
Hygiëne, wat betekent dit?
Bij Kennemerhart willen we ervoor zorgen dat de cliënt zich 
thuis voelt en prettig woont en leeft zoals hij of zij dat graag wil. 
Daar horen ook afspraken over hygiëne bij. Zoals het belang van 
handen wassen. We hopen dat we met elkaar een omgeving 
creëren die huiselijk, gezellig én veilig is zodat iedereen er naar 
tevredenheid kan wonen. Laten we hier met elkaar voor zorgen.

1. Handhygiëne
Door een goede handhygiëne wordt voorkomen dat ziektekiemen zich 
verspreiden.  

Een goede handhygiëne is belangrijk voor en na het eten, bij het bereiden 
van eten, na het bezoeken van een toilet, na contact met iets wat zichtbaar 
vuil is en na hoesten, niezen of de neus snuiten.

In elk toilet in iedere locatie zijn zeep en papieren handdoekjes beschikbaar. 
Daarbij hangt er in de locaties bij de handenwaspunten informatie over hoe 
het beste de  handen te wassen. Náást het wassen van de handen met water 
en zeep is het ook mogelijk de handen te reinigen met handalcohol. 
De handalcohol is ook te vinden bij de handenwaspunten.  

2. Op bezoek 
Komt u vooral op bezoek. Maar als u ziek bent is het goed met de volgende 
punten rekening te houden:  
•  Ga niet op bezoek als u een infectie (zoals een huidinfectie), diarree, koorts, 

verkoudheid of griepverschijnselen heeft.
•  Voor kinderen geldt dit ook als zij een kinderziekte hebben.  
•  Neemt u bij twijfel hierover contact op met de verzorging.

3. Eten en drinken
Cliënten vinden het vaak fijn als het bezoek eten mee neemt. 
Het eigen, bekende koekje of drankje smaakt zo lekker. 



Als het om verse etenswaren gaat, is het belangrijk dat het zodanig 
wordt bewaard dat het niet kan bederven. Neemt u vooral niet te grote 
hoeveelheden mee. 
Eten en drinken dat gekoeld bewaard moet worden kan in de koelkast van de 
cliënt worden bewaard of de gezamenlijke koelkast in de woning. Wilt u bij 
gebruik van de gezamenlijke koelkast de verzorging inlichten?

4. Huisdieren op bezoek
Cliënten waarderen het vaak enorm als er huisdieren mee op bezoek komen. 
We nodigen u dan ook van harte uit dit te doen. Wilt u er op letten dat u uw 
huisdier aangelijnd bij u houdt?

5. Het gebruik van verzorgingsproducten 
Cliënten gebruiken persoonlijke verzorgingsproducten en deze worden  op 
de eigen kamer bewaard. Dit geldt ook als er gebruik wordt gemaakt van een 
gedeelde badkamer.

6. Infectieziekten zijn besmettelijk
Soms komt het voor dat er meerdere cliënten tegelijkertijd een infectieziekte 
hebben. Een voorbeeld hiervan is het Norovirus. Om te voorkomen dat er 
steeds meer cliënten (medewerkers, vrijwilligers en bezoekers) ziek worden, 
is Kennemerhart op zo’n moment genoodzaakt op de woning of afdeling 
de zieke en niet-zieke cliënten te scheiden. Op die manier proberen we 
verspreiding te voorkomen. Dit gebeurt uiteraard zo lang als nodig is. Als er 
sprake is van een dergelijke situatie wordt u hier over geïnformeerd. Er kunnen 
ook aanvullende afspraken worden gemaakt met als doel verdere verspreiding 
te voorkomen. Eventuele vragen hierover kunt u bij binnenkomst stellen aan de 
receptie of aan de verzorging.

Ten slotte
Samen hopen wij met u te zorgen voor een huiselijke, gezellige en veilige 
woonomgeving. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze uiteraard aan de 
verzorging stellen.
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