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In een ziekenhuis en verpleeginrichting speelt de hygiëne een belangrijke rol. Dat komt omdat 

in deze instellingen mensen verblijven die erg vatbaar zijn voor infecties door de ziekte 

waaraan ze lijden of door de behandeling die zij ondergaan óf tezamen met de hoge leeftijd.  

Allerlei voor ons vrij onschuldige bacteriën zijn voor hen levensbedreigend. Bovendien 

verblijven er vaak mensen die vanuit "vieze' wonden of ontstoken organen hun medepatiënten 

rechtstreeks of via verpleegkundigen en anderen kunnen besmetten. 

 

Daarom zal iedereen, die in een ziekenhuis of verpleeginrichting werkt, zich voortdurend 

bewust moeten zijn van besmettingsgevaren en van de noodzaak om infecties zoveel mogelijk 

te voorkomen. 

Hiervoor zijn een aantal min of meer strenge regels nodig, maar die moeten dan ook wel 

nauwkeurig worden opgevolgd. 

 

Een onderzoek in de Verenigde Staten heeft aangetoond dat het mogelijk is het aantal 

ziekenhuisinfecties met een derde te verminderen, alleen al door consequent de bestaande 

regels ter voorkoming van infecties na te leven. 

Goed handen ontsmetten is daar de belangrijkste van. 

 

Vaak wordt via de handen de besmetting overgedragen omdat men daarmee het meest 

intensief in contact komt met de patiënt. 

 

Handen wassen of desinfecteren is daarom van buitengewoon belang om infecties bij 

patiënten én medewerkers te voorkomen. Na contact met besmet materiaal zoals pus, biedt 

handen wassen alléén onvoldoende zekerheid dat de besmetting niet meer kan worden 

overgedragen en is desinfectie met een alcoholisch preparaat een betere methode. 

 

In die gevallen waarin sprake is van sterk besmettingsgevaar, zoals bij de behandeling van 

geïnfecteerde wonden, dienen dan tevens handschoenen te worden gedragen. 

 

Andere maatregelen die bijdragen tot het voorkomen van infecties zijn bijvoorbeeld 

desinfectie van "vieze' wonden en een aseptische wondbehandeling. 

Desinfectie van (chronische) open, geïnfecteerde wonden met lokale antibacteriële middelen 
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zal naast bestrijding van de infectie ook verdere verspreiding van micro-organismen 

voorkomen. 

Wanneer bovendien de wond op een aseptische en vakkundige wijze behandeld wordt, zal 

deze sneller genezen. 

 

Het verkrijgen van een infectie tijdens het verblijf in een ziekenhuis of verpleeginrichting is 

niet altijd te voorkomen, maar de patiënten hebben er recht op dat medewerkers in de 

gezondheidszorg zich inspannen om hygiënisch te werken, waardoor het risico om een 

infectie te verkrijgen zo gering mogelijk is. 
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