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Protocol overdracht ziektekiemen                             

Aanleren hoest- en niesdiscipline 

Ziektekiemen uit de neus, mond en keel kunnen zich op verschillende manieren verspreiden. Om risico's 
te beperken zijn de volgende zaken van belang: 

 Hoest of nies niet in de richting van een ander;  
 Draai het hoofd weg of buig het hoofd; 
 Houd tijdens het hoesten of niezen de binnenkant van de elleboog voor de mond; 
 Was de handen na hoesten, niezen of neus afvegen;  
 Voorkom snottebellen door de kinderen op tijd de neus af te laten vegen; 
 Gebruik altijd papieren zakdoeken of tissues en gooi deze direct na gebruik weg.  

Tevens is het belangrijk de ruimten voldoende te ventileren en te luchten. 

Handenhygiëne 

Op de handen zitten altijd bacteriën en virussen. Door voedsel aan te raken, kunnen er bacteriën op het 
voedsel terechtkomen. Via de handen kunnen deze ook worden overgebracht van het ene op het andere 
voedingsmiddel en terechtkomen op schalen, bestek, aanrecht, koelkastdeur of de knoppen van het 
fornuis. Bacteriën kunnen via de handen ook onwillekeurig worden overgebracht op bijvoorbeeld de 
mond, en zo een besmetting veroorzaken. Vandaar dat het zo belangrijk is regelmatig de handen te 
wassen. Schone handen kunnen immers weer worden besmet door aanraking van besmette 
voedingsmiddelen en voorwerpen. 
  
Handen wassen is in elk geval gewenst:  

 Vóór het bereiden van voedsel;  
 Na het aanraken van rauw vlees of rauwe, vuile groenten;  
 Voor het eten;  
 Na hoesten of niezen;  
 Na bezoek aan het toilet;  
 Na het verschonen van de kinderen;  
 Na het aanraken van huisdieren; 

Was de handen minstens vijftien seconden met zeep en onder stromend water. Doe ringen en 
armbanden af en maak ook tussen de vingers en onder de nagels schoon. Spoel na het wassen de 
handen goed af en droog ze zorgvuldig af met een schone, droge handdoek.  

Voedselhygiëne 

Hygiëne is een belangrijke voorwaarde voor veilig eten. Bij het bereiden van voedsel is het van belang 
besmetting, waar mogelijk, terug te dringen. Thuis kun je zelf met een aantal eenvoudige maatregelen 
veel gevallen van besmetting en ziekte voorkomen. Daarbij is het belangrijk te handelen volgens de 
instructies op het etiket, zoals bij kip bijvoorbeeld. 
  
Jaarlijks komen in Nederland ongeveer een half miljoen voedselvergiftigingen en -infecties voor. Hiertoe 
wordt ook een enkel dagje diarree gerekend. Deskundigen gaan ervan uit dat de helft van dit aantal 
veroorzaakt wordt door gebrekkige hygiëne in privéhuishoudens. Dit betekent dat veel 
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voedselvergiftigingen en –infecties goed te voorkomen zijn. De volgende voorzorgsmaatregelen 
verkleinen het risico: 

 Zorg voor schone handen 
Was regelmatig de handen met water en zeep en droog ze goed af met een schone handdoek;  

 Voorkom kruisbesmetting 
Houd vuile en rauwe producten apart van schone en bereide voedingsmiddelen. Vermijd dat 
bacteriën van rauwe op bereide producten wordt overgebracht, bijvoorbeeld via de snijplank en 
ander keukengerei;  

 Houd alles schoon en droog 
Verschoon regelmatig hand- en theedoeken. Vaatdoekjes kunnen het beste elke dag verschoond 
worden;  

 Goed koelen 
Voorkom voedselbederf zoveel mogelijk door goed te koelen en producten kort te bewaren;  

 Door en door verhitten 
Door en door verhitten en garen verkleint de kans op ziekteverwekkers in het eten;  

 Volg de adviezen op de verpakking 
Volg de bereiding- en bewaaradviezen op levensmiddelen en let op de houdbaarheidsdatum. 

Het bereiden van flesvoeding  
 
Het klaarmaken van de fles moet precies en hygiënisch gebeuren. Kleine baby's kunnen namelijk 
snel infecties krijgen. In klaargemaakte flesvoeding kunnen bacteriën zich goed vermenigvuldigen. Ook 
de juiste dosering is van belang. Kijk hiervoor op de verpakking. Gebruik alleen het schepje dat bij de 
verpakking zit en geef het kind geen schepje meer of minder. 

Het klaarmaken van de fles 

• Was uw handen;  
• Zorg dat de plek waar u de fles klaarmaakt schoon is;  
• Zorg dat de fles schoon is; 
• Lees op de verpakking van de flesvoeding hoe u het moet klaarmaken en verwarmen (zie ook 

hieronder); 
• Gebruik voor het klaarmaken water uit de kraan. Het water is in Nederland zo veilig dat u het 

water niet eerst hoeft te koken;  
• Probeer altijd op de binnenkant van uw pols of de klaargemaakte melk niet te warm is;  
• Geef de fles meteen aan uw kind als de temperatuur goed is;  
• Laat uw kind niet langer dan een halfuur drinken. Gooi de melk weg die over is! 

Het schoonmaken van de fles 

• Spoel direct na het drinken de fles en speen om met koud water;  
• Was de fles en speen na elke voeding in een afwasmachine op minimaal 55°C. Of maak in heet 

sop de fles en speen goed schoon met een flessenborstel;  
• Zet de fles en speen ondersteboven op een droge, schone doek te drogen. 

Het verwarmen van de fles  
 
U kunt de fles op verschillende manieren verwarmen: au-bain-marie (dat is in een pannetje met warm 
water), in een flessenwarmer of in de magnetron. De flesvoeding mag niet warmer worden dan 30-35°C 
(drinktemperatuur). Als u de fles in een magnetron verwarmt, kan de buitenkant van de fles koud 
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aanvoelen. Maar de inhoud kan al heet zijn. Daarom moet u de fles altijd even schudden om de warmte 
van de melk goed te verdelen.  
   

Ongeveer zo lang moet u de fles in de magnetron verwarmen: 

• een fles van 100 ml ongeveer 30 seconden op 600 Watt1

• een fles van 150 ml ongeveer 45 seconden op 600 Watt;  
; 

• een fles van 200 ml ongeveer 60 seconden op 600 Watt. 

Huisstofmijt 

Wat is huisstofmijt? 

Dit is een heel klein spinachtig beestje, dat met het blote oog nauwelijks zichtbaar is. Het leeft in huisstof 
en houdt van een vochtige omgeving. Het voedt zich met huidschilfers van mensen en dieren. De 
huisstofmijt bevindt zich vooral in matrassen, kussens, pluche knuffelbeesten, gestoffeerd meubilair, 
stoffen vloerbedekking en op beschimmelde muren. 

Welke maatregelen kunt u nemen? 

U kunt verschillende maatregelen nemen om de huisstofmijt te bestrijden. Het is belangrijk om vocht en 
stof zoveel mogelijk tegen te gaan en bepaalde materialen te vervangen. Niet alle maatregelen hoeven 
in één keer te worden uitgevoerd. Begin op plaatsen in huis waar zich veel huisstofmijten bevinden, 
bijvoorbeeld daar waar het vochtig of stoffig is. Vooral de slaapkamer is belangrijk, omdat het kind daar 
veel tijd doorbrengt. 

Vocht bestrijden 

• Zorg dat de lucht in uw huis voortdurend wordt ververst door een klein bovenraam of 
ventilatierooster open te zetten. Bovendien moet u regelmatig goed luchten door de ramen wijd 
open te zetten (twee tot drie keer per dag een paar minuten). Dit geldt vooral voor de keuken, de 
badkamer en de slaapkamer;  

• Laat de was buiten drogen of gebruik een wasdroger met afvoer naar buiten. Probeer de deuren 
tussen de keuken en wasruimte en de rest van het huis gesloten te houden;  

• Als het koud en vochtig is, kan het helpen de woon- en slaapkamers overdag te verwarmen. Het 
vocht wordt dan in de warme lucht opgenomen en bij het luchten afgevoerd.  

Materialen in huis vervangen 

In oude materialen zitten soms zo veel huisstofmijten, dat ze niet meer zijn uit te roeien. Het kan dan 
nodig zijn matrassen, vloerbedekking of gordijnen te vervangen. Kies bij nieuwe aanschaf bij voorkeur: 

• Glad materiaal voor vloeren, wanden, meubels en bedden (glad materiaal houdt minder stof vast 
en is gemakkelijker schoon te maken dan textiel);  

• Stoffen, dekbedden en kussens die op 60°C gewassen kunnen worden;  
• Een bed met een luchtdoorlatende bodem, een matras van synthetisch materiaal;  
• Afsluitbare kasten (deze geven minder stofvorming);  

                                                 
1 bij een ander vermogen van de magnetron moet u de tijden aanpassen 
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• Speciale mijtwerende hoezen voor matras, dekbed en kussen hebben alleen zin als u ook de 
andere genoemde maatregelen neemt.  
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Stofvrij maken en wassen 

• Neem gladde vloeren vochtig af; stofzuig vloerbedekking van textiel regelmatig (twee tot drie keer 
per week is voldoende);  

• Was lakens, onderlakens, kussenslopen en dekbedovertrekken minstens eenmaal in de twee 
weken op 60°C; was dekbedden, dekens, kussens en knuffels om de zes weken op 60°C (of leg 
knuffels een dag in de diepvries) afhankelijk van de gebruiksintensiteit. Gebruikt u speciale 
mijtwerende hoezen, volg dan de wasinstructies op het etiket;  

• Neem meubels van glad materiaal vochtig af; stofzuig textielbekleding iedere maand;  
• Was overgordijnen jaarlijks, vitrage wat vaker;  
• Plaats geen planten in de slaapkamer van uw kind. Planten geven extra stofvorming.  

Het nut van speciale stofzuigers, luchtfilters en mijtendodende middelen is niet bewezen. 
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