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Checklist: Handschoenen als persoonlijke bescherming  
Tijdens de behandelingen kunnen micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels en parasieten) 
van de ene op de andere klant worden overgebracht. Jij en eventuele collega’s kunnen besmet raken. 
Daarnaast werk je met producten waar je op den duur een overgevoeligheid voor zou kunnen 
ontwikkelen. Een vrij eenvoudige maatregel als  ‘handschoenen dragen’ kan ervoor zorgen dat je 
beschermd wordt tegen ziekmakende micro-organismen en (schadelijke) ingrediënten van 
producten.         
 
Wil je weten hoe je je zo goed mogelijk kunt beschermen, vul dan deze checklists in. Gebruik 
onderstaande checklists om na te gaan: 

- wanneer je handschoenen moet gebruiken; 
- welke handschoenen je voor optimale bescherming draagt; 
- aan welke eisen je handschoenen moeten voldoen; 
- hoe je je handschoenen draagt. 

 
 

Wanneer draag ik handschoenen: ja  nee 

als er kans bestaat op contact met de niet-intacte huid (wondvocht, bloed, 
pus ed.) en schadelijke stoffen 

  

tijdens mijn behandelingen 
 
Handschoenen draag je ook tijdens het voetenonderzoek 

  

tijdens wondverzorging   

tijdens het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren van instrumenten, 
borstels, kwasten en onderdelen van apparatuur 

  

als ik een cliënt behandel die minder dan 7 dagen geleden een chemokuur 
heeft gehad 

  

tijdens schoonmaakwerkzaamheden   

 

 

Wat voor handschoenen draag ik: ja  nee 

als er kans bestaat op contact met de niet-intacte huid (wondvocht, bloed, 
pus ed.) en/of schadelijke stoffen gebruik ik poedervrije latex of nitril 
handschoenen 

  

tijdens mijn behandelingen gebruik ik poedervrije latex of nitril 
handschoenen 

  

tijdens wondverzorging gebruik ik poedervrije latex of nitril handschoenen 
 
Heb jezelf wondjes of een huidaandoening bescherm jezelf dan extra goed door deze 
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af te dekken met waterafstotend materiaal en door handschoenen te dragen. 

tijdens reiniging, desinfectie of sterilisatie gebruik ik poedervrije latex of 
nitril handschoenen 

  

ik draag poedervrije latex of nitril handschoenen  als ik een klant behandel 
die minder dan 7 dagen geleden een chemokuur heeft gehad 

  

ik draag nitril handschoenen bij een (vermoeden van) latexallergie 
 
Heb je een latexallergie of een vermoeden hiervan, gebruik dan nitril handschoenen.  
Twijfel je of je allergisch bent, raadpleeg dan je huisarts. Draag ook nitril 
handschoenen als je klant allergisch is voor latex. Vraag je klant hiernaar. 

  

huishoudhandschoenen gebruik ik voor de gewone schoonmaakklusjes in 
mijn praktijk 
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Waar voldoen mijn handschoenen aan:  ja  nee 

handschoenen zijn van latex, of nitril en voldoen aan de NEN normen EN 
420, EN 455 en EN 374 

  

handschoenen die beschermen tegen schadelijke stoffen voldoen aan NEN-
EN 374 deel 1,2 3n 3 en NEN-EN 420 

  

mijn handschoenen zijn vloeistofdicht, poedervrij en gemaakt van materiaal 
dat geen allergische reacties veroorzaakt en waaraan geen 
rubberversnellers zijn toegevoegd 

  

ze zijn goed passend. Dit betekent aan de vingertoppen strak en bij de 
knokkels niet te strak 

  

ze zijn voor eenmalig gebruik (=wegwerp), behalve de 
huishoudhandschoenen 

  

voor mijn eventuele medewerkers zijn handschoenen altijd in voldoende 
mate, in alle voorkomende soorten en maten aanwezig 

  

huishoudhandschoenen zijn bij latexallergie voorzien van een katoenen 
binnen handschoen 

  

 

 

Hoe draag ik mijn handschoenen:  ja  nee 

ik reinig of desinfecteer mijn handen voordat ik handschoenen aantrek 
 
Het dragen van handschoenen is geen alternatief voor reiniging of  desinfectie 
van de handen 

  

ik trek mijn handschoenen bij aanvang van de behandeling aan   

komt er water in mijn handschoenen dan pak ik direct een nieuw paar   

wanneer ik klaar ben, trek ik mijn handschoenen binnenstebuiten uit en 
deponeer deze in de afvalemmer. Ik vermijd bij het uitdoen contact met de 
buitenkant van de handschoenen en ik was daarna mijn handen 

  

 

Let op!  Een ‘nee’ invullen in bovenstaande checklists betekent natuurlijk dat het gebruik van je 

handschoenen nog niet optimaal is. Gebruik de informatie uit checklists om dit te verbeteren.   

 

 


