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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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Betere compliance.
Altijd binnen handbereik.

Plaatsing van dispensers conform de vereisten van de  
“5 momenten voor handdesinfectie” verhoogt de bereidheid tot 
desinfecteren en daarmee de veiligheid van de patiënt. 

Dispensers zorgen ervoor dat handdesinfectantia altijd 
hygiënisch en juist gedoseerd beschikbaar zijn. Handdesinfectie is 
het meest efficiënt indien de dispenser wordt geplaatst conform de 2 
VOORDAT- en 3 NADAT-indicatiegroepen van de WHO en de “AKTION 
Saubere Hände”. 

Adviezen voor het plaatsen van de dispenser: 

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

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

Ingang: 
duidelijk zichtbaar in de hal 

Bezoekersruimte:
naast de deur

Laboratorium:
vlak bij het werk- 
oppervlak

Afwas- en afval- 
verwerkingsruimte:
naast de deur of dicht bij de 
werkzone 

Poetskar

Visite- en  
verbandkar

Patiëntentoilet:
bij de wasbak

Patiëntenruimte:
naast de deur en 1 dispenser per 2 
bedden (normale afdeling) dan wel  
1 dispenser per bed
(Intensive Care) 

Behandelings-/
onderzoeksruimte: naast 
de deur en dicht bij 
de behandelingszone, 
bijvoorbeeld onderzoeks-
bed, röntgenapparatuur

Pauzeruimte voor  
personeel:
naast de deur
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Studie: 
Dispenseraanbrenging ter 
plaatse van de “point of care”

Volgens een Amerikaanse studie nam het  
dagelijks gebruik van alcoholische handdesin- 
fectantia statistisch gezien aanzienlijk toe, 
nadat de dispensers op een in het oog sprin-
gende plaats en dicht bij de patiënt waren 
aangebracht (P<.001). Daarentegen steeg het 
verbruik na verhoging van het aantal dispensers 
niet (P=.196).

Bron: 
Thomas BW et al.
Conspicuous vs Customary Location of Hand Hygiene Agent
Dispensers on Alcohol-Based Hand Hygiene Product Usage in
an Intensive Care Unit.
The Journal of the American Osteopathic Association (JAOA ),
Vol 109, Original Contribution 5, mei 2009, pagina 263-267.

Lees meer op www.bode-science-center.de
onder de kop “Science” 

Studie: 
Beschikbaarheid van dispen-
sers onder de aandacht bij 
campagnes 

Pittet et al. begonnen in 1995 aan een vijf jaar 
durende studie aan de universiteitskliniek van 
Geneve met betrekking tot compliance bij hand-
hygiëne waarbij een multimodale campagne 
centraal stond. Eén van de maatregelen was de 
plaatsing van dispensers bij alle patiëntbedden. 
Gedurende de studie steeg de compliance van 
48 procent in 1994 naar 66 procent in 1997.  
De stijging van de compliance hield in belang-
rijke mate verband met de betere beschikbaar-
heid van alcoholische handdesinfectantia. 

Bron: 
Pittet D et al. (2000).
Effectiveness of a hospital-wide programme to improve
compliance with hand hygiene.
Lancet 356 (9238): 1307-12.

Lees meer op www.bode-science-center.de
onder de kop “Science”

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

De meeste indicaties voor handdesinfectie treden op ter plaatse van  
het “point of care” waar patiënten en personeel samenkomen. Het aan-
brengen van dispensers in de buurt van de patiënt dekt veel momenten 
voor handdesinfectie af en is absoluut noodzakelijk ter bescherming van 
de patiënt. 

Sluis voor personeel (OK): 
naast de deur bij de 
overgang van het vuile 
naar het schone gedeelte

Sluis voor patiënten (OK): 
naast de deur in het vuile 
gedeelte

Verkoeverkamer (OK): 
dicht bij de behandelings-
zone en bij het bed van 
de patiënt

Sanitaire ruimtes op de 
gangen van de afdeling: 
bij de wasbak

Kleedruimte voor personeel: 
naast de deur

Personeelstoilet:
bij de wasbak



Elk 
moment telt
Uw 5 momenten
voor handdesinfectie  Checklist locatie dispensers voor handdesinfectantia datum      afdeling/vakgebied  

Locatie de Waarom? 5 momenten Voorbeelden aanwezig met 
tellerja neeOK/vuile kantPersoneelssluis 

2. VOOR aseptische handelingen → aantrekken van kiemarme kledingPatiëntensluis 
1. VOOR

3. NA

contact met de patiënt

contact met de patiënt

→

→

direct lichamelijk contact met de patiënt bij de over-name, verzorging van de patiënt in het kader van de OK-voorbereiding 
direct contact bij de overname van de patiënt

Verkoeverkamer
1. VOOR

2. VOOR 

3. NA 

4. NA 

contact met de patiënt plaatsvindt
aseptische handelingen  

contact met potentieel infectieus materiaal 

contact met de patiënt heeft  plaatsgevonden

→

→

→

→

direct lichamelijk contact, meting vitale functies, bedverzorging 
omgang met apparaten, bijvoorbeeld drainages, katheters (intraveneuze toediening van medicijnen) bloedafname, verzorging van urinekatheters, verwisselen van met lichamelijke afscheidingen gecontamineerd textielmeting vitale functies, bedverzorging

Overige locaties
Visite- en verbandkar, lijnenkar 1. VOOR 

2. VOOR 
3. NA 

4. NA 
5. NA 

contact met de patiëntaseptische handelingen  contact met potentieel infectieus materiaal
contact met de patiëntcontact met de directe omgeving  van de patiënt

→
→
→

→
→

direct lichamelijk contact  tracheostomaverzorging verwijderen van verband

direct lichamelijk contact, auscultatie longfunctie contact met bloeddrukmeetapparatuur 
Poetskar 
(optioneel) 3. NA contact met potentieel infectieus materiaal  → met secreet, uitwerpselen, gecontamineerde  oppervlakken e.d. 

Sanitaire ruimtes of de gangen van ziekenhuisafdelingen  (optioneel)

3. NA contact met potentieel infectieus materiaal → Contact met ziekteverwekkers door  symptoomloze afscheiders Kleedruimte personeel(optioneel) 3. NA contact met potentieel infectieus materiaal → overgang van de vuile naar de schone zone Afwas-, afvalverwijderingsruim-tes die zich in de buurt van het werkoppervlak bevinden

3. NA contact met potentieel infectieus materiaal → reiniging van bedpannen 
Ingang (optioneel), 
Bezoekersruimte (optioneel)

1. VOOR 

4. NA

contact met de patiënt  

contact met de patiënt

→

→

bescherming van familieleden met  immunosuppressie 
bescherming van bezoekers

Patiëntentoilet  
(optioneel) 3. NA contact met potentieel  infectieus materiaal heeft  plaatsgevonden

→ symptoomloze afscheiders bij patiënten, bijvoorbeed na het doormaken van een gastro-enteritis, bij het uitbreken daarvan
Personeelstoilet  
(optioneel) 3. NA contact met potentieel infectieus materiaal → symptoomloze afscheiders bij het personeel, bijvoor-beeld verwekkers van gastro-enteritis 

Pauzeruimte personeel (optioneel) 4. NA contact met de patiënt → direct lichamelijk contact, als de pauze onderbroken moet worden omdat een patiënt iets nodig heeft

PAUL HARTMANN BV, 6546 BC Nijmegen, www.paulhartmann.nl / www.hartmann-academie.nl
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Checklist locatie dispensers voor handdesinfectantia 

datum   
 

 
 

afdeling/vakgebied 
Locatie

de Waarom? 5 momenten
Voorbeelden aanwezig

met 
teller

ja nee

Patiëntenkamer

Naast de deur

1. VOOR 4. NA
contact met de patiëntcontact met de patiënt of zijn 

directe omgeving
→
→

direct lichamelijk contact, meting van vitale functies, 

verzorging direct lichamelijk contact

Eén dispenser per bed
1. VOOR 

2. VOOR 

3. NA

4. NA
5. NA

contact met de patiënt 
het verrichten van aseptische 

handelingen 

contact met potentieel infectieus 
materiaalcontact met de patiëntcontact met de directe omgeving 

van de patiënt

→

→

→

→
→

direct lichamelijk contact, meting van vitale functies,  

verzorging aansluiten/ontkoppelen van infuussysteem, tussen 

een handschoenenwissel bij de overgang van een 

vuile naar schone handeling
verwijderen van verband, uittrekken van  

handschoenendirect lichamelijk contact
contact met oppervlakken en medische apparatuur in 

de directe omgeving van de patiënt
Behandelingskamer

Naast de deur

1. VOOR 

4. NA

contact met de patiënt 
contact met de patiënt

→

→

direct lichamelijk contact, meting van vitale functies, 

verzorging direct lichamelijk contact

In de directe omgeving van de 
behandelingsplaats 1. VOOR 

2. VOOR 

3. NA

4. NA 

contact met de patiënt
het verrichten van aseptische 

handelingencontact met potentieel infectieus 
materiaal heeft plaatsgevonden

contact met de patiënt  

→

→

→

→

direct lichamelijk contact, meting van vitale functies, 

verzorging aanleggen van een perifere intraveneuze katheter  

bloed afnemen, verwijderen van verband
direct lichamelijk contact, bloedsuikermeting, 

bloeddrukmeting

In de directe omgeving van het 
werkoppervlak 1. VOOR 

3. NA 

aseptische handelingen worden 
verricht  

contact met potentieel infectieus 
materiaal   

→

→

bereiden van medicijnen
het maken van uitstrijkjes, los van het dragen van 

handschoenen 

Operatiekamercomplex en overige locaties op de achterkant→

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

Optimale plaatsing van dispensers.  
Met de checklist van HARTMANN.

Gedetailleerd advies voor de plaatsing in 
verschillende zones van de afdeling of de 
functionele ruimtes. 
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Checklist locatie dispensers voor handdesinfectantia 

datum   
 

 
 

afdeling/vakgebied 
Locatie

de Waarom? 5 momenten
Voorbeelden aanwezig

met 
teller

ja nee

Patiëntenkamer

Naast de deur

1. VOOR 4. NA
contact met de patiëntcontact met de patiënt of zijn 

directe omgeving
→
→

direct lichamelijk contact, meting van vitale functies, 

verzorging direct lichamelijk contact

Eén dispenser per bed
1. VOOR 

2. VOOR 

3. NA

4. NA
5. NA

contact met de patiënt 
het verrichten van aseptische 

handelingen 

contact met potentieel infectieus 
materiaalcontact met de patiëntcontact met de directe omgeving 

van de patiënt

→

→

→

→
→

direct lichamelijk contact, meting van vitale functies,  

verzorging aansluiten/ontkoppelen van infuussysteem, tussen 

een handschoenenwissel bij de overgang van een 

vuile naar schone handeling
verwijderen van verband, uittrekken van  

handschoenendirect lichamelijk contact
contact met oppervlakken en medische apparatuur in 

de directe omgeving van de patiënt
Behandelingskamer

Naast de deur

1. VOOR 

4. NA

contact met de patiënt 
contact met de patiënt

→

→

direct lichamelijk contact, meting van vitale functies, 

verzorging direct lichamelijk contact

In de directe omgeving van de 
behandelingsplaats 1. VOOR 

2. VOOR 

3. NA

4. NA 

contact met de patiënt
het verrichten van aseptische 

handelingencontact met potentieel infectieus 
materiaal heeft plaatsgevonden

contact met de patiënt  

→

→

→

→

direct lichamelijk contact, meting van vitale functies, 

verzorging aanleggen van een perifere intraveneuze katheter  

bloed afnemen, verwijderen van verband
direct lichamelijk contact, bloedsuikermeting, 

bloeddrukmeting

In de directe omgeving van het 
werkoppervlak 1. VOOR 

3. NA 

aseptische handelingen worden 
verricht  

contact met potentieel infectieus 
materiaal   

→

→

bereiden van medicijnen
het maken van uitstrijkjes, los van het dragen van 

handschoenen 

Operatiekamercomplex en overige locaties op de achterkant→

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
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Nu te downloaden: 
de checklist voor het 
aanbrengen van dispensers

Dispensers voor handdesinfectantia kunnen op 
veel plaatsen nodig zijn en op veel plaatsen 
ook weer niet. Zorg ervoor dat de dispensers 
in uw inrichting optimaal worden geplaatst 
volgens de door het BODE SCIENCE CENTER 
ontwikkelde checklist voor het aanbrengen van 
dispensers: 

n gedetailleerd plaatsingsadvies met het oog 
 op de “5 momenten voor handdesinfectie”
n koppeling van de plaats aan de bijbehorende 
 VOORDAT- en NADAT-momenten
n velden voor het invullen van nog ontbrekende 
 dispensers en tellers 
n te gebruiken als kopieersjabloon voor alle 
 afdelingen 

www.bode-science-center.de
onder de kop “Center” 

Controleer nu de beschikbaarheid. 

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 hand-
desinfectantia direct beschikbaar zijn. 

De dispensers moeten optimaal geplaatst worden.

Met de HARTMANN-checklist voor het plaatsen van dispensers bent 
u daar verzekerd van. De locatie van de dispensers houdt direct 
verband met de “5 momenten” en garandeert zo dat de handen 
kunnen worden gedesinfecteerd zodra dat nodig is. Meer effi ciëntie 
en betere bescherming van de patiënt. 

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

Koppeling van de dispensers aan de 
“5 momenten”. De indicaties worden 
aan de hand van voorbeelden toegelicht.  

Velden om aan te geven of al een dispenser is 
geplaatst en hoe vaak deze is gebruikt, of de 
dispenser is voorzien van een teller of niet. 
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Voorsprong in compliance door techniek.
De Eurodispenser I plus toucheless. 

Topkwaliteit bij een unieke prijs/kwaliteitverhouding: 
de nieuwe Eurodispenser I plus toucheless van hoogwaardige 
kwaliteit voor aanrakingsloze bediening. 

n comfortabele touchless-techniek  
n duurzaam pompmechanisme
n flexibele toepassingsmogelijkheden
n kan voor handdesinfectantia en waslotions worden  
 gebruikt

Best Benefit-garantie: Volgens studies neemt  
door touchless-technologie en dispensers in  
signaalkleuren bij personeel de bereidwilligheid  
tot handhygiëne toe met meer dan 50 procent.*

* zie informatieblok rechts
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Studie: Touchless-techniek 
verbetert compliance

De toepassing van aanrakingsloze dispensers 
voor handdesinfectantia leidt volgens een 
observatiestudie tot betere compliance op het 
gebied van handdesinfectie. Na het vervangen 
van de gebruikelijke dispensers door touch-
less-dispensers steeg het aantal keren dat 
de handen werden gedesinfecteerd op een 
intensive care-unit gemiddeld met 53 procent. 
De oorzaak voor de betere compliance was niet 
een tijdelijke belangstelling voor de specifieke 
technologie, maar bleef constant gedurende de 
observatieperiode van 12 weken. 

Bron
Scheithauer S. et al.
Steigerung des Verbrauchs an Händehygienedesinfektionsmittel
nach Einführung berührungsfreier Desinfektionsmittelspender.

Hyg Med 2011; 36 (12): 496-498.

Lees meer op www.bode-science-center.de
onder de kop “Science” 

Studie: 
Dispensers in signaalkleuren

Door het gebruik van dispensers in signaalkleu-
ren kan de bereidwilligheid tot het desinfecte-
ren van de handen met ongeveer 50 procent 
toenemen. Dispensersystemen in neonkleuren 
vallen in een meestal witte klinische omge-
ving goed op. De signaalkleuren worden in 
het verplegingsmilieu beter waargenomen en 
leiden op die wijze tot betere compliance op het 
gebied van handhygiëne. 

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

Lees meer op www.bode-science-center.de
onder de kop “Science” 

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

Signalen afgeven. 
De BODE Eurodispenser 1 plus 
in signaalkleuren. 

Stevige metalen dispenser met 
veel pluspunten: de BODE Eu-
rodispenser 1 plus in signaal-
kleuren trekt aandacht en is 
fl exibel inzetbaar.  

n zeer belastbaar
n de afneembare onderdelen 
 zijn volledig autoclaveerbaar
n eenvoudig te vervangen 
 pomp
n ook geschikt voor ruimtes 
 met beperkte mogelijkheden
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BODE Eurodispenser 1 plus
zonder / met teller

De flexibel toepasbare, gebruiks- 
vriendelijke dispenser beschikt over een 
telmechanisme om het verbruik van 
handdesinfectiemiddel als surrogaatpa-
rameter voor de compliance te meten. 

BODE Eurodispenser 1 plus
Touchless

De touchless-dispenser voor handdes-
infectantia, was- en verzorgingslotions 
kan intuïtief worden bediend, is auto-
claveerbaar en geschikt voor alle in de 
handel verkrijgbare flacons. 

BODE Eurospender 2000

Stabiele, belastbare dispenser van 
kunststof met een gesloten behuizing 
en een venster. 

BODE Eurospender 3000

Handige, ruimtebesparende dispenser 
van kunststof die vooral geschikt is 
voor beperkte ruimtes.

Veelzijdig, flexibel, economisch.   
Dispenser voor iedere vraag.
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BODE Eurospender 3

Stevige autoclaveerbare draadcon- 
structie met verschillende buisframe- 
bevestigingen. 

Hygiene-Tower

Stabiele desinfectiezuil voor handdes-
infectiedispensers, aantrekkelijk vorm-
gegeven, geschikt voor locaties waar 
montage aan de wand niet mogelijk is. 
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Nog meer voorsprong qua compliance.  
De intelligente dispenseronderdelen van  
HARTMANN.
Comfortabel en ruimtebesparend 

Kleine onderdelen zorgen voor een schone, hygiënische gebruikslocatie en helpen zo de beschikbaarheid van dispen-
sers te vergroten. Met eenvoudige montageonderdelen kunnen dispensers bijvoorbeeld ook in kleine of lastig inge-
deelde ruimtes worden toegepast. Zo wordt gegarandeerd dat voor ieder moment van handdesinfectie een product 
beschikbaar is. 

Opvangschaaltjes

Opvangschaaltjes beschermen de vloer 
en andere oppervlakken tegen over-
tollig product dat na het gebruik van 
de handen of de vingers afdruppelt. 
In overhangende uitvoering of voor 
montage aan de wand verkrijgbaar. 

Montagehoeken

Montagehoeken voor eenvoudige  
en stabiele bevestiging van de  
BODE Eurodispenser in ruimtes  
met een lastige indeling; rechts- of 
linkszijdige montage mogelijk. 
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Verbruiksmeting  
van alcoholische  
handdesinfectantia 

Directe observatie van de compliance bij hand-
desinfectie is een complexe opgave, waarbij 
bovendien veel fouten op de loer liggen. Als 
surrogaatparameter voor de compliance is 
daarom de meting van het verbruik van alco-
holische handdesinfectantia ingevoerd en in de 
KISS-module HAND-KISS vastgelegd. Daarvoor 
wordt achteraf het verbruik van handdesinfec-
tantia op een afdeling/in het hele ziekenhuis 
met behulp van verbruiksgegevens berekend en 
aan het aantal patiëntdagen op die afdeling/
in dat ziekenhuis gedurende de observatieperi-
ode (doorgaans een kalenderjaar) gerelateerd. 
De uitkomst is de gemiddelde hoeveelheid 
handdesinfectiemiddel die per patiëntdag is 
verbruikt. 

Bron: 
Gastmeier P.
Assoziation von Parametern zur Struktur- und Prozessqualität
mit Ergebnis-Qualitäts-Parametern der KISS-Datenbanken (SPEKISS),
Slotrapport 2010.
Nationaal referentiecentrum voor surveillance van nosocomiale 
infecties aan het Institut für Hygiene und Umweltmedizin
Charité - universiteitsgeneeskunde Berlijn.

Lees meer op www.bode-science-center.de
onder de kop “Science” 

Dispenser met telfunctie 

Het aanbrengen van een telmechanisme op een 
dispenser is een eenvoudige methode om het 
verbruik van handdesinfectantia te meten en 
wordt dan ook door deskundigen aanbevolen. 
Op basis van de zo verkregen gegevens kunnen 
de betreffende afdelingen maatregelen ter 
verbetering van de handhygiëne uitwerken. 

Bron: 
Assadian o. et al.
Empfehlung zu Anforderungen an Seifen- und Händedesinfektions-
mittelspender
in Einrichtungen des Gesundheitswesens.
Hyg Med 2011; 36 –10, pp. 407-408.

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

Flexibel en dicht bij de patiënt 

Dispensers die dicht bij de patiënt zijn aangebracht, spelen bij de 
bescherming tegen infecties een centrale rol. Met diverse flexibele 
bevestigingssystemen biedt HARTMANN bescherming tegen infecties 
ter plaatse van het “point of care“.  

Afzonderlijke bevestigingen 

Afdekplaten

Achterwand 
bevestigingslijst 
Achterwand voor bevesti-
gingslijsten voorzien van 
een speciale adapter, voor-
al voor intensive care-units 
en andere afdelingen met 
een hoog risico. 

Afdekplaat
Van rvs met venster voor 
alle Eurodispenser 1 
plus-modellen, om te voor-
komen dat onbevoegden 
bij het product kunnen. 

Achterwand van rvs voor 
buisframebevestiging 
Achterwand van rvs 
voor de montage aan de 
stangen van patiëntbed-
den of de verbandkar; kan 
naar keuze horizontaal, 
verticaal, rechts of links 
bevestigd worden. 

Beugel voor  
BODE Eurospender 3
Beugel voor een flexibele 
bevestiging aan horizonta-
le of verticale buizen.

Afdekplaat 
Van transparante kunststof 
voor de Eurodispenser 
Vario Touchless, aan de 
zijkant afsluitbaar, om te 
voorkomen dat onbe-
voegden bij het product 
kunnen. 

Tafelklem 
Klemmechanisme voor 
handesinfectieflacons van 
500 ml; kan eenvoudig 
aan tafelbladen of schap-
pen gemonteerd worden. 
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Op het goede moment. Echt goed.  
Kwaliteitsproducten voor handhygiëne.

Naast dispensers voor een exacte dosering dragen goede 
huidtolerantie en acceptatie van het gekozen product ertoe 
bij dat de handen op het juiste moment worden gedesinfec-
teerd. 

Handdesinfectantia die goed worden verdragen en door het per-
soneel graag worden gebruikt, bevorderen de compliance enorm. 
Bovendien houdt regelmatige verzorging met kwalitatief hoog-
waardige producten de huid gezond. Een onmisbaar aspect voor 
handhygiëne op het juiste moment. 

Het handhygiënesysteem van HARTMANN omvat 
naast handdesinfectantia ook OK- en onderzoeks-
handschoenen en handreinigings- en verzorgings-
producten. Alle componenten zijn uitvoerig getest 
en op elkaar afgestemd – voor meer veiligheid en 
betere tolerantie.

REF.974172 500 ml RVG2066.3

Sterillium® med

Antiviraal routineproduct met een 
breed werkingsspectrum 
n zonder geur- en kleurstoffen
n effectief tegen MNV* in 
 het kader van hygiënische 
 handdesinfectie 
n hoogwaardig huidverzorgings-
 complex van Sterillium®
n aangenaam in het gebruik

* Murine norovirus, surrogaatvirus voor humane 
norovirussen, vooralsnog niet erkend door het 
Robert Koch-Institut

Sterillium®

Het klassieke Sterillium® 
n bevat geen geur- en 
 kleurstoffen
n zeer geschikt voor de 
 gevoelige huid 
n breed werkingsspectrum 
n hoogwaardig huidverzorgings-
 complex 

Baktolin® sensitiv

Premium-waslotion voor een 
uitermate zachte reiniging
n zachte reiniging dankzij 
 terugvettende en verzorgende 
 bestanddelen 
n zeer goede tolerantie bij 
 gelijktijdige toepassing van 
 alcoholische handdesinfectantia 
n alkali- en zeepvrij, bevat geen 
 pigmenten of kleurstoffen
n licht geparfumeerd 
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Elk 
moment telt
Uw 5 momenten
voor handdesinfectie  

Studie: 
Minder huidaandoeningen 
door voorlichting en advies 

Voorlichting over de symptomen en risicofac-
toren van contacteczeem in de bejaardenzorg 
en een speciale adviesservice met betrekking 
tot bescherming van de huid voor leidingge-
vend personeel zorgde voor een afname van 
huidaandoeningen onder bejaardenverzorgers 
van 35 procent.   

Bron: 
Dulon et al.
Prevention of occupational skin disease: a workplace intervention
study in geriatric nurses.

British Journal of Dermatology, 2009 161, pp337-344.

Lees meer op www.bode-science-center.de
onder de kop “Science” 

Studie:  
Strategieën ter voorkoming 
van contacteczeem

Adequate handdesinfectie in plaats van fre-
quent wassen van de handen in combinatie met 
het gebruik van huidverzorgende en -bescher-
mende crèmes en lotions tussen het desinfecte-
ren door en vooral na de dienst heeft niet alleen 
een preventieve werking: deze maatregelen 
hebben tevens een positieve uitwerking bij een 
reeds aangetaste huid. Dat blijkt uit een over-
zichtsonderzoek waarbij verschillende studies 
werden beoordeeld. 

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.

Lees meer op www.bode-science-center.de
onder de kop “Science” 

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

Baktolan® lotion pure

Ongeparfumeerde O/W-emulsie 
voor de verzorging van de normale 
huid
n zorgt voor een zichtbaar beter  
 gehydrateerde huid 
n verzorgt de huid met  
 plantaardige oliën en panthenol 
n houdt de huid glad en soepel
n zuinig in het gebruik 

Baktolan® balm pure

Ongeparfumeerde W/O-emulsie 
voor de droge en gevoelige huid 
n verzorgt de huid met extra  
 verzorgende en terugvettende  
 bestanddelen 
n bevordert het herstellend  
 vermogen van de huid 
n stabiliseert de beschermende  
 zuurmantel 
n vermindert huidirritaties en  
 roodheid  

Baktolan®

protect+ pure

Water-in-olie-in-water-
emulsie, biedt bescherming 
tegen waterige oplossingen 
en bevordert het herstel van 
zwaar belaste, gekloofde 
huid. 
n innovatieve formule  
 (W/O/W-emulsie)
n biedt bescherming tegen  
 in water oplosbare  
 substanties 
n bevordert het herstel van  
 de huid 
n vrij van geurstoffen,  
 siliconen en kleurstoffen  
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Op het juiste moment voorhanden.  
Hygiëneadvies van HARTMANN.

1. Hygiëneadvies 

De deskundige, speciaal opgeleide hygiëneadviseurs van HARTMANN 
bieden een persoonlijke begeleiding ter plaatse, uitkomst bij specifi eke 
vragen en werken samen met het voor de hygiëne verantwoordelijke 
personeel optimale hygiënenormen voor allerlei instellingen uit.  

2. Hygiënecheck

De hygiënecheck omvat zo nodig o.a. een analyse van de bestaande 
situatie, maatregelen ter bevordering van de opvolging en systematische 
registratie van zwakke punten op het gebied van hygiëne.  

3. HARTMANN-hygiëneplanning

Het uitwerken van specifi eke hygiëneschema’s voor afzonderlijke afdelin-
gen en toepassingsgebieden. 

4. Voorlichting

Voorlichting over tal van onderwerpen waarbij ter plaatse praktijkgerichte 
en achtergrondinformatie wordt gegeven. 

5. Informatieservice

Bij uw HARTMANN-vertegenwoordiger kunt u gratis servicelabels, infor-
matiebrochures en posters met betrekking tot geselecteerde onderwerpen 
bestellen. U kunt deze ook via www.bode-chemie.de downloaden. 

Op de website van het BODE SCIENCE CENTER vindt u tevens voorlich-
tingsfi lmpjes die u kunt downloaden. Daarnaast is op deze website onder 
de kop SCIENCE uitgebreide, wetenschappelijk onderbouwde achter-
grondinformatie beschikbaar en vindt u onder de kop CENTER heel veel 
praktisch werkmateriaal met betrekking tot het hygiënemanagement. 

Het BODE SCIENCE CENTER heeft een deskundige hotline voor vragen 
op het gebied van hygiëne en desinfectie ingericht, waarmee u snel een 
persoonlijk en gericht antwoord op allerlei vragen krijgt.
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Servicelabel voor het onderhoud van dispensers 

Om dispensers in een hygiënisch perfecte staat te houden, is 
regelmatig onderhoud noodzakelijk. Op het servicelabel van 
HARTMANN wordt vermeld wanneer voor het laatst onderhoud 
is gepleegd en op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat dit in 
regelmatige intervallen plaatsvindt. 

Onderhoud van dispensersystemen voor handhygiëne 
De praktijk heeft uitgewezen dat onvoldoende hygiëne bij dispensers, 
weliswaar niet in het geval van handdesinfectantia maar wel bij waslo-
tions, ertoe kan leiden dat de dispenser en het product gecontamineerd 
worden met ziektekiemen. De meest voorkomende ziektekiemen zijn 
daarbij typische waterkiemen, zoals pseudomonaden en nonfermen-
tative gram-negatieve staafjes, corynebacteriën en sporenvormers (1). 
Met het oog op infectiepreventie en uit Arbo-technische overwegingen 
moeten dispensers voor handhygiëneproducten dan ook regelmatig 
onderhouden worden. Volgens de wettelijke richtlijnen dient dit on-
derhoud te bestaan uit het reinigen en desinfecteren om microbiële 
contaminatie te voorkomen. De dispenserbehuizing, in ieder geval de 
doseerpomp, moet uiterlijk bij het verwisselen van de fl acon grondig 
worden gereinigd en gedesinfecteerd (2). 
Correct onderhoud kan voorkomen dat resten van het product de pomp-
uitloop vervuilen. Als de pompuitloop verstopt is, kan het desinfectie-
middel niet rechtstreeks op de handen worden aangebracht en spuit 
het eventueel zijwaarts uit de pompopening. Daarbij bestaat het risico 
dat het in de ogen van de gebruiker terecht komt. 

Op welke wijze het onderhoud wordt uitgevoerd, hangt af van het dis-
pensertype. Het Robert Koch-Institut adviseert in het advies “Handhy-
giëne” de dispenser grondig te reinigen en te desinfecteren, voordat hij 
opnieuw wordt gevuld. Het systeem dient herhaaldelijk met heet water 
doorgespoeld te worden om resten van het product te verwijderen. Als 
het reservoir niet volledig leeg is, mag geen product worden bijgevuld. 

1 Assadian et al.
Empfehlung zu Anforderungen an Seifen- und Händedesinfektionsmittelspender
in Einrichtungen des Gesundheitswesens.
Sectie Klinische antisepsis van de Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) en de
Beoordelingscommissie van de Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und
Präventivmedizin (ÖGHMP). Hyg Med 2011; 36 – 10.

2 Händehygiene
Advies van de commissie voor ziekenhuishygiëne en infectiepreventie 
aan het Robert Koch-Institut. Bundesgesundheitsblatt 2000, 43: 230-233.

www.bodes-science-center.de
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Op zijn laatst bij het vervangen van de fl acon moet de 
behuizing, op zijn minst de doseerpomp, gereinigd en 
gedesinfecteerd worden. 

Onderzoek ten behoeve van infectiepreventie.



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
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