NOTITIE Hygiëne
en infectiepreventie

Algemeen
•
•
•

Zorg voor een goedgekeurde en actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
De ondernemer en werknemer(s) hebben een training Bedrijfshulpverlening gevolgd
die wordt herhaald volgens het bepaalde in de RI&E.
Weet waar het dichtstbijzijnde AED apparaat is (in een winkel, artsenpraktijk of andere
openbare ruimte)

De bedrijfsruimte
•

Houd ruimtes en materialen schoon en netjes door:
• opruimen van de gehele salon en schoonmaken van werkoppervlakken,
het sanitair en de vloer.
• voor overige huishoudelijke schoonmaakklussen een rooster te maken en
uit te voeren.

•

Een afvalemmer is tijdens werkzaamheden binnen handbereik en zo geplaatst dat
weg te werpen vuil niet over schone materialen gaat.
Rook niet in ruimtes van de schoonheidssalon.
Huisdieren hebben geen toegang tot de behandelruimte, met uitzondering van
geleidehonden.
Gebruik een telefoonbeantwoorder zodat tijdens de behandelingen de telefoon niet
opgenomen hoeft te worden.
Desinfecteer oppervlakken en apparatuur alleen na contact met bloed, pus, wondvocht of ander mogelijk besmet materiaal, in andere gevallen is reiniging alleen
voldoende.
Voor desinfectie altijd reinigen (zonder reinigen werkt desinfectie niet).
Gebruik reinigings- en desinfectiemiddelen volgens gebruiksvoorschrift.

•
•
•
•
•
•

persoonlijke hygiëne beroepsbeoefenaar
•
•
•
•

•
•

•
•

U bent preventief gevaccineerd tegen hepatitis B. (informeer bij uw verzekeringsmaatschappij naar een mogelijke vergoeding voor deze vaccinatie.)
Draag schone bedrijfskleding tijdens de behandeling.
Draag tijdens het werk geen ringen, armbanden en polshorloges.
Uw uiterlijk is verzorgd door:
• kortgeknipte en schone nagels
• intacte nagellak
• geen kunstnagels te dragen
• kort of bijeengebonden schoon haar
Bescherm wondjes en andere huidbeschadigingen aan de handen met pleister, ook als
handschoenen worden gedragen.
Reinig of desinfecteer de handen om besmetting te voorkomen. Wanneer de handen
niet zichtbaar verontreinigd zijn, is de keuze: reinigen met water en zeep of desinfecteren door inwrijven met handalcohol. Reinigen bij zichtbare verontreiniging altijd met
water en zeep, aangezien handalcohol geen reinigende werking heeft.
Gebruik, als de handen niet zichtbaar verontreinigd zijn, handalcohol omdat het
sneller en effectiever werkt en door de terugvettende bestanddelen de huid minder
uitdroogt.
Desinfecteer de handen met handalcohol:
• voor en na het dragen van handschoenen en reiniging van de handen met water
en zeep;
• na snuiten van de neus, hoesten en niezen en toiletbezoek.

Huidbeschadiging en infecties bij de beroepsbeoefenaar
Voorkom en beperk de gevolgen van huidbeschadiging door zorgvuldig te werken.
Handel bij snij- en prikaccidenten aan de handen als volgt:
1. Trek de handschoenen uit.
2. Laat zo mogelijk het vuil uit de wond bloeden.
3. Spoel de wond grondig met water of fysiologisch zout.
4. Dep de wond droog met een steriel gaasje.
5. Desinfecteer de wond met een wonddesinfectiemiddel.
6. Plak de wond af met een wondpleister of een steriel gaasje met hechtpleister.
7. Trek nieuwe handschoenen aan.
8. Ruim gemorst bloed direct op met een vochtig wegwerpdoekje.
9. Desinfecteer de plek, kleiner dan een ½ m2, met een tissue met alcohol 70-80%.
10. Verwijder het instrument waarmee de huid beschadigd is.
11. Neem binnen twee uur contact op met de GGD of GG&GD, eerste hulppost van een
ziekenhuis of een huisarts.
12. Registreer accidenten met naam behandelaar, de behandelde, datum en soort
behandeling.
13. Herzie bij frequent prikken of snijden de werkmethode.

Neem contact op met de huisarts en ga na of behandelen is toegestaan
(o.a. bij contact met ontsteking aan de handen, steenpuist, braken,
diarree, besmettelijke (kinder)ziektes, e.d.

Huidbeschadiging en infecties bij de klant
Behandel snij- of prikaccidenten bij de klant als volgt:
1. Voor zover nog niet gedaan, trek handschoenen aan.
2. Laat zo mogelijk het vuil uit de wond bloeden.
3. Spoel de wond grondig met water of fysiologisch zout.
4. Dep de wond droog met een steriel gaasje.
5. Desinfecteer de wond met een wonddesinfectiemiddel.
6. Plak de wond af met een wondpleister of een steriel gaasje met hechtpleister.
7. Spoel bij besmetting van slijmvliezen, direct uit met water of fysiologisch zout.
8. Ruim gemorst bloed direct op met een vochtig wegwerpdoekje.
9. Desinfecteer de plek, kleiner dan een ½ m2, met een tissue met alcohol 70-80%.
10. Doe handschoenen uit.
11. Verwijder het instrument waarmee de huid beschadigd is.
12. Registreer accidenten met naam behandelaar/medewerker en klant, datum, plaats op
het lichaam en soort behandeling.
13. Herzie bij frequent prikken of snijden de werkmethode.
Handel bij infecties bij de klant als volgt:
1. Trek handschoenen aan.
2. Behandel niet in geïnfecteerd gebied.
3. Geïnfecteerd gebied afdekken met een steriel gaasje.
4. Vervang handschoenen.
5. Klant adviseren een arts te bezoeken.

reinigen van de handen en handschoenen
•

Reinig de handen met water en zeep als volgt:
1. Activeer de kraan.
2. Spoel de handen af en voorzie deze van zeep.
3. Wrijf de handen 10 seconden over elkaar, vingertoppen, duimen, tussen de vingers en polsen.
4. Spoel de zeep van de handen af met stromend water, waarbij het water van bovenaf naar de vingertoppen toe moet vloeien.
5. Pak een wegwerphanddoekje.
6. Sluit de kraan indien mogelijk met voet, elleboog of een wegwerphanddoekje.
7. Droog de handen en polsen (ook tussen de vingers).
8. Open deksel afvalemmer.
9. Werp gebruikte handdoekje in de afvalemmer.

•

Gebruik handalcohol als volgt:
1. Voorzie de droge handen van circa 3 ml handalcohol.
2. Wrijf de handen 30 seconden over elkaar, vingertoppen, duimen, tussen de
vingers en polsen.
3. Laat de handen aan de lucht drogen.

•

Draag handschoenen als kans bestaat op contact met niet-intacte huid (wondvocht,
bloed, pus e.d.), gevaarlijke stoffen of besmette materialen.
Draag handschoenen als u een klant behandelt die minder dan 7 dagen een
chemokuur heeft ondergaan.
Draag handschoenen alleen tijdens behandeling en trek deze direct na de
behandeling binnenste buiten uit en deponeer deze in de afvalemmer. Voorkom
contact met omgevingsmaterialen zoals telefoons, deurknoppen, toetsenborden, e.d.
Draag tijdens schoonmaakwerkzaamheden huishoudhandschoenen om de huid te
beschermen tegen reinigingsmiddelen e.d.
Gebruik regelmatig een niet geparfumeerde handcrème of lotion tegen het uitdrogen
van de huid.
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Meer info
•
•

www.anbos.nl/wkkgz
www.rijksoverheid.nl

