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COVID-19: Huidbelasting door handenwassen en/of desinfecteren  
 
Visiedocument NVvA-contactgroep COVID-19 (nvva@arbeidshygiene.nl)1 
03-11-2020 
 
 
Handen wassen  
Handen wassen is een van de belangrijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te 
voorkomen. Verreweg de meeste virussen en bacteriën worden via de lucht en door de handen 
overgedragen via hand-mond, hand-neus en hand-oog contact. De handen zijn een belangrijk 
transportmiddel voor virussen en bacteriën. Daarom geldt ook hier: was regelmatig je handen!  
 
 
Wassen of desinfecteren? 
Als je niet in de zorg werkt, geldt de regel: was je handen zorgvuldig met water en zeep 
(https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene). Zie filmpje RIVM. Desinfecterende middelen 
zijn niet nodig want met water en zeep verwijder je de meeste schadelijke micro-organismen. Alleen 
als er géén water en zeep beschikbaar is, kan je je handen desinfecteren met handalcohol op basis 
van ethanol of, bij voorkeur, op basis van isopropanol (ipa). Het CTGB (College voor toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft bepaald welke desinfectiemiddelen ingezet mogen 
worden. Inzetten van handalcohol gaat snel en effectief mits de juiste hoeveelheid op de juiste wijze 
en lang genoeg wordt toegepast, conform voorschrift (minimaal 30 sec inwrijven). Nadeel is wel dat 
ethanol een toxische stof is en de huidflora aantast. Blootstelling dient daarom zoveel mogelijk 
gereduceerd te worden en gekozen dient te worden voor de minst toxische stof (dus liever ipa dan 
ethanol). Handalcohol is daarnaast licht ontvlambaar en dient daarom weggehouden te worden bij 
vonken/ontstekingsbronnen.  
 
Handalcohol werkt alleen goed als je handen niet zichtbaar verontreinigd zijn. Heb je dus zichtbaar 
vieze handen, was dan (eerst) je handen met water en zeep.  
 
Voor verschillende sectoren zijn hygiëne-richtlijnen opgesteld: 
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen. Informatie over corona-maatregelen voor zorgprofessionals 
is te vinden via https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/professionals 
 
 
Huidbelasting 
Door het vele wassen met water en zeep en desinfecteren kan je huid geïrriteerd raken. Vet daarom 
regelmatig je handen in met een handcrème zodat je huid in goede conditie blijft. Doe dat 
bijvoorbeeld op vaste momenten op de dag (na ontbijt, tijdens lunchpauze en in de avond). Breng 
liever driemaal een dunne laag aan dan éénmaal een dikke laag. Gebruik bij voorkeur géén lotions 
want die bevatten vaak veel water en zijn uitdrogend voor de huid. Op Dokterhoe staan goede 
suggesties voor vette crèmes. Sommige desinfectiemiddelen bevatten huidverzorgende 
bestanddelen zoals terugvettende stoffen om de handen in goede conditie te houden.  
In werksituaties zijn er meer omstandigheden die voor een belasting van de handen kunnen zorgen. 
De NVAB heeft hiervoor de richtlijn contacteczeem opgesteld. 
  
  

 
1 De NVvA-contactgroep COVID-19 is op basis van actuele literatuur en huidige praktijk tot deze visie gekomen 
om arboprofessionals van achtergrondinformatie te voorzien. Op basis van voortschrijdend inzicht kan de visie 
mogelijk achterhaald worden. Er kunnen, mede daardoor, geen rechten worden ontleend aan dit document. 
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Handschoenen 
Draag je thuis of tijdens je werk vaak nitril, vinyl of andersoortige beschermende handschoenen, dan 
raken je handen ook vaak geïrriteerd door de langdurige afsluiting (occlusie geheten). Dit speelt 
vooral als de handen nog onvoldoende droog zijn na wassen of desinfectie als de handschoenen 
worden aangedaan. Het goed (laten) drogen van de handen voordat handschoenen worden 
aangedaan is daarom belangrijk. Daarnaast geldt dat je je handen goed moet verzorgen zoals 
aangegeven. Na het dragen van handschoenen is het aan te raden de handen te wassen met water 
en zeep.  
 


