Doelgerichte hygiëne in en rondom het huis;
de 9 sleutelmomenten

Gebruik maken van het toilet

Niezen of de neus snuiten

Voor een zieke huisgenoot zorgen

Bereiding van voedsel

Afval weggooien

Zorgen voor huisdieren

Met de vingers eten

Deurknoppen aanraken

Omgaan met vuil wasgoed

5 cruciale contactoppervlakken:
Handen

Bronnen van
besmetting
Mensen, besmet voedsel,
huisdieren, water

Schoonmaakdoekjes
Opname

Handcontactoppervlakken

Voedselcontactoppervlakken
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Wasgoed

mond, neus,
inademing,
wonden

Infectieketen

Uitscheiding
etensresten,
faeces,
speeksel,
hoesten,
niezen

Overleving & verspreiding
handen, oppervlakken,
kleding, baden, lucht,
beddengoed, wastafels,
toiletten

De kritieke contactoppervlakken tijdens de 9 sleutelmomenten

Kritische contactoppervlakken >
9 sleutelmomenten

Handen

Handcontactoppervlakken

Voedselcontactoppervlakken

Schoonmaakdoekjes

X

X

Vuil wasgoed

X
Kookbenodigdheden

1. Voedselbereiding

X

2. Eten met vingers

X

3. Gebruik van het toilet

X

X
Toiletbril,
deurklink en
doorspoelknop

X

4. Hoesten, niezen en neussnuiten

X

X

X

X
Zakdoeken

5. Aanraken van oppervlakken die vaak door
anderen worden aangeraakt

X

X
Deurklinken

X

X Trapleuning,
afstandbediening

6. Omgaan met vuil wasgoed

X

7. Verzorgen of aanraken van huisdieren

X

X

8. Omgaan met vuilnis

X

X
Vuilnisbakdeksel

9. Zorgen voor een zieke huisgenoot

X

X
Handdoek

X Kleding met
direct contact
tot de huid

X

X

X

men onnodig veel (verkeerde) plekken in huis schoonmaakt.
Het is duidelijk te zien dat handen dé overdragers zijn van vuil
(en dus infecties). Handen tikken alle 9 sleutelmomenten aan
en daarom moet daar voornamelijk de focus op liggen. Regel
één is daarom: was je handen goed en grondig

Tips voor hygiëne:
Was altijd je handen, en desinfecteer alleen indien noodzakelijk.
Ventileer ruimtes regelmatig en maak nate oppervlakken direct droog.
Houd oppervlakken, met name handcontactpunten in het toilet of de badkamer, droog en schoon.
Laat schoonmaakdoekjes snel drogen na gebruik. Gebruik ze niet te lang en was ze altijd op 60ºC.
Was sterk vervuilde kleding en beddengoed (bijv. in geval van een persoon met een infectieziekte) op 60ºC.
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X
Dierverzorgingbenodigdheden

X
X
X
X
X
Alle bovenstaande 8 momenten zijn van toepassing.
Als iemand ziek is, is het risico op infectieverspreiding naar andere familieleden hoger.

Schoonmaken doe je het beste doelgericht: je maakt de
cruciale plekken schoon om overdracht van infectieziekten te
voorkomen. In de matrix zijn de 9 sleutelmomenten en 5
cruciale contactoppervlakken gecombineerd. Het is belangrijk
om op deze plekken/momenten (bijvoorbeeld de toiletbril)
goed schoon te maken. Doelgerichte hygiëne voorkomt dat

1.
2.
3.
4.
5.

Overige

