld, 
als uitgangspunt voor dit overleg. De medicatie op deze lijst wordt gemarkeerd op de toedienlijst die door de 
apotheker wordt aangeleverd. 

Uitvoering dubbele controle 

Een dubbele controle kan op meerdere manieren worden uitgevoerd: 

 Bij uitzetsystemen (bijv. medicijnen "op de rol"). De apotheker heeft de medicijnen in een uitzetsysteem 
aangeleverd en deze in de apotheek gecontroleerd. Degene die de medicatie aan de cliënt geeft controleert de 
gegevens van de cliënt en de medicijnen aan de hand van het toedienschema of toedienlijst. 

 Uitzetten van medicijnen bij de cliënt (cliënt neemt medicijnen zelf uit uitzetsysteem). Dit dient te worden 
voorkomen. Ga altijd eerst met de apotheker na of de medicijnen niet door de apotheker in een 
uitzetsysteem kunnen worden aangeboden. Wanneer de medicijnen toch bij de cliënt vanuit de originele 
verpakking in een uitzetsysteem worden uitgezet, voor een cliënt die de medicijnen zelf inneemt, dienen deze 
medicijnen door iemand anders te worden gecontroleerd. Intramuraal: Laat de medicijnen in het uitzetsysteem 
door een collega controleren. Extramuraal: Ga na of de medicijnen door de cliënt of de mantelzorger 
gecontroleerd kunnen worden. Wanneer dit niet mogelijk is wordt met de apotheker nagegaan wat een 
veilige oplossing is en welke medicijn risicovol zijn en welke minder risico's met zich meebrengen.  Bij 
risicovolle medicijnen is altijd dubbele controle en aftekening nodig. 

 Uitzetten van medicijnen bij de cliënt (medicijnen worden door een medewerker toegediend) Ga eerst na of 
apotheker de medicijnen kan uitzetten. Zo niet, dan worden de medicijnen in blisterverpakking in het 
uitzetsysteem geplaatst. De medicijnen worden ook gecontroleerd door degene die ze toedient. 
 

 

 

 

 

 

 

4.2 Medicijnen uitzetten in dag- of weekdoos (GDS) 
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Halen van de verschillende medicijnen uit de verpakking en doen in de juiste vakjes in het 
geneesmiddeldistributiesysteem. 

Het ompakken van medicijnen van grootverpakking in een geneesmiddel distributiesysteem (GDS) is een farmaceutische 
handeling en gebeurt door de apotheek. Alleen in situaties waarin dit niet mogelijk is, kan het uitzetten in dag- of weekdoos 
door een ander uitgevoerd worden. Zorg ervoor dat van elk medicijn een bijsluiter aanwezig is en neem kennis van de 
informatie. Voorkom als zorgverlener direct (huid)contact met het medicijn. Vooral bij antibiotica, cytostatica en 
hormoonpreparaten kan huidcontact schadelijk zijn voor de gezondheid van de zorgverlener. Draag zo nodig 
handschoenen. Zorg voor een rustige omgeving. Goede concentratie kan de kans op fouten verminderen. 

Wanneer iemand anders de medicijnen toedient is het van belang dat de medicijnen nog herkenbaar zijn:  

 laat de medicijnen in de blisterverpakking; 
 wanneer medicijnen niet in blisterverpakking leverbaar zijn wordt de vorm, kleur en opdruk van het medicijn op 
de toedienlijst/ het medicijnoverzicht genoteerd. 

Gebruik een geneesmiddeldistributiesysteem waarvan de vakjes groot genoeg zijn om, waar nodig, de medicijnen in 
blisterverpakking uit te zetten. Zorg er in overleg met de apotheker voor dat geen halve tabletten uitgezet hoeven te 
worden (dosering in hele tabletten). Noteer op tube/flacon/pot bij vloeistoffen en zalven/crèmes de datum waarop deze 
voor het eerst geopend is. Noteer het tevens op de toedienlijst. Werk systematisch. Van een verkeerd toegediend en/of 
een niet gegeven medicijn dient melding te worden gemaakt volgens organisatieprocedure. Ga na of arts 
gewaarschuwd moet worden. Controleer na het uitzetten de voorraad en bestel zo nodig nieuwe medicijnen. 

Benodigdheden: 

 Toedienlijst 
 Geneesmiddeldistributiesysteem 
 Medicijnen 
 zo nodig: handschoenen 

Werkwijze: 

Draag zorg voor dubbele controle van de inhoud van het geneesmiddeldistributiesysteem  
1. Pas handhygiëne toe. 
2. Maak een schoon werkveld en zet daarop de benodigdheden binnen handbereik.  
3. Ga na of zich wijzigingen in het medicijnbeleid hebben voorgedaan.  

4. Controleer het geneesmiddel distributiesysteem op resterende medicijnen. 

Controleer elk medicijn in het doosje en de gegevens van de cliënt. 
5. Vergelijk het medicijn met de toedienlijst. 

Vul het geneesmiddeldistributiesysteem per medicijn, aan de hand van de toedienlijst.  
6. Zet de nog uit te zetten medicijnen aan één kant van jezelf.  
7. Neem het medicijn uit de verpakking (houdt waar mogelijk de blisterverpakking intact). 
8. Stop de juiste hoeveelheid van het medicijn in het (de) juiste vakje(s).  
9. Controleer of het medicijn in het (de) juiste vakje(s) is gestopt.  

10. Zet het doosje van het uitgezette medicijn apart van de nog uit te zetten medicijnen aan de andere kant van 

jezelf. 
11. Herhaal de punten 5-11 voor alle voorgeschreven medicijnen. 

12. Controleer, als alle medicijnen zijn uitgezet, of alle vakjes de juiste hoeveelheid medicijnen bevatten, aan de 

hand van de toedienlijst. 
13. Ruim de materialen op. 
14. Pas handhygiëne toe. 
15. Teken de toedienlijst af of noteer de handeling en noteer bevindingen 

 

 

4.3 Aanreiken medicijnen 
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Aanreiken medicijn aan de cliënt uit originele verpakking of geneesmiddeldistributiesysteem. Controleren juiste medicijn, 
juiste inname en signaleren bijwerkingen: eigen verantwoordelijkheid cliënt.  

Dit protocol wordt gebruikt voor cliënten die door een functionele beperking medicijnen niet zelf uit de verpakking kunnen 
nemen. In afspraken met de cliënt is vastgelegd dat de cliënt verantwoordelijk is voor controle van het juiste medicijn, de 
juiste inname en het signaleren van bijwerkingen. Als zorgverlener heb je wel een signalerende functie. Medicijnen die 
uit de originele verpakking worden aangereikt, dienen van een duidelijk etiket voorzien te zijn: naam van de cliënt, 
naam medicijn, tijdstip van inname, frequentie van inname, wijze van inname. Zorg dat  medicijnen die uit een 
geneesmiddeldistributiesysteem aangereikt worden, herkenbaar zijn (blisterverpakking of door een vermelding van 
kleur, vorm en opdruk op de toedienlijst). Neem kennis van de informatie op de bijsluiters van de medicijnen, om 
cliënt goed te kunnen adviseren. Lees in de bijsluiter met welke vloeistof het medicijn ingenomen kan worden, om 
cliënt te kunnen adviseren. Niet alle medicijnen kunnen worden opgelost of fijngemalen. Laat cliënt arts of apotheker 
raadplegen als cliënt het medicijn niet in zijn geheel kan innemen. Voorkom als zorgverlener direct (huid)contact met het 
medicijn. Vooral bij antibiotica, cytostatica en hormoonpreparaten kan huidcontact schadelijk zijn voor de gezondheid van 
de zorgverlener. Draag zo nodig handschoenen. Maak melding van een verkeerd toegediend en/of een niet gegeven 
medicijn volgens organisatieprocedure. Ga na of behandelend arts gewaarschuwd moet worden. Adviseer de cliënt ook 
zo nodig over de voorraad en laat cliënt zo nodig nieuwe medicijnen bestellen. 

Benodigdheden: 

 medicijn(en) in originele verpakking of geneesmiddeldistributiesysteem 
 vloeistof volgens bijsluiter, bijvoorbeeld water 
 zo nodig: lepel of vijzel 
 zo nodig: kommetje 
 zo nodig: afvalbak 
 zo nodig: handschoenen 

Werkwijze: 

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Zet de benodigdheden binnen handbereik. 
3. Ga na of de cliënt de controle kan uitoefenen (juiste medicijn, juiste toediening en de bijwerkingen).  
4. Laat de cliënt de medicijnen en de gegevens controleren.: naam en geboortedatum cliënt, naam medicijn, 

vervaldatum, kleur, toedieningswijze, toedieningsvorm 

5. Laat cliënt het medicijn met het medicijnoverzicht controleren. – soort, dosering en toedieningstijdstip 
6. Maak het medicijn klaar voor gebruik.: Indien het medicijn in z'n geheel toegediend moet worden: neem het 

medicijn uit de verpakking. Indien het medicijn opgelost moet worden: doe het medicijn in het glas met vloeistof. 
Indien het medicijn fijngemaakt moet worden (alleen volgens afspraak met arts/apotheker): maak het medicijn fijn 
door er met de lepel of de vijzel op te drukken met een draaiende beweging. Indien het fijngemaakte medicijn 
opgelost moet worden: vermeng het medicijn zo nodig met de voorgeschreven vloeistof. 

7. Vraag de cliënt rechtop te gaan zitten.  
8. Geef het medicijn (als ingenomen moet worden met vloeistof erbij of in opgeloste vorm) aan de cliënt.  
9. Ga met cliënt na of cliënt niet kauwt op medicijnen die in zijn geheel ingenomen moeten worden.  
10. Vraag of cliënt het medicijn heeft ingenomen. 
11. Herhaal bij inname, inbrengen of aanbrengen van meerdere medicijnen de stappen 4 t/m 10. 
12. Ruim de materialen op. 
13. Pas handhygiëne toe. 
14. Noteer eventuele bevindingen. 

 

 

 

 

 

 

Toedienen medicijnen onder de tong 
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Tong tegen verhemelte brengen en medicijn onder de tong aanbrengen (sublinguaal).  Dien de medicijnen volgens 
voorschrift toe. Ga na hoeveel doses de cliënt toegediend krijgt en of de handeling na 5 minuten herhaald moet 
worden, bij onvoldoende effect na de eerste toediening. Over het algemeen mogen niet meer dan 3 doses gegeven 
worden binnen 15 minuten.  Neem kennis van de informatie op de bijsluiter. Medicijnen voor onder de tong zijn zowel in 
tabletvorm of spray. Er zijn is een beperkt aantal medicijnen geschikt voor toediening onder de tong. Maak melding 
van een verkeerd toegediend en/of een niet gegeven medicijn volgens organisatieprocedure. Ga na of behandelend 
arts gewaarschuwd moet worden. Controleer bij de toediening de voorraad en bestel zo nodig nieuwe medicijnen.  

Benodigdheden: 

 toedienlijst 
 medicijn (spray of tablet) 
 afvalbak 

Werkwijze: 

Zorg voor dubbele controle van de medicatie.  

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Zet de benodigdheden binnen handbereik. 
3. Controleer het medicijn en de gegevens van de cliënt.  

naam en geboortedatum van de cliënt 
vervaldatum 
toedieningswijze (medicijn geschikt voor toediening onder de tong) 

4. Vergelijk het medicijn met de toedienlijst. 
soort 
dosering (aantal doses dat toegediend mag worden) 
toedieningstijdstip 

5. Maak het medicijn gereed voor toediening (spray of tablet).  
6. Instrueer de cliënt de medicijnen niet door te slikken. Cliënt mag ook niet eten, drinken of roken tot het 

medicijn volledig is opgenomen. 
7. Vraag de cliënt te gaan zitten. 

8. Laat cliënt tablet of spray in de hand nemen (of neem tablet of spray zelf ter hand). Vraag de cliënt de punt van de 

tong tegen het verhemelte te brengen. 

9. Laat de cliënt het medicijn onder de tong brengen. 
Bij tablet, leg tablet onder de tong.  
Bij spray, spray medicijn 1 of 2 keer (volgens voorschrift) onder of tegen onderkant van de tong.  

10. Vraag de cliënt onmiddellijk de mond dicht te doen. 
11. Vraag de cliënt het medicijn niet te inhaleren of door te slikken.  
12. Ruim de materialen op en pas handhygiëne toe. 

13. Teken de toedienlijst af of noteer tijdstip, soort, concentratie, hoeveelheid, wijze van toediening en noteer 

bevindingen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbrengen huidzalf 
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Dien huidzalf toe volgens voorschrift. Neem kennis van de informatie op de bijsluiter. Oude zalfresten dienen eerst 
verwijderd te worden voordat nieuwe zalf wordt aangebracht. 

Zorg dat de opening van de zalftube niet in contact komt met de huid. Haal de zalf die in een pot zit altijd met een 
schone, verpakte spatel of met een gaasje uit de pot. Huidzalf wordt aangebracht met de vinger (met handschoen) of een 
gaasje. Noteer op de tube of pot de datum waarop deze voor het eerst is geopend.  Maak melding van een verkeerd 
toegediend en/of een niet gegeven medicijn volgens organisatieprocedure. Ga na of behandelend arts gewaarschuwd 
moet worden. Controleer de voorraad en bestel zo nodig nieuwe medicijnen. Dit protocol is niet van toepassing op het 
toedienen van huidzalf met cytostatica. 

Benodigdheden: 

 toedienlijst 
 niet-steriele handschoenen (zo nodig 2 paar) 
 huidzalf 
 spatel (nodig bij huidzalf in een pot) óf gaasje 
 zo nodig: middel om reeds aangebrachte huidzalf te verwijderen (bijvoorbeeld zoete olie) 
 zo nodig: doos gaasjes (aantal afhankelijk van het oppervlak) 
 zo nodig: verbandmiddel 
 afvalbak 

 

Werkwijze: 

Zorg voor dubbele controle van de medicatie.  

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Zet de benodigdheden binnen handbereik. 
3. Controleer de huidzalf en de gegevens van de cliënt. 
4. Vergelijk de zalf met de toedienlijst. 
5. Breng de cliënt in een geschikte houding en vraag de cliënt de huid te ontbloten.  
6. Trek de handschoenen aan. 
7. Maak zo nodig de huid schoon, verwijder oude resten zalf.  
8. Was de gehandschoende handen of trek schone handschoenen aan. 
9. Breng de huidzalf aan. 
10. Trek de handschoenen uit. 
11. Breng zo nodig een nieuw verband aan. 
12. Ruim de materialen op. 
13. Pas handhygiëne toe. 
14. Teken de toedienlijst af of noteer tijdstip, soort, concentratie, hoeveelheid, wijze van toediening en noteer 

bevindingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbrengen oogzalf 
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Aanbrengen van oogzalf in het 'gootje' dat ontstaat door het onderste ooglid met de wijsvinger naar beneden te trekken. 
Dien de oogzalf toe volgens voorschrift. Neem kennis van de informatie op de bijsluiter. 

Noteer op de tube de datum waarop deze voor het eerst is geopend. De punt van de oogzalftube mag niet in 
aanraking komen met de huid, slijmvlies of oogharen. Bij toedienen van meerdere soorten oogzalf de volgorde volgens 
voorschrift hanteren. Bij toedienen van meerdere soorten oogzalf in één oog even tussendoor wachten zodat de zalf 
zich over het oog kan verdelen. Bij toedienen van oogzalf én oogdruppels dienen eerst de oogdruppels toegediend te 
worden. 5 minuten nadien kan de oogzalf aangebracht worden. Maak melding van een verkeerd toegediend en/of een 
niet gegeven medicijn volgens organisatieprocedure. Ga na of behandelend arts gewaarschuwd moet worden. 
Controleer bij de toediening de voorraad en bestel zo nodig nieuwe medicijnen.  

Benodigdheden: 

 Toedienlijst 
 oogzalf 
 (papieren) zakdoek 

Werkwijze: 

Zorg voor dubbele controle, juiste medicatie.  

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Zet de benodigdheden binnen handbereik. 
3. Controleer het medicijn in de tube en gegevens cliënt.  
4. Vergelijk het medicijn met de toedienlijst. 
5. Vraag de cliënt omhoog te kijken en het hoofd iets achterover te buigen.  
6. Draai de dop van de tube en neem de tube in een hand.  
7. Breng met een vinger van de andere hand het onderooglid naar beneden; er ontstaat een 'gootje'.  

8. Houd de tube oogzalf verticaal boven het te zalven oog, laat de hand tegen het voorhoofd van de cliënt 

steunen. 
9. Breng de zalf van buiten naar binnen aan in het 'gootje' zonder de oogbol aan te raken met de tube.  
10. Laat het onderste ooglid en het voorhoofd los. 
11. Vraag de cliënt de ogen te sluiten en met de ogen te draaien. 
12. Verwijder zo nodig met een zakdoek de overtollige zalf.  
13. Herhaal (indien voorgeschreven), de stappen 4 t/m 11 met het andere oog.  
14. Ruim de materialen op. 
15. Pas handhygiëne toe. 

16. Teken de toedienlijst af of noteer tijdstip, soort, concentratie, hoeveelheid, wijze van toediening en noteer 

bevindingen. 

 
Aanbrengen transdermale pleister 

Verwijderen oude pleister. Zoeken nieuwe plaats voor plakken nieuwe pleister. Gebruik dit protocol niet voor Exelon- of 
neupro-pleisters, daarvoor is een apart protocol, met plakschema. Dien medicijnen toe volgens voorschrift. Neem kennis 
van de bijsluiter en mogelijk plakschema. Stel de pleister niet bloot aan warmtebronnen (bijvoorbeeld magnetron). 
Hierdoor kan de opname versneld worden, waardoor de dosering ontregeld raakt. Knip een gelpleister niet door; er 
komt dan in één keer een grote hoeveelheid medicijn vrij. De meest geschikte plaatsen om de pleister te plakken zijn 
op de borst direct onder de sleutelbeenderen, de bovenarmen, de overgangsplaats van rug naar bil of de bovenbenen. 
Knip eventuele haartjes op de huid weg; niet scheren. Let op dat het medicijn van de pleister niet lekt op andere delen 
van de huid dan daar waar de pleister wordt geplakt. Plak een nieuwe pleister op een andere plaats dan de vorige om 
huidirritatie en medicatiestapeling te voorkomen. Omdat het bij het aanbrengen van een pleister onpraktisch is om 
handschoenen te dragen, wordt in dit protocol het gebruik van handschoenen alleen beschreven bij het verwijderen 
van de pleister. Spoel de handen na het aanbrengen van de fentanylpleister goed af met water, maar zonder zeep 
omdat zeep de opname bevordert van het, eventueel op de huid aanwezige, medicijn. Lees de bijsluiter over hoe om 
te gaan met de verwijderde pleister. Maak melding van een verkeerd toegediend en/of een niet gegeven medicijn 
volgens organisatieprocedure. Ga na of behandelend arts gewaarschuwd moet worden. Controleer de voorraad en 
bestel zo nodig nieuwe medicijnen. 

Benodigdheden: 
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 toedienlijst 
 transdermale pleister 
 washand, water en handdoek voor de cliënt 
 niet-steriele handschoenen 
 zo nodig een schaartje 
 afvalbak 
 container voor klein chemisch afval, indien dit in bijsluiter is aangegeven 

Werkwijze: 

Zorg voor dubbele controle van de medicatie. 

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Zet de benodigdheden binnen handbereik. 

3. Controleer pleister, plakschema en de gegevens van de 

cliënt. 

naam en geboortedatum van de cliënt 
vervaldatum 
beschadigingen 

4. Vergelijk de pleister met de toedienlijst. 
soort 
dosering 
toedieningstijdstip 

5. Verwijder de gebruikte pleister volgens de aanwijzingen op de bijsluiter, met handschoenen.  
6. Zoek een geschikte plaats voor de nieuwe pleister. 

7. Maak de huid schoon met water en droog de huid goed. Knip de eventueel aanwezige haren weg. 
8. Open de verpakking van de pleister. 

9. Haal de beschermlaag van de pleister. Plak de pleister op de huid. 

10. Druk de pleister met de vlakke hand gedurende minimaal een halve minuut goed aan. Zorg dat alle 

randen goed vast zitten. 
11. Spoel de handen af met water. 
12. Gebruik bij fentanyl geen zeep (zeep bevordert de opname van fentanyl die eventueel op de huid is gekomen). 
13. Ruim de materialen op. 
14. Pas handhygiëne toe. 

15. Teken toedienlijst af of noteer tijdstip, soort, concentratie, hoeveelheid, wijze van toediening en noteer 

bevindingen. 

16. Zorg voor veilige afvoer van de gebruikte pleister via KCA of via apotheker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Toedienen van neusdruppels, neusspray en oogdruppels 



 

VERSIE 1.0   1-1-2017 

 

Toedienen neusdruppels 

Toedienen neusdruppels met een pipet. Dien medicijnen volgens voorschrift toe. Neem kennis van de informatie op de 
bijsluiter. De cliënt moet het hoofd goed achteroverbuigen. Mocht dat niet lukken dan neusdruppels in liggende 
houding toedienen. De druppelopening van de flacon mag niet in aanraking komt met de huid of slijmvliezen. Neem 
een nieuwe flacon wanneer dit wel gebeurt. Hanteer bij toedienen van meerdere soorten neusdruppels de volgorde 
volgens voorschrift. Tijd tussen 2 verschillende druppels 3-5 minuten. Noteer op het etiket van het flesje de datum 
waarop deze voor het eerst is geopend en de datum waarop het flesje moet worden vervangen (zie hiervoor de 
bijsluiter). Maak melding van een verkeerd toegediend en/of een niet gegeven medicijn volgens organisatieprocedure. 
Ga na of behandelend arts gewaarschuwd moet worden. Controleer de voorraad en bestel zo nodig nieuwe 
medicijnen. 

Benodigdheden: 

 Toedienlijst 
 neusdruppels in flesje met pipet  
 zakdoek 

Werkwijze: 

Zorg voor dubbele controle van de medicatie. 
1. Pas handhygiëne toe. 
2. Zet de benodigdheden binnen handbereik. 
3. Controleer het medicijn in het flesje en de gegevens van de cliënt.  
4. Vergelijk het medicijn met de toedienlijst. 
5. Ga na of de druppels in beide neusgaten toegediend moeten worden. 
6. Laat de cliënt de neus snuiten. 
7. Vraag de cliënt omhoog te kijken en het hoofd achterover te buigen.  
8. Breng de neusdruppels in het ene neusgat.  
9. Zuig de neusdruppels op in het pipet.  
10. Houd het pipet horizontaal boven het te druppelen neusgat.  
11. Laat de druppels langs de buitenzijde van de neusvleugel in het neusgat vallen. 
12. Zet het pipet terug in het flesje. 
13. Vraag de cliënt het andere neusgat dicht te drukken en te snuiven. 

14. Herhaal, op voorschrift, de stappen 7 t/m 9 met het andere neusgat. Ruim de materialen op. 
15. Pas handhygiëne toe. 
16. Noteer, wanneer het flesje voor de eerste keer is geopend, de datum op het etiket van het flesje.  

17. Teken de toedienlijst af of noteer tijdstip, soort, concentratie, hoeveelheid, wijze van toediening en noteer 

bevindingen. 

 

Toedienen medicijnen via neusspray 

Gereedmaken van de neusspray, neussnuiten en toedienen van de medicijnen. Dien medicijnen/sprayvloeistof toe 
volgens voorschrift. Ga na of de medicijnen/sprayvloeistof in één of in twee neusgaten moeten worden toegedien d. 
Neem kennis van de informatie op de bijsluiter. Hanteer bij toedienen van meerdere soorten 
medicijnen/sprayvloeistoffen via de neus de volgorde volgens voorschrift. Noteer op de neusspray de datum waarop 
deze voor het eerst is geopend. Gebruik de neusspray voor slechts één persoon om besmetting te voorkomen. Maak 
melding van een verkeerd toegediend en/of een niet gegeven medicijn volgens organisatieprocedure. Ga na of 
behandelend arts gewaarschuwd moet worden. Controleer de voorraad en bestel zo nodig ni euwe medicijnen. 

Benodigdheden: 

 Toedienlijst 
 neusspray of neusspray met doseerpompje  
 zakdoek 

 

 

Werkwijze: 
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 Zorg voor dubbele controle van de medicatie. 

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Zet de benodigdheden binnen handbereik. 
3. Controleer het medicijn/de spryvloeistof in de neusspray, de gegevens van de cliënt, en welk(e) 

neusgat(en). 
4. Vergelijk het medicijn/de sprayvloeistof met de toedienlijst.  
5. Laat de cliënt de neusgaten één voor één snuiten of ophalen. 
6. Schud de neusspray goed, iedere keer vóór gebruik.  
7. Verwijder de afsluitdop van de neusspray. 
8. Houd de neusspray vast met de duim aan de onderkant en de tuit gericht naar boven. Houd het bovenstuk tussen 

wijs- en middelvinger en spray in één neusgat. 
Bij gebruik van een 'gewone' neusspray: spray bij eerste gebruik aantal malen in de lucht. 
Bij gebruik van een neusspray met een doseerpompje: spray bij eerste gebruik een paar keer krachtig in de 

lucht. 
9. Herhaal stap 8 zo nodig voor het andere neusgat.  

10. Ruim de materialen op.  

11. Pas handhygiëne toe. 

12. Teken de toedienlijst af of noteer tijdstip, soort, concentratie, hoeveelheid, wijze van toediening en noteer 
bevindingen. 

 

Toedienen oogdruppels 

Toedienen oogdruppels uit een oogdruppelflesje in het 'gootje' dat ontstaat door het onderste ooglid met de wijsvinger 
naar beneden te trekken. Dien de oogdruppels volgens voorschrift toe. Neem kennis van de informatie op de 
bijsluiter(s). Verwijder eerst de contactlenzen. Het conserveermiddel in de oogdruppel kan de lenzen troebel 
maken en lenzen kunnen ervoor zorgen dat de oogdruppel niet goed in het oog terechtkomt. Harde lenzen 
kunnen direct na het druppelen weer in; zachte lenzen mogen pas 30 minuten na het druppelen weer in.  Noteer 
op het etiket van het flesje de datum waarop dit voor het eerst is geopend en de datum waarop het  flesje moet 
worden vervangen (zie hiervoor de bijsluiter). De druppelopening mag niet in aanraking komen met de huid, 
slijmvlies of oogharen. Neem een nieuwe nm flacon wanneer dit wel gebeurt. Druppel in liggende houding als de 
cliënt moeite heeft met het achterover buigen van het hoofd. Houd bij het druppelen zoveel afstand dat de 
druppel geen vochtzuiltje kan vormen met het oog. Breng slechts één oogdruppel tegelijk in het oog aan. 
Hanteer bij toedienen van meerdere soorten oogdruppels de volgorde volgens voorschrift arts. Wacht bij het 
toedienen van meerdere soorten oogdruppels in één oog ongeveer 5 minuten tussen de  verschillende 
oogdruppels zodat de vloeistof zich over het oog kan verdelen.  Dien, indien de cliënt ook oogzalf gebruikt, eerst 
de oogdruppels toe. Wacht 5 minuten en breng dan de oogzalf aan. Verspreid bij meer dan één keer per dag 
druppelen de tijden zoveel mogelijk gelijkmatig over de dag. Maak melding van een verkeerd toegediend en/of 
een niet gegeven medicijn volgens organisatieprocedure. Ga na of behandelend arts gewaarschuwd moet 
worden. Controleer bij de toediening de voorraad en bestel zo nodig nieuwe medicijnen.  

Benodigdheden: 

 toedienlijst 
 handdoek voor cliënt 
 oogdruppels in oogdruppelflesje  
 gaasje of papieren zakdoek 

 

 

 

 

 

Werkwijze: 
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Zorg voor dubbele controle van de medicijnen. 

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Vraag de cliënt de handen te wassen en goed te drogen (voor het afdrukken van de traanpuntjes).  
3. Zet de benodigdheden binnen handbereik. 
4. Controleer het medicijn in het flesje en de gegevens van de cliënt. 
5. Vergelijk het medicijn met de toedienlijst.  
6. Ga na of beide ogen gedruppeld moeten worden. 
7. Vraag de cliënt de contactlenzen (indien aanwezig) te verwijderen.  
8. Ga na of het ooglid schoon/vrij is van secreet. Als het oog niet schoon is Maak het oog schoon met een 

gaasje en kraanwater van buiten naar binnen. 
9. Schroef de dop van het flesje oogdruppels. 
10. Ga achter de cliënt staan. 
11. Vraag de cliënt te gaan zitten, het hoofd achterover te buigen en naar boven te kijken en laat het hoofd van 

de cliënt tegen je buik rusten. 
12. Neem het flesje oogdruppels in een hand, zoals je een pen vasthoudt.  
13. Steun met de hand op de slaap van de cliënt en houd het flesje boven het oog (raak het oog, de oogleden en 

de wimpers niet aan). 
14. Laat de cliënt een 'gootje' maken door met de wijsvinger het onderste ooglid naar beneden te trekken. Doe 

dit eventueel zelf met de duim van de vrije hand. 
15. Knijp in het flesje en laat één druppel in het 'gootje' vallen. 
16. De cliënt kan het hoofd terugbuigen. 
17. Vraag de cliënt het oog te sluiten (niet dichtknijpen). Laat de cliënt ten minste 1 minuut de traanbuis 
18. Dichtdrukken, door zachtjes net onder het kleine harde bobbeltje in de binnenhoek (aan de neuskant) te 

drukken. 
19. Verwijder zo nodig met een gaasje of papieren zakdoek de overtollige vloeistof in één beweging van 

buiten naar binnen. 
20. Herhaal (indien voorgeschreven) de stappen 8 t/m 18 met het andere oog.  
21. Herhaal (indien voorgeschreven) de stappen 8 t/m 18 met een andere oogdruppelvloeistof na 5 minuten.  
22. Ruim de materialen op. 
23. Pas handhygiëne toe. 
24. Noteer, wanneer het flesje voor de eerste keer geopend wordt, de datum op het etiket van het flesje.  
25. Teken de toedienlijst af of noteer tijdstip, soort, concentratie, hoeveelheid, wijze van toediening en noteer 

bevindingen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. HEELKUNDE 
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5.1 Neusbloeding  

Stelpen bloedneus 

Laat de cliënt niet liggen (het bloed loopt dan sneller in de keel en in zittende houding is de bloeddruk in het hoofd ook 
het laagst). Zorg ervoor dat de cliënt niet in paniek raakt, bewaar vooral rust en kalmte.  Vermijd inspanning en 
opwinding voor de cliënt (dit doet namelijk de bloeddruk stijgen). Herhaal de handeling een tweede keer indien de 
handeling de eerste keer onvoldoende effect heeft. Neem de gedragsregels na een neusbloeding in acht. 

 

 

Benodigdheden: 

 gedraaid propje watten 
 eventueel gewone neusdruppels voor verkoudheid (Xylometazoline)  
 handschoenen 

Werkwijze: 

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Leg de benodigdheden binnen handbereik. 
3. Trek handschoenen aan. 
4. Laat de cliënt rechtop zitten, met het hoofd licht naar voren gebogen. 
5. Laat de cliënt de neus snuiten. 
6. Knijp de neus stevig dicht gedurende tenminste 10 minuten door de duim en wijsvinger aan weerszijde van de 

neus te plaatsen, vlak onder de plaats waar het bovenste harde gedeelte (neusbeen) overgaat in het zachte 
gedeelte van de neus. 

7. Doe een paar neusdruppels voor verkoudheid op het gedraaide propje watten.  
8. Doe het propje watten voor in de neus. 
9. Trek de handschoenen uit. 
10. Pas handhygiëne toe. 
11. Noteer tijdstip van de handeling en bevindingen. 
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5.2 Aan- en uittrekken van steunkousen 

Aantrekken kousen met Steve 

Plaatsen kous in Steve. Voet in kous steken en op grond duwen. Omhoogtrekken van de Steve en de kous. Steve is 
een hulpmiddel voor het aantrekken en uittrekken van alle soorten compressiekousen . Het aan- en uittrekken van de 
elastische kousen m.b.v. de Steve kost in het begin veel inspanning voor de cliënt. Begeleid de cliënt door dit proces 
en zorg dat de cliënt het uiteindelijk zelfstandig kan. Zorg voor voldoende ruimte om de kousen aan te trekken. Trek 
de therapeutische elastische kousen voor het opstaan of zo snel mogelijk na het opstaan aan, zodat de benen nog 
niet gezwollen zijn. Trek de elastische kousen niet direct na het douchen aan, de benen zijn dan nog klam waardoor 
de kousen niet goed over het been glijden. Tip: douche de cliënt 's avonds i.p.v. 's ochtends.  Gebruik van rubberen 
huishoudhandschoenen (bijvoorbeeld noppenhandschoenen) geeft meer grip. Let wel, gebruik deze handschoenen 
cliëntgebonden bij besmette cliënten en cliënten met wonden. De huishoudhandschoenen worden gereinigd volgens 
de handhygiënevoorschriften (d.w.z. voor en na iedere handeling wassen met water en zeep). De kousen voor het 
rechter- en linkerbeen kunnen verschillend zijn, let op het merkteken. Trek nooit aan een boord van een kous, deze 
gaat snel kapot. Gebruik geen talkpoeder, dit kan de elastische kous beschadigen. Smeer het been niet in voor het 
aantrekken van de kousen. Reinig de therapeutische elastische kous minimaal om de dag, volgens voorschriften. 

Benodigdheden: 

 stoel (of eventueel een bed) 

 therapeutische elastische kous(en)  

 Steve (aan- uittrekhulp) 

 (huishoud-/noppen-) handschoenen 

Werkwijze: 

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Zet de benodigdheden binnen handbereik. 
3. Vraag de cliënt het betreffende been en de voet te ontbloten.  
4. Controleer de huid van het been op de volgende aspecten: 

- wondjes, eczeem 
- oedeem 
- kleur  
- pijn 
- hygiëne 

5. Vraag de cliënt handschoenen aan te trekken en de handen met de handschoenen aan te wassen en te 
drogen (wanneer de cliënt hulp nodig heeft, trek zelf ook handschoenen aan). 

6. Vraag de cliënt op een hoge stoel te gaan zitten (de cliënt kan eventueel ook op bed liggen, om vallen te 
voorkomen). 
 
   1                            2                                    3                              4                                    5 
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7. De cliënt positioneert de kous met de hiel naar zich toe boven de Steve, of help cliënt hierbij.  
8. De cliënt zoomt de kous om het instapstuk van Steve en stroopt de kous op tot het hakstuk van de kous, of 

help cliënt hierbij. Tip: Zet hier een streepje op de kous met een pen, zodat de cliënt de volgende keer weet tot 
waar hij de kous moet opstropen. 

9. De cliënt neemt de Steve van de tafel en zet deze voor zich op de grond. 
10. De cliënt steekt de voet in de elastische kous, plaatst de Steve plat op de grond en duwt de voet naar de grond 

,of help cliënt hierbij. 
11. De cliënt trekt de Steve omhoog met kleine 'op-en-neergaande' bewegingen, of help de cliënt hierbij. 
12. De cliënt zet de Steve naast zich neer en brengt de kous verder aan, of help cliënt hierbij (plaatje 5).  
13. Zorg ervoor dat de elastische kous goed over het been verdeeld is door met de vlakke handen over de 

elastische kous te wrijven. 
14. Zorg dat de naad (van de hiel) aan de achterkant zit. Corrigeer eventuele verdraaiingen van de kous met 

vlakke handen. Sla de boord niet om. 
15. Indien om het andere been ook een elastische kous wordt aangebracht, volg stap 7 t/m 15 nogmaals voor het 

andere been. 
16. Pas handhygiëne toe, eerst mèt en daarna zonder handschoenen. 
17. Ruim de materialen op. 
18. Noteer de handeling en bevindingen. 

 

Aantrekken kousen met de Dress buddy 

Plaatsen kous in Dress buddy. Voet in kous steken en op grond duwen. Omhoogtrekken van de Dress buddy en de kous. De 

Dress buddy is een hulpmiddel voor het aantrekken en uittrekken van alle soorten compressiekousen  met open en 

gesloten teen. Het aan- en uittrekken van de elastische kousen m.b.v. de Dress buddy kost in het begin wat meer tijd  

omdat de cliënt de handeling nog moet aanleren. Begeleid de cliënt door dit proces en zorg dat de cliënt  het 

uiteindelijk zelfstandig kan. Zorg voor voldoende ruimte om de kousen aan te trekken. Trek de therapeutische 

elastische kousen voor het opstaan of zo snel mogelijk na het opstaan aan, zodat de benen nog niet gezwollen zijn. 

Trek de elastische kousen niet direct na het douchen aan, de benen zijn dan nog klam waardoor de  kousen niet goed 

over het been glijden. Tip: douche de cliënt 's avonds i.p.v. 's ochtends.  De kousen voor het rechter- en linkerbeen 

kunnen verschillend zijn, let op het merkteken. Trek nooit aan een boord van een kous, deze gaat snel kapot.  Gebruik 

geen talkpoeder, dit kan de elastische kous beschadigen. Smeer het been niet in voor het aantrekken van de kousen.  

Benodigdheden: 

 stoel (of eventueel een bed)  

 therapeutische elastische kous(en) 

 Dress buddy (aan- en uittrekhulp) 

Werkwijze: 

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Zet de benodigdheden binnen handbereik 
3. Vraag de cliënt het betreffende been en de voet te ontbloten.  

4. Controleer de huid van het been op de volgende aspecten: wondjes, eczeem, oedeem, kleur pijn, hygiëne 

5. Neem een stevige stoel en zet deze langs de tafel waar de aantrekhulpmiddelen op liggen. De voet moet plat o de 

grond kunnen staan. 
6. Haal de blauwe mat uit de verpakking en leg deze voor u op de grond.  
7. Leg de kous met de hiel naar boven in het verlengde van de Dress buddy op tafel.  
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8. Zet de kous op de balletjes van de Dress buddy. 
9. De kous zit met de bovenrand omgeslagen op de balletjes van de Dress buddy.  

 
10. Leg de slide op de mat (de slide is half in elkaar geschoven).  
11. Steek de voet in de slide over de hak. Bij het erin schuiven is de lus van de slide naar boven.  

i.  
12. Zet de Dress buddy op de mat en duw de voet verder in de steunkous voorbij de hiel.  

13. Til de voet op. Draai de Dress buddy een kwartslag en duw een balletje over de hiel en draai weer terug.  

14. Trek de kous omhoog. Stop met trekken als de bovenkant van de kous ter hoogte van de kuit komt.  
15. Haal met de hand de balletjes van de Dress buddy uit de kous.  

16. Trek de bovenrand van de kous verder met de Dress buddy op zijn plaats.  

17. Duw de hiel van de kous op zijn plaats. Gebruik de stroefheid van de mat.  

18. Haal nu met de hand de balletjes van de Dress buddy uit de kous.  

19. Duw met het gele balletje van de Dress buddy de lus van de slide uit de kous. Haal het balletje van de Dress 
buddy door de lus van de Easy-Slide. 

20. Laat de hiel rusten op het matje en trek de slide met de Dress buddy uit de kous.  

 

Uittrekken kousen met de Dress buddy 

Sla de kous 10 cm om. Plaats de blauwe balletjes in de kous en sla de kous terug. Duw de steunkous uit door de 
Dress buddy van je af te duwen. De Dress buddy is een hulpmiddel voor het aantrekken en uittrekken van alle 
soorten compressiekousen met open en gesloten teen. Het aan- en uittrekken van de elastische kousen m.b.v. 
de Dress buddy kost in het begin wat meer tijd omdat de cliënt de handeling nog moet aanleren. Begeleid de 
cliënt door dit proces en zorg dat de cliënt het uiteindelijk zelfstandig kan. Zorg voor voldoende ruimte om de 
kousen uit te trekken. Gebruik eventueel een aantrekhulpmiddel (bijvoorbeeld de Easy-Slide) om het uittrekken 
te vergemakkelijken. Trek nooit aan een boord van een kous, deze gaat snel kapot.  Reinig de therapeutische 
elastische kous minimaal om de dag, volgens voorschriften. 

 

Benodigdheden: 

 stoel (of eventueel een bed)  

 Dress buddy (aan- en uittrekhulp) 
 zo nodig, extra aantrekhulpmiddel (bijvoorbeeld de Easy-Slide) 

Werkwijze: 

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Zet de benodigdheden binnen handbereik.  

3. Neem een stevige stoel en zet deze langs de tafel waar de aantrek hulpmiddelen op liggen. De voet moet plat op 
de grond kunnen staan. 

4. Haal de blauwe mat uit de verpakking en leg deze voor u op de grond. 
5. Leg de voet plat op de blauwe mat. 
6. Sla de kous 10 cm om naar beneden. Zet de twee blauwe balletjes in de kous en sla de kous weer terug om de 

blauwe balletjes. 
7. Duw de kous naar beneden tot de kous tot voorbij de hiel is.  
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8. Duw de kous nu verder uit door de Dress buddy van het lichaam af te duwen. 

Trek de voet uit de kous. 

9. Indien om het andere been ook een elastische kous wordt aangebracht, volg stap 6 t/m 9 nogmaals voor het 
andere been. 

10. Pas handhygiëne toe.  
11. Ruim de materialen op. 
12. Noteer de handeling en bevindingen. 

 

Aantrekken armkousen met hulpmiddel 

Aanbrengen therapeutische elastische armkous over aantrekhulpmiddel heen over de arm. Verwijderen aantrekhulpmiddel. 
De armkous wrijvend gelijkmatig over de arm verdelen. Deze geprotocolleerde werkinstructie geldt voor het volgende 
aantrekhulpmiddel: de Easy-Slide. Voorkom bij het aantrekken van de armkous dat de nagels in het materiaal van de 
kous dringen. Trek de kousen niet direct na het douchen aan, de armen zijn dan nog klam waardoor de kous niet goed 
over de arm glijdt. Gebruik van rubberen huishoudhandschoenen (bijvoorbeeld noppen handschoenen) zorgt voor 
meer grip. Letwel Gebruik deze handschoenen cliëntgebonden bij besmette cliënten en cliënten met wonden. De 
handschoenen worden gereinigd volgens de handhygiënevoorschriften (d.w.z. voor en na iedere handeling 
handhygiëne). Pas na gebruik handhygiëne toe eerst met en daarna zonder handschoenen. Trek nooit aan een boord 
van een kous, deze gaat snel kapot. Gebruik geen talkpoeder, dit kan de kous beschadigen. Smeer de arm niet in voor 
het aantrekken van de armkous. De armkous wordt minimaal om de dag gereinigd volgens voorschriften. Het 
hulpmiddel eens per 3 maanden wassen op 30 graden (of volgens gebruiksaanwijzing).  

 Benodigdheden: 

 therapeutische elastische armkous(en) en zo nodig een aparte handschoen 
_ het aantrekhulpmiddel (de Easy-Slide) 

 (huishoudhand-/noppen-) schoenen 
 krukje / stoel voor hulpverlener 

Werkwijze: 

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Zet de benodigdheden binnen handbereik. 
3. Laat de cliënt plaatsnemen in een stoel. 
4. Ontbloot de desbetreffende arm en hand. 
5. Controleer de huid van de arm op de volgende aspecten:  

wondjes, eczeem, oedeem, kleur, p i j n , h y g i ë n e  

6. Trek de handschoenen aan en was en droog de handen met de handschoenen aan.  
7. Maak het aantrekhulpmiddel klaar voor gebruik: stop de voering in de zak tot aan de twee merktekens 

(vermijdt het ontstaan van plooien). 
8. Pak het aantrekhulpmiddel met beide handen vast en breng dit aan over de arm (de stiknaden en 

merktekens moeten zich aan de zijkanten van de arm bevinden). 
9. Draai de armkous tot ongeveer de helft van de onderarm binnenstebuiten. 
10. Trek de armkous zover mogelijk over de hand, eventueel iets verder terugslaan om het uiteinde van de kous 

op de hoogte van de pols te krijgen. 
11. Vervolgens het bovenste gedeelte omhoogtrekken, eventueel weer terugslaan en weer optrekken tot het 

ellebooggedeelte op de plaats zit. Daarna tot oksel omhoogtrekken. 
12. Wrijf totdat de arm en hand van de elastische armkous goed zitten. 
13. Verwijder het aantrekhulpmiddel. 
14. Trek de armkous zo nodig nog wat omhoog. Zorg ervoor dat de armkous goed over de arm verdeeld is door 

met de vlakke handen over de elastische armkous te wrijven. De armkous zit goed indien deze gelijkmatig 
over de arm verdeeld is en nergens plooien vormt. Zorg dat de naad aan de achterkant zit. Corrigeer 
eventuele verdraaiingen van de kous met vlakke handen. Sla de boord niet om. 

15. Breng zo nodig ook de aparte handschoen om de hand van de cliënt aan.  
16. Indien om de andere arm ook een elastische armkous wordt aangebracht: begin voor de andere arm bij stap 

7. 
17. Pas handhygiëne toe, eerst met en daarna zonder handschoenen. 
18. Ruim de materialen op. 
19. Noteer de handeling en bevindingen. 
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6. TILTHERMOMETER APP 

 

Met deze gratis app -gemaakt in opdracht van sociale partners in de VVT- kan je razendsnel met je telefoon of tablet een 

‘snapshot’ maken van hoe het er voor staat met de fysieke belasting in je team of op je afdeling. Je vult enkele eenvoudige 

gegevens in en je krijgt vervolgens een overzicht op drie punten:  

1. De mate waarin er aan de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting wordt voldaan;  

2. De onderwerpen die verbeterd zouden moeten worden en de hulpmiddelen die daarvoor nodig zijn;  

3. De fysieke zorgzwaarte van de groep cliënten in je team of op je afdeling.  

 

De app is vooral ontwikkeld voor ErgoCoaches en teammanagers die snel een overzicht willen krijgen van de stand van 

zaken. Maar ook als je als zorgverlener zelf wilt zien hoe zwaar of hoe licht je werk is, kan het handig zijn om hem te 

gebruiken.  

Net zoals bij de gewone TilThermometer check je heel concreet in hoeverre er volgens de 

Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting wordt gewerkt. En wanneer dat niet zo is, zie je welke 

hulpmiddelen nodig zijn om overbelasting van jou en je collega’s te voorkomen. Tenslotte zie je 

op je scherm hoe groot de lichamelijke zorgzwaarte is. Als cliënten minder zelfredzaam worden 

moet je daar immers tijdig op inspelen: zowel qua statische belasting (het werken in gebogen 

houdingen) als voor wat betreft dynamische belasting (tillen, duwen en trekken). Zo houd je ook 

wat dat betreft een vinger aan de pols. Zodra de zorgzwaarte toeneemt kan je alert en 

onderbouwd reageren door bijvoorbeeld intensiever van bepaalde hulpmiddelen gebruik te 

gaan maken. Echt preventief werken dus!  

Je kunt de nieuwe TilThermometer App downloaden via iTunes (als je een iPhone of iPad hebt) 

of de Playstore (als je een Android apparaat hebt). Je ziet de resultaten niet alleen meteen op 

je scherm, maar je kunt de uitslagen ook naar je e-mailadres mailen. Daardoor kan je ze 

periodiek opslaan en een jaaroverzicht maken. Zo houd je bijvoorbeeld elk kwartaal de voor- of 

achteruitgang in de gaten.  

Voor meer uitgebreide analyses en overzichten blijft de ‘gewone’ TilThermometer samen met de bijbehorende rekenmodule 

in Excel meer geschikt omdat die module meer mogelijkheden heeft. Maar zeker op teamniveau of voor een snelle check 

heeft de app meerwaarde. Ook kan je de app-resultaten van verschillende teams opvragen en naar je toe laten mailen. 

Vervolgens kan je een totaaloverzicht maken van de hele instelling of zorggroep door die gegevens in de gewone module in 

te voeren. Dat kan nuttig zijn voor een beleidsplan of voor een concrete onderbouwing van investeringen in nieuwe 

hulpmiddelen.  

De meeste apps worden steeds verbeterd. Dat zijn we natuurlijk ook met deze app van plan. Dus wanneer je nuttige 

aanvullingen of kritiek hebt horen we dat graag. In de app zelf zie je hoe je ons dat kunt laten weten. Zo kunnen we steeds 

betere versies lanceren en die vind jij dan weer automatisch bij iTunes of in de Playstore. 
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Praktijkrichtlijnen fysieke belasting 
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Bevorderen zelfredzaamheid en goed gebruik van hulpmiddelen 

 

Natuurlijk geeft de Tilthermometer alleen een eerste indicatie van gezond werken. Hulpmiddelen zullen er niet alleen 
moeten zijn, maar ook optimaal gebruikt moeten worden. Daarnaast zal een cliënt die zelfredzaam is geen of minimale 
fysieke belasting met zich meebrengen. Dus ook het stimuleren van zelfredzaamheid is een prima preventieve 
aanpak. 

We geven hier enkele algemene tips en verijzen naar bijvoorbeeld www.goedgebruik.nl voor meer informatie en 
filmpjes. 

 

1. Ga allereerst altijd alle mogelijkheden tot zelfredzaamheid na: bij voorkeur samen met de cliënt. Ook zonder 

hulpmiddelen is vaak veel mogelijk. En zelfredzaam met hulpmiddelen is ook zelfredzaam.  

2. Nodig de cliënt uit en stimuleer hem met je stem, uitleg en houding om zelf actief te zijn en op een veilige 

wijze te doen wat hij zelf kan. Oefen het gebruik van hulpmiddelen met de cliënt en geef hem de kans eraan 

te wennen. 

3. Geef voor elke handeling een heldere en concrete uitleg van datgene wat je van de cliënt verwacht en wat hij 

kan verwachten. 

4. Zorg dat je de normale, of gebruikelijke manier van bewegen (vb. zelf opstaan, omrollen etc.) goed kent en 

help de cliënt die ook te volgen. 

5. Til niet! Volg altijd de praktijkrichtlijnen/Groene praktijkregels en gebruik daar waar nodig hulpmiddelen.  

6. Zorg dat je goed getraind bent in het gebruik van de hulpmiddelen. 

7. Volg altijd de afspraken op het transferprotocol in het zorgdossier en zorg dat die afspraken goed 

bijgehouden worden.  

Als je het niet eens bent met protocollaire afspraken, kaart dat aan bij leidinggevende of Ergo Coach, maar 

ga nooit zelf op eigen houtje een andere techniek toepassen.  

8. Bereid de handeling goed voor: dan kom je niet voor onnodige extra handelingen te staan en verloopt de 

handelingen veiliger. Denk aan voldoende en veilige ruimte, een slimme volgorde en indeling, beweeg met 

de zwaartekracht mee en zet hulpmiddelen waarvoor dat nodig is op de rem. 

9. Voer handelingen altijd zo dicht mogelijk bij je lichaam uit: een korte lastarm scheelt veel belasting. 

10. Voer handelingen nooit explosief uit, maar bouw de kracht rustig, liefst in 3 tellen op.  

11. Duwen is voor je lichaam meestal beter dan trekken: Het verkleint de kans op pols- en 

nek/schouderblessures. 

12. Rond de handeling goed af en voorkom ook daardoor dat de cliënt opnieuw hulp nodig heeft. Zorg dat de 

cliënt weet wat hij moet doen als er toch hulp nodig is. (voorkom bijv. dat de cliënt onderuit zakt) 

13. Werk niet met versleten of slecht onderhouden hulpmiddelen. Bij tilliften moet in een logboekje zijn 

vastgelegd of de lift goed is onderhouden. 

14. Houd altijd de gebruiksaanwijzing bij de hand en volg die. Die gaat boven de beschrijving in dit boekje. Als er 

geen goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing is, zorg dan dat er een komt. 

15. Modder nooit door als techniek niet goed koopt of als je eraan twijfelt of je het wel goed doet. Vraag dan 

altijd advies aan je Ergo Coach, een collega, ergo- of fysiotherapeut of je leidinggevende. 

16. Zorg goed voor je zelf. Een goede basisconditie en een uitgerust en fit lichaam helpen ook om veilig te 

werken en te zorgen. 

 

Alleen als je goed voor je zelf zorgt kan je ook goed voor je cliënt zorgen!  

 

 

http://www.goedgebruik.nl/

