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Adviezen voor de dierenarts en de dierenartsassistent voor de persoonlijke hygiëne bij het 
contact met dieren met een onbekende gezondheidsstatus. 

Gebruik bij het hanteren van een dier met een onbekende gezondheidsstatus: 

- handschoenen en handhygiëne; 
- extra kledinglaag over eigen werkkleding (bij voorkeur wegwerpkleding); 
- gelaatscherm of beschermende bril. 

Leg voorafgaand aan het onderzoek het instrumentarium klaar: zo voorkom je 
omgevingsbesmetting door handcontact. 

Handhygiëne 

Handhygiëne wordt beschouwd als de belangrijkste maatregel om het risico van overdracht 
van micro-organismen te verlagen. Als handen niet zichtbaar vuil zijn, heeft desinfectie met 
een handalcohol de voorkeur boven reiniging met water en zeep. Desinfecterende handzeep is 
minder effectief dan handalcohol. 

Hand reiniging = handen wassen met water en zeep om vuil te verwijderen. Doe dit bij handen 
die zichtbaar vervuild zijn of plakkerig aanvoelen en na contact met lichaamsvochten of de 
niet-intacte huid van de patiënt. Handzeep wordt bij voorkeur vloeibaar verstrekt met behulp 
van een dispenser met elleboogbediening.  

Handdesinfectie = handen desinfecteren met handalcohol. Desinfecteer de handen bij niet 
zichtbare verontreinigingen en voor en na contact met een dier (ook bij gebruik van 
handschoenen), voor en na het uitvoeren van diergeneeskundige handelingen en voor en na 
het uittrekken van handschoenen. Handalcohol kan ethanol, n-propanol of isopropanol 
bevatten en wordt bij voorkeur verstrekt met behulp van een dispenser met 
elleboogbediening. 

Handschoenen = bij hanteren en lichamelijk onderzoek van dieren met onbekende 
gezondheidsstatus. Gebruik poedervrije handschoenen. Voor schoonmaakwerkzaamheden 
gebruik nitril handschoenen. Handschoenen zijn voor eenmalig gebruik en mogen bij gebruik 
niet in contact komen met omgevingsmaterialen. Pas voorafgaand en direct na het uittrekken 
van de handschoenen handhygiëne toe.  

Rond eerst het gehele klinische onderzoek af, reinig/desinfecteer daarna de handen en noteer 
vervolgens de bevindingen, om te voorkomen dat toetsenborden gecontamineerd worden. 

Kleding 

Na gebruik wasbare kleding: kleding wordt apart gescheiden van andere werkkleding 
verzameld, gewassen en gedroogd. Kleding wordt op minimaal 60 graden, maar bij voorkeur 
op 90 graden gewassen en gedroogd in een droger op de hoogste temperatuur. 

Gelaatscherm/beschermende bril en het gebruikte instrumentarium (denk aan bv 
fonendoscoop!) na gebruik desinfecteren. 

 

Overgenomen uit: Diergeneeskundig Memorandum. Hygiëne en biosecurity in dierenartsenpraktijken. Nummer 3, 
2019. Voor uitgebreidere informatie raadpleeg deze uitgave. 


