
 

Beschermende kleding aantrekken bij 
endoscopische ingrepen waarbij aerosolen 
vrijkomen  

 
 

Regels voor het 
aantrekken van 
beschermende 
kleding  

• Korte, schone nagels, geen nagellak, geen sieraden, geen polshorloge. 

• Zorg voor een veilige pasvorm van uw bril, want u mag uw gezicht/bril daarna niet 
meer aanraken, bind het haar vast  

• Zorg ervoor dat zorgverleners voldoende te drinken krijgen  

• Kies geschikte beschermende kleding met het juiste beschermingsniveau en de juiste 
maat  

 

 Buiten de behandelkamer  

1.   
Handhygiëne  

Attentie: Alles begint met handhygiëne  

• Ontsmet uw handen met alcoholgel  

 
 

2.   
Bescherm  
uw haar  

Wegwerpbaar haarnetje  

• Draag een haarnetje tijdens endoscopische ingrepen en de reprocessing van 
endoscopen  

 
 

3.   
Bescherm  
uw lichaam  

Waterafstotend OK-schort met lange mouwen (EN 14126) 

• Bedek de romp volledig van nek tot knieën 

• Bedek de armen tot onder aan de polsen  

• Maak nek- en taillebandjes vast  

• Vraag of iemand anders het schort aan de achterkant wil sluiten  

 
 

4.  
Bescherm uw 
gezicht en ogen  

Chirurgisch masker (DIN EN 146683)  
FFP2/FFP3-ademhalingsbeschermingsmaskers (DIN EN 149), afhankelijk van het 
risiconiveau  

• Veilige sluiting van touwtjes  

• Vorm de neusbeugel met lichte druk met uw handen voor een goede pasvorm 

• Zorg dat het masker goed aansluit rond de neus, wangen en kin 

• Controleer de maat als het masker niet goed past 

• Controleer bij FFP2/FFP3-maskers of de pasvorm en functie geschikt zijn (zie 
gebruiksaanwijzing) 
 

Bescherm uw ogen met een bril en/of een gelaatsscherm  

• Plaats de bril over het masker en uw ogen 

• Plaats het gelaatsscherm ten slotte zodanig dat het masker en uw gezicht tegen 
verontreinigingen worden beschermd 

• Pas de hoofdband aan voor een goede pasvorm 

 

 
 

 

5.  
Bescherm  
uw handen  

Voor onderzoek - chirurgische handschoenen (EN 455) 
Voor de reprocessing van endoscopen – chemisch bestendig (EN 374) 
 
Dubbele handschoenen bij besmettelijke patiënten zoals met COVID 19  

• Trek de manchet van de handschoenen over de manchetten van het schort  

• Kies de juiste maat en kwaliteit  
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Beschermende kleding uittrekken bij 
endoscopische ingrepen waarbij aerosolen 
vrijkomen  

 
 

Regels voor het 
uittrekken van 
beschermende 
kleding  

• Beschermende kleding moet systematisch worden uitgetrokken voor een minimaal 
risico op kruisbesmetting  

• Laat indien mogelijk een collega toekijken hoe u de beschermende kleding uittrekt 
om er zeker van te zijn dat u de juiste techniek gebruikt om verontreiniging te 
voorkomen  

 In de behandelkamer  

1.   
Trek handschoenen 
uit 
 

Attentie: Handschoenen zijn verontreinigd  

• Pak de buitenkant van de handschoen vast met uw andere, gehandschoende hand  

• Trek de eerste handschoen uit en houd deze in uw gehandschoende hand vast 

• Schuif de vingers van de niet-gehandschoende hand bij de pols onder de andere 
handschoen en trek de andere handschoen uit over de eerste handschoen  

• Gooi de handschoenen weg in een daarvoor bestemde container voor verontreinigd 
klinisch afval  
 

 

 

2.   
Handhygiëne  

Attentie: Na het dragen van handschoenen zijn uw handen verontreinigd  

• Ontsmet uw handen met alcoholgel  
ter bescherming van uzelf  
  

3.   
Trek schort uit  

Attentie: De voorkant en mouwen van het schort zijn verontreinigd 

• Maak het schort in de nek los. Iemand anders kan helpen om de achterkant los te 
maken 

• Raak alleen de binnenkant van het schort aan  

• Trek het schort omlaag vanaf de nek/schouders 

• Keer het schort binnenstebuiten, vouw het op en rol het op  

• Gooi het weg in een daarvoor bestemde container voor verontreinigd afval  

 

4.   
Handhygiëne  

Attentie: Ontsmet uw handen voordat u de behandelkamer verlaat  

• Ontsmet uw handen met alcoholgel  

• Verlaat de behandelkamer 
 

 

 Buiten de behandelkamer  

5.  
Handhygiëne 

Attentie: Ontsmet uw handen voordat u uw hoofd aanraakt 

• Herhaal de handhygiëne voordat u de gezichtsbescherming verwijdert 
ter bescherming van uzelf  

 

6.  
Verwijder gezichts- 
en oogbescherming   

Attentie: De voorkant van de bril, het gelaatsscherm, het masker en het haarnetje kan 
verontreinigd zijn. Verwijder de gezichtsbescherming in de volgende volgorde:  

I. Verwijder eerst het gelaatsscherm/de bril   
II. verwijder vervolgens het masker    

III. verwijder ten slotte het haarnetje  

• Til de achterkant van het bandje met beide handen omhoog  

• Pel het geheel af door van achteren naar voren te trekken  

• Gooi single-use hulpmiddelen weg of  
ontsmet herbruikbare hulpmiddelen onmiddellijk  

• Als uw handen tussen de stappen verontreinigd raken, voert u onmiddellijk 
handhygiëne uit  

 

 

7.   
Handhygiëne  

Attentie: Nadat alle beschermende kleding is verwijderd, moeten uw handen worden 
ontsmet  

• Ontsmet en was uw handen nadat alle beschermende kleding is verwijderd  

• Gebruik hierbij de correcte techniek zodat alle oppervlakken van uw handen schoon 
worden  

© ESGENA – bijgewerkt op 30 april 2020                  Illustraties: © Antje Dennewitz  



 

Beschermende kleding aantrekken bij endoscopische 
ingrepen waarbij aerosolen vrijkomen 

 Buiten de behandelkamer  
1.  
Handhygiëne  

 
 

6.   
Bescherm uw haar 

        

2.  
Bescherm uw 
lichaam  

        
 

3. 
Bescherm uw 
gezicht en ogen  
 
Bij patiënten met laag 
risico  

          
 

Bevestig het masker stevig en zorg voor een goede pasvorm   
Bescherm het masker en uw gezicht tegen verontreinigingen met behulp van een 
gelaatsscherm 

4. 
Bescherm uw 
gezicht en ogen  
 
Bij patiënten met hoog 
risico  

            
 

Gebruik FFP 2/FFP 3-maskers, een bril en gelaatsscherm bij patiënten met een hoog 
risico  

5. 
Bescherm  
uw handen  
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Trek een wegwerpbaar, 

vochtafstotend OK-schort met 

lange mouwen aan     

Handschoenen over manchet van 

schort 

Dubbele handschoenen bij 

besmettelijke patiënten      

Voer handhygiëne uit 

voordat u beschermende 

kleding aantrekt  



 

Beschermende kleding uittrekken bij endoscopische 
ingrepen waarbij aerosolen vrijkomen 

Trek beschermende kleding systematisch uit voor een minimaal risico op kruisbesmetting  

 

 In de behandelkamer 

1.  
Trek handschoenen uit   

…                                               
 

3.  
Trek schort uit   
 
4. 
Herhaal handhygiëne  

              

 Buiten de behandelkamer 

5. 
Herhaal handhygiëne 

 
  

  
 

6.  
Verwijder 
gezichtsbescherming  

       
 

7. 
Handhygiëne  
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2.  
Handhy-

giëne  

Ontsmet en was uw handen nadat alle beschermende 

kleding is verwijderd  

Gebruik hierbij de correcte techniek zodat alle 
oppervlakken van uw handen schoon worden 

Ontsmet uw handen voordat u uw hoofd aanraakt  

Raak de 

buitenkant van 

het scherm, de 

bril of het 

masker niet aan 

De buitenkant is 

mogelijk 

verontreinigd  


