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Vóór elke chirurgische ingreep moeten je handen grondig worden ontsmet. Zorg ervoor dat je handen 
perfect schoon en droog zijn. Bij het betreden van de operatiezaal en na het opzetten van je operatie-
muts en mondmasker moet je je handen wassen met water en zeep. Na de operatie, bij het uittrekken 
van je handschoenen, moet je je handen ontsmetten met een alcoholische oplossing, of wassen met 
water en zeep indien er talkresten of lichaamsvloeistoffen op je handen zijn achtergebleven (bv. door 
gaatjes in de handschoenen).

Tussen verschillende chirurgische procedures hoef je je handen niet te wassen met water en zeep, op 
voorwaarde dat je de onderstaande techniek voor chirurgische handontsmetting nauwkeurig volgt (af-
beeldingen 1-17).

Zie uitleg bij afbeelding 3. Doe ongeveer 5 ml (3 pompjes) alco-
holische oplossing in de palm van je 
rechterhand. Bedien de dispenser met 
je linkerelleboog. 

Dompel je linkervingertoppen in het 
product om ook onder de nagels te 
ontsmetten (5 sec.).
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Doe ongeveer 5 ml (3 pompjes) alco-
holische oplossing in de palm van je 
linkerhand.

Dompel je rechtervingertoppen in het 
product om ook onder de nagels te 
ontsmetten (5 sec.). 

Afbeeldingen 3-7: Wrijf je rechteron-
derarm met cirkelvormige bewegingen 
in tot aan de elleboog. Ga daarbij 
uiterst grondig te werk. Wrijf het 
product in de huid tot het volledig is 
verdampt (10-15 sec.). 
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Wrijf je linkeronderarm met cirkel-
vormige bewegingen in tot aan de 
elleboog. Ga daarbij uiterst grondig te 
werk. Wrijf het product in de huid tot 
het volledig is verdampt (10-15 sec.).

Doe ongeveer 5 ml (3 pompjes) alcoholische oplossing in de palm van je linkerhand.
Wrijf beide handen in tot aan de polsen. Volg alle stappen vermeld bij afbeeldingen 12-17 
(20-30 sec.). 
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Bevochtig de handen tot aan de 
polsen met handalcohol. Ga daarbij 
uiterst grondig te werk. Wrijf je hand-
palmen draaiend tegen elkaar. 

Wrijf met de achterkant van je vin-
gers tegen de andere handpalm heen 
en weer. 

Wrijf met gekruiste vingers je recht-
erhandpalm over je linkerhandrug en 
omgekeerd.

Maak cirkels met je linkerduim in je 
rechterhand en omgekeerd. 

Wrijf je handpalmen tegen elkaar met 
gekruiste vingers.

Zodra je handen droog zijn, kun je je 
steriele operatiekleding en hand-
schoenen aantrekken. 
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Herhaal de bovenstaande methode voor chirurgische handontsmetting (gemiddelde duur: 60 sec.) zo vaak als nodig in 
overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant van het product. 
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