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Elk 
moment telt
Uw 5 momenten
voor handdesinfectie  

Elk moment telt. 
Desinfecteer uw handen op het juiste moment 
met het dispensersysteem van HARTMANN. 

Handdesinfectie

Door middel van uitvoerig aangetoonde effectiviteit en wetenschappelijk onderbouwd onderzoek garanderen  
wij voor onze hygiëne- en desinfectiegerelateerde producten de hoogst haalbare kwaliteit. 
Wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van infectiepreventie. 
www.hartmann-academie.nl & www.bode-science-center.de 
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Handdesinfectie op de juiste plaats.
Korte afstanden voor levenslange gezondheid. 

Handdesinfectie staat gelijk aan het beschermen van bewoners. 
Handdesinfectantia zouden daarom altijd daar beschikbaar  
moeten zijn waar ze nodig zijn..

Daarvoor moeten optimaal geplaatste doseerdispensers zorgen. Om  
een zo goed mogelijke bescherming tegen infecties te bieden, moet  
personeel de mogelijkheid hebben de handen overal te desinfecteren 
waar contact met bewoners of behandelingen plaatsvinden. 

Adviezen voor het plaatsen van dispensers: 

 Minimumvereisten voor de plaatsing van  
 dispensers conform de “5 momenten voor handdesinfectie”. 

 Optimale plaatsing, aanbevolen voor de hoogst  
 mogelijke bescherming tegen infecties. 

Ingang

Behandelkamers,  
fysio/ergotherapie Therapiebadkuip, 

bij de wasbak 

Toilet in het 
woongedeelte

Personeelstoilet 

Medicijnkar 

Wasgoedruimte 
(vuile zone),  
vlak bij de werk- 
ruimte

Medicijnkamer, vlak bij de 
werkruimte

Kamer van de bewoner, 
aan of bij het bed (bij 
aan het bed gekluister-
de bewoners)

Schoonmaakruimte  
en hygiënesluizen,  
vlak bij de  
werkruimte

Kamer van de  
bewoner: bij de deur

Schoonmaakkar 
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“5 momenten voor handdesinfectie” 
in verzorgingsinrichtingen 

Aan het bed gekluisterde bewoners

1. VOOR het aanraken van een bewoner
 Voordat direct contact plaatsvindt.  
 Voorbeelden: baden, huidverzorging,  
 hulpverlening bij het eten. 

2. VOOR het verrichten van aseptische  
 handelingen 
 Voordat handelingen worden verricht die  
 delen van het lichaam betreffen die in eerste  
 instantie steriel zijn, bijvoorbeeld slijmvliezen.  
 Voorbeelden: het toedienen van oogdruppels,  
 het aanleggen van een nieuw verband.

3. NA mogelijk contact met lichamelijke  
 afscheidingen
 Nadat contact met lichamelijke afscheidingen  
 heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld met  
 bloed, urine, ontlasting, sputum, wondsecreet.  
 Voorbeelden: incontinentiezorg, schoonmaken  
 van bedpannen. 

4. NA het aanraken van een bewoner
 Nadat direct contact heeft plaatsgevonden.  
 Voorbeelden: baden, huidverzorging, het  
 veranderen van de houding in bed voor het  
 eten of in het kader van decubituspreventie.

5. NA het aanraken van de omgeving van  
 de bewoner*
 Na het aanraken van bijvoorbeeld nacht- 
 kastjes of persoonlijke eigendommen van  
 een bewoner. 

* De directe omgeving van een bewoner is  
 altijd gecontamineerd door zijn huidflora.  
 De verspreiding van deze micro-organismen  
 dient te worden voorkomen. 

Bron: 
Hand Hygiene in Outpatient and Home-based Care and Long-term 
Care Facilities A Guide to the Application of the WHO Multimodal 
Hand Hygiene Improvement Strategy and the “My Five Moments for 
Hand Hygiene” Approach. 
World Health Organization, Genève, 2012. 

“AKTION Saubere Hände”, 2012
www.aktion-saubere-haende.de

Meer informatie, posters e.d. vindt u op  
www.bode-science-center.com onder  
het kopje CENTER

Onderzoek ten behoeve van  
infectiepreventie
www.bode-science-center.de

De ideale locaties voor dispensers worden bepaald aan de hand 
van de “5 momenten voor handdesinfectie”, een onderdeel van een 
Duitse campagne voor schone handen: “AKTION Saubere Hände”. 
De 5 momenten hebben betrekking op concrete situaties bij de 
dagelijkse verzorging van bewoners, bijvoorbeeld het aankleden, 
de basisverzorging of het toedienen van oogdruppels. Dat op die 5 
momenten handdesinfectantia beschikbaar zijn, vormt de basis voor 
de wettelijk voorgeschreven bescherming van bewoners. 

Personeelstoilet 

Verplegerskamer

Afscheidskamer 

Kleedruimte voor 
personeel 

Keukentje/keuken  
van het woongedeelte 

Personeelsruimte  
naast de deur
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Onze wetenschappelijke activiteiten zijn gebaseerd op het beschermen van personeel en patiënten.  

Dit doen we door uitgebreid onderzoek naar de werking, het inventariseren van infectierisico’s en het ontwikkelen  

van kwaliteitsproducten. Wetenschappelijk onderzoek naar infectiepreventie. 
www.bode-science-center.de/ www.hartmann-academie.nl

Checklist voor het plaatsen van dispensers voor handdesinfectantia 
Let op: Maak voor het plaatsen van dispensers voor handdesinfectantia een risicoanalyse en zorg ervoor dat de handdesinfectantia geen gevaar 

vormen voor gedesoriënteerde/demente cliënts

* Accessoires zoals een afsluitscherm, een kap ter bescherming tegen onbevoegd gebruik 

datum      afdeling  

Locatie de Waarom? 5 momenten Voorbeelden aanwezig met 
slot*

met 
teller

ja neeOverige locatiesSchoonmaakruimtes en hygiëne- sluizen, vlak bij de werkruimte 

3. NA mogelijk contact met lichamelijke afscheidingen → reinigen van bedpannen 
Ruimte voor het 
toebereiden van 
medicijnen 

1. VOOR aseptische behandelingen → voorbereiden van infusen 
Wasruimte (vuile zijde), vlak bij de werkruimte 

3. NA mogelijk contact met lichamelijke afscheidingen → verwijderen/sorteren van vuil wasgoed Schoonmaakkar 3. NA mogelijk contact met lichamelijke afscheidingen → contact met secreten en andere lichamelijke afscheidingen op oppervlakken 
Ruimte voor verplegend personeel (optioneel) 

1. VOOR
4. NA 

het aanraken van een cliënt het aanraken van een cliënt
→ uitgebreid (huid)contact met een cliënt Kleedruimte voor 

personeel 
3. NA mogelijk contact met lichamelijke afscheidingen → bij het wisselen van de vuile naar de schone zone Personeelstoilet 3. NA mogelijk contact met lichamelijke afscheidingen → symptoomloze dragers (personeel), bijvoorbeeld bij aanwezigheid van gastroenteritisverwekkers 

Personeelsruimte 
(optioneel) 

1. VOOR 

4. NA

het aanraken van een cliënt

het aanraken van een cliënt

→ uitgebreid (huid)contact, als de pauze onderbroken wordt door een cliëntAfscheidskamer
(optioneel)

1. NA 

4. NA

mogelijk contact met lichamelijke afscheidingen
het aanraken van een cliënt

→ contact met pathogenen door symptoomloze dragers van gastroenteritisverwekkersIngangshal 1. VOOR het aanraken van een cliënt → direct contact; ter bescherming van familieleden onder immunosuppressieve behandeling
Keuken, vlak bij de 
werkruimte

4. NA het aanraken van een cliënt → keukenhygiëne; omgang met rauwe, onbewerkte etenswaren
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Checklist voor het plaatsen van dispensers voor handdesinfectantia 

Let op: Maak voor het plaatsen van dispensers voor handdesinfectantia een risicoanalyse en zorg ervoor dat de handdesinfectantia geen gevaar 

vormen voor gedesoriënteerde/demente cliënts

* Accessoires zoals een afsluitscherm, een kap ter bescherming tegen onbevoegd gebruik 

datum   
 

 
 

afdeling  

Locatie
de Waarom? 5 momenten

Voorbeelden aanwezig met 
slot*

met 
teller

ja nee

OK/vuile kant

Kamer van de cliënt, aan of naast het bed 
1. VOOR

2. VOOR 3. NA

4. NA

5. NA

het aanraken van de cliënt

antiseptische handelingen
mogelijk contact met lichamelijke 

afscheidingenhet aanraken van de cliënt

het aanraken van de omgeving 
van de cliënt

→

→
→

→

→

direct contact; opnemen van vitale functies; het 

veranderen van de houding van de cliënt;  

decubituspreventie; fysiotherapie
toedienen van oogdruppels; verwisselen van verband

incontinentiezorg; verwijderen van verband; contact 

met braaksel; uittrekken van handschoenen

direct contact; meten van vitale functies; het 

veranderen van de houding van de cliënt; wassen; 

fysiotherapie; ergotherapie
contact met oppervlakken en medische apparatuur in 

de directe omgeving van de cliënt 

Aan de medicijnkar
1. VOOR

2. VOOR
3. NA

4. NA

5. NA 

het aanraken van een cliënt

een aseptische handeling
mogelijk contact met lichamelijke

afscheidingenhet aanraken van een cliënt

het aanraken van de omgeving 
van de cliënt

→

→
→

→

→

direct contact; opnemen van vitale functies; het 

veranderen van de houding van de cliënt; decubitus-

preventie; fysiotherapietoedienen van oogdruppels; verwisselen van verband

incontinentiezorg; verwijderen van verband; contact 

met braaksel; uittrekken van handschoenen

direct contact; meten van vitale functies; het 

veranderen van de houding van de cliënt; wassen; 

fysiotherapie; ergotherapie
contact met oppervlakken en medische apparatuur in 

de directe omgeving van de cliënt

In de kamer van de cliënt bij de deur (optioneel)
1. VOOR

4. NA
het aanraken van de cliënt

het aan raken van de cliënt →
→

direct contact; ter bescherming van de cliënt

direct contact; ter bescherming van de cliëntMobiele cliënts

Behandelingsruimte  (fysio- / ergotherapie)
1. VOOR 

4. NA

het aanraken van de cliënthet aanraken van de cliënt

→ veelvuldig (huid)contact; bij het masseren;  

bewegingsoefeningen 

Therapiebadkuip, bij de 
wasbak 1. VOOR 

3. NA

4. NA 

het aanraken van de cliëntmogelijk contact met  lichaamsafscheidingenhet aanraken van de cliënt

→

→

→

uitgebreid (huid)contact; helpen bij het aan- en 

uitkleden; in of uit het bad helpen
direct contact met incontinentiemiddelen 

uitgebreid (huid)contact; helpen bij het aan- en 

uitkleden; in of uit het bad helpen

Gemeenschappelijke toiletten en gangen 3. NA mogelijk contact met lichamelijke 
afscheidingen

→ contact met pathogenen door symptoomloze dragers 

van gastroenteritisverwekkers

Keukentje/ woonkamer (optioneel) 1. VOOR
4. NA

het aanraken van een cliënt
het aanraken van een cliënt → uitgebreid (huid)contact met een cliënt 

PAUL HARTMANN BV, 6546 BC Nijmegen, www.paulhartmann.nl / www.hartmann-academie.nl

Operatiekamercomplex en overige locaties op de achterkant→

Profi teer nu van de checkllists van 
HARTMANN en de daarmee verbonden 
mogelijkheden.  

Een dispenser op de verkeerde plek biedt geen enkele 
bescherming en kost alleen maar geld. Leg eventuele 
zwakke punten bloot met de dispenserchecklijsten van 
HARTMANN en werk toe naar de hoogst haalbare mate 
van effi ciëntie en veiligheid.

Optimale plaatsing van dispensers.   
Met de checklist van HARTMANN.

Adviezen ten aanzien van de kamers en de locaties voor 
dispensers waarborgen optimale bescherming van bewoners. 

Ruimte om in te vullen of de dispenser over een 
telmechanisme beschikt of tegen toegang door 
onbevoegden beschermd moet worden. 

De reden voor een bepaald advies is gekoppeld 
aan het overeenkomstige moment voor het 
desinfecteren van de handen. De indicatie en de 
locatie worden met voorbeelden geïllustreerd. 
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Nu te downloaden: de 
dispenserchecklist van 
HARTMANN 

Dispensers voor handdesinfectantia zijn op 
veel plaatsen nodig, maar kunnen elders juist 
overbodig zijn. Bepaal de ideale locaties in uw 
inrichting aan de hand van de checklist die het 
BODE SCIENCE CENTER heeft ontwikkeld. 

Meer informatie vindt u op www.bode-scien-
ce-center.com onder CENTER. 

Onderzoek: 
Dispensers in signaalkleuren

De bereidheid tot het desinfecteren van de 
handen kan door het gebruik van dispensers in 
signaalkleuren met ongeveer 50 procent toe-
nemen. Dispensers in felle neonkleuren steken 
duidelijk af in een klinische omgeving, die vaak 
wit is. De dagelijkse routine wordt als het ware 
onderbroken door de signaalkleuren die dus zo 
de compliance op het gebied van handhygiëne 
vergroten. 

Bron: Trautmann M. 
Compliance bei der Händedesinfektion. Eine simple Intervention 
führt zum Erfolg. 
Hyg Med 2010; 35(12): 482-483. 

Meer informatie kunt u lezen op 
www.bode-science-center.com 
onder het kopje SCIENCE.

Dispensers worden nog steeds bij voorkeur in sanitaire ruimtes of op 
de gangen van de afdelingen geplaatst. Ook dispensers die vrijwel 
onzichtbaar in een nis hangen zijn geen uitzondering. 

Het aantal infecties kan alleen afnemen als ervoor gezorgd wordt dat 
op momenten met verhoogd infectiegevaar dispensers en handdesin-
fectantia direct beschikbaar zijn. 

Onderzoek ten behoeve van 
infectiepreventie
www.bode-science-center.de

De best mogelijke bescherming.   
Veiligheidsaccessoires voor dispensers.

Afsluitscherm

Afsluitplaat van rvs met een venster voor de BODE 
Eurodispenser 1 plus, aan de voorzijde afsluitbaar met 
een sleutel.

Kap

De plastic kap wordt over de gehele dispenser 
geschoven totdat hij vastklikt en zorgt ervoor dat 
onbevoegden niet bij de fl acon kunnen komen 
(BODE Eurodispenser 2000). 
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Veilige toepassing.   
Kwaliteit op ieder moment.

BODE Eurodispenser 1 plus zonder/met teller 

Deze flexibele, gebruikersvriendelijke doseerdispenser is  
leverbaar met of zonder telmechanisme voor het meten  
van het verbruik als parameter voor de bereidheid tot het  
desinfecteren van de handen. 

Hygiene Tower 

Stabiele zuil voor handdesinfec-
tansdispensers; aantrekkelijke 
vormgeving; geschikt voor ruimten 
waar wandmontage niet mogelijk 
is. 
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Veelzijdig, flexibel, economisch. 
Doseerdispensers voor elke behoefte.

BODE Eurodispenser 1 plus in signaalkleuren

Deze robuuste metalen dispenser in signaalkleuren trekt 
de aandacht. Praktische voordelen zijn de eenvoudig te 
vervangen pomp en de flexibele installatiemogelijkheden, 
zelfs bij beperkte ruimte. 

BODE Eurodispenser 2000

Solide dispenser van stevig kunststof met een venster aan de 
voorzijde en een afsluitbare behuizing als bescherming tegen 
onbevoegde toegang tot de desinfectans. 
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BODE Eurodispenser 3

Robuuste draadconstructie die op 
verschillende manieren aan een bed 
bevestigd kan worden. Kan in de auto-
claaf gesteriliseerd worden. 

BODE Eurodispenser 3000

Praktische, ruimtebesparende dispen-
ser van kunststof. Uitermate geschikt 
voor kleine ruimten. 

Doseerdispensers voor elke behoefte.
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Druppelvangers

Druppelvangers voor hangende  
of aan de muur bevestigde dispen-
sers. Beschermt de vloer en andere 
oppervlakken tegen gemorste 
druppels. 

Specifieke montageopties

Afsluitscherm Kap

Bevestigingshoek

Bevestigingshoek voor eenvoudige 
en stabiele montage van BODE 
Eurodispensers in kleine ruimten. 
Geschikt voor montage zowel links 
als rechts. 

Achterwand van RVS voor  
bevestiging aan het bedframe
Ter bevestiging van de BODE Eu-
rodispenser 1 plus aan horizon-
tale en verticale buizen (bijvoor-
beeld van de medicijnkar).

Scherm van RVS met een venster 
aan de voorzijde. Geschikt voor 
alle Eurodispenser plus-model-
len. Zorgt dat onbevoegden niet 
bij het product kunnen. 

Kap van kunststof met een ven-
ster voor de BODE Eurodispenser 
2000. De kap wordt geheel over 
de dispenserflacon heen gescho-
ven totdat hij vastklikt en zorgt 
ervoor dat onbevoegden niet bij 
het product kunnen. 

Tafelklem voor BODE  
Eurodispenser 3
Tafelklem voor desinfectans-
flacons van 500 ml. Voor 
eenvoudige bevestiging aan 
tafels en planken. 

Buisklem voor BODE 
Eurodispenser 3
Klem voor flexibele beves-
tiging aan horizontale of 
verticale buizen. 

HARTMANN dispenseraccessoires.
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Systematische handhygiëne.
Kwaliteitsproducten voor een gezonde huid. 

Behalve doseerdispensers zijn huidtolerantie en acceptatie essentiële factoren die me-
dewerkers ertoe aanzetten het juiste moment voor handhygiëne te kiezen. 

Regelmatige verzorging van de huid met kwalitatief hoogwaardige producten houdt de 
huid daarnaast ook nog eens gezond - een onmisbaar vereiste voor handhygiëne op het 
juiste moment. 

Sterillium® Virugard

Handdesinfectans met een 
uitgebreide virucide werking 

Sterillium® med

Sterillium® med 
zonder geur- en kleurstof-

fen en met uitstekende 
huidtolerantie. 

Baktolin® basic pure

Waslotion zonder geur- en 
kleurstoffen voor een grondige 
reiniging van de zeer gevoelige 

huid. 

Baktolan® balm pure

Geurstofvrije water-in-olie-
emulsie voor de droge en 

gevoelige huid, voor montage 
aan de wand verkrijgbaar. 

Baktolan®

protect+ pure

Water-in-olie-in-water emulsie; 
beschermt tegen waterige 
oplossingen en regenereert 
droge, zwaar belaste huid. 

Baktolan® lotion pure

Geurstofvrije olie-in-water-emulsie voor 
de normale huid. 
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Onderzoek: 
Strategieën ter voorkoming 
van handeczeem 

Adequate handdesinfectie in combinatie met 
het gebruik van verzorgende en beschermende 
crèmes en lotions tussen de afzonderlijke hand-
hygiënemaatregelen en na de dienst werkt in 
tegenstelling tot het veelvuldig wassen van de 
handen wel preventief: Zelfs een beschadigde 
huid heeft hier baat bij. Dat heeft een vergelij-
king van verschillende studies aangetoond. 

Bron:
Kampf G., Löffler H.
Prevention of Irritant Contact Dermatitis among Health Care
Workers by Using Evidence-Based Hand Hygiene Practices. Ind
Health. 2007, 45: 645-652.

Meer informatie vindt u op www.bode-scien-
ce-center.com onder de kop SCIENCE

Het reinigen van dispenser-
systemen voor handhygiëne-
producten  

De praktijk heeft aangetoond dat inadequate 
dispenserhygiëne kan leiden tot bacteriële 
kolonisatie van het dispensersysteem en de 
waslotion. Met het oog op infectiebeheersing 
en beroepsmatige veiligheid moeten dispensers 
daarom regelmatig worden gereinigd. 

De bijbehorende wettelijke vereisten en meer 
achtergrondinformatie kunt u vinden op 

www.bode-science-center.com onder de kop 
CENTER

Onderzoek ten behoeve van 
infectiepreventie
www.bode-science-center.de

Volledig op de hoogte.
Praktisch advies.

De hygiëne-service van HARTMANN

Servicemateriaal 
Servicelabels, informatiebrochures en posters over specifi eke 
onderwerpen kunt u bij het verkoopteam van HARTMANN 
aanvragen of via www.bode-chemie.com downloaden. 
Scholingsfi lms kunnen via de website van BODE SCIENCE 
(www.bode-science-center.com) worden gedownload. 

Achtergrondinformatie en praktische tips
Op de website www.bode-science-center.com biedt het BODE 
SCIENCE CENTER een schat aan wetenschappelijk onderbouw-
de achtergrondinformatie aan. Deze vindt u onder de kop 
SCIENCE. Onder de kop CENTER vindt u veel praktisch materi-
aal op het gebied van hygiënemanagement. 
Het Contact Point van het BODE SCIENCE CENTER – een 
deskundige hotline voor hygiëne en desinfectie – geeft snel, 
persoonlijk en individueel antwoord op allerlei vragen. 
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De veiligheid van personeel en patiënten staat bij onze wetenschappelijke inzet altijd centraal. Uitgebreid aangetoonde  
effectiviteit, aandacht voor infectierisico’s en de ontwikkeling van kwaliteitsproducten en doelgerichte  
preventiemethoden dragen daartoe in belangrijke mate bij. 
Onderzoek ten behoeve van infectiepreventie. www.bode-science-center.de

PAUL HARTMANN B.V. 
Kerkenbos 11 - 03d . 6546 BC Nijmegen
Tel. (024) 711 2000 . Fax. (024) 377 82 84
www.paulhartmann.nl . algemeen@paulhartmann.nl


