
Trek de handschoenen 
over de mouwen van 
het schort aan. 

Desinfecteer de 
handen .

Bereid voor wat je bij de cliënt nodig hebt. Neem afvalbak met afsluit-
bare deksel, afvalzakjes en doosje handschoenen mee voor in de hal 
van de cliënt. Neem papieren handdoekjes en alcohol 70% mee vanuit 
de unit of gebruik de keukenrol van de cliënt.

Zet het ademhalings-
masker op.

Trek het schort aan.

Zorg dat de buiten-
kant van de bescher-
mende kleding niet in
contact komt met de 
huid of de omgeving.

Desinfecteer de han-
den

Reinig en desinfecteer 
de veiligheidsbril met 
alcohol 70% en een 
stuk keukenpapier of 
servet. 

Doe de veiligheids-
bril af en leg deze op 
een stukje papier om 
straks te desinfecteren 
met alcohol 70%.

Doe het masker 
af. Raak enkel de 
elastieken aan. Pak 
eerst het onderste 
elastiek en daarna de 
bovenste. Vervolgens 
bovenlangs afdoen. 
Het mondkapje mag 
na elke verleende 
assistentie weggegooid 
worden samen met het
schort in een afgesloten
vuilniszak (niet 
ontluchten).

.

Sluit de zakken goed 
af en ontlucht deze 
niet. De zak met weg-
werpmaterialen
mag afgevoerd
worden als restafval

Trek het schort uit 
door met je vingers/ 
hand aan de binnen-
kant van de mouw je 
arm uit de mouw te 
trekken. Doe dit ook 
bij je andere arm.

Trek de handschoenen 
uit en deponeer deze 
in de afvalzak. Desin-
fecteer je handen na 
het uittrekken van de 
handschoenen.
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Zet de beschermende 
bril op.
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Aantrekken voor het verlenen van ADL-assistentie Uittrekken na het verlenen van ADL-assistentie

Aan- en uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen

Benodigdheden
-  FFP1 of FFP2  

ademhalingsmasker
- Schort
- Veiligheidsbril
- Handschoenen
- 2 (vuilnis)zakken
- Handalcohol
- Chirurgisch masker
- Alcohol 70%
- Afsluitbare afvalbak
-  Papieren  

handdoekjes

Voorbereiding

Algemene 
maatregelen
-  Neem de algemene 

hygiënemaat- 
regelen in acht.

-  Raak uw gezicht, 
mond, neus, ogen 
niet aan voordat u 
uw handen zorg-
vuldig gewassen 
of gedesinfecteerd 
hebt.

-  Aan- en uittrekken 
van beschermings-
middelen doe je 
niet in de ruimte 
waar de cliënt is.



Aantrekken beschermende  
kleding nieuwe assistentie

Uittrekken beschermende  
kleding voor hergebruik

Aantrekken van reeds gebruikte 
beschermende kleding

Uittrekken beschermende  
kleding, einde van je dienst

1. Handen desinfecteren
2. Mondmasker
3. Schort
4. Handschoenen
5. Veiligheidsbril

1. Handschoenen uit
2. Handen desinfecteren
3. Schort 
4. Mondmasker
5. Veiligheidsbril (+desinfectie)
6. Handen desinfecteren

1. Handen desinfecteren
2. Mondmasker
3. Schort
4. Handschoenen 
5. Veiligheidsbril

1. Handschoenen uit
2. Handen desinfecteren
3.  Schort  

(opfrommelen & weggooien)
4. Mondmasker (weggooien)
5. Veiligheidsbril (+desinfectie)
6. Handen desinfecteren. 

Korte beschrijving persoonlijke beschermmiddelen (BPM)


