
Protocol voor persoonlijke hygiëne

• Voor aanvang van de werkzaamheden.
• Bij het wisselen van werkzaamheden.
• Bij het betreden en verlaten van de pauzeruimte.
• Na hoesten en niezen of na snuiten van de neus.
• Voor en na het eten, drinken of roken.
• Na toiletgebruik.

• Tijdens het dragen van handschoenen kunnen  
micro-organismen zich op de handschoenen nestelen.

• Bij herbruikbare handschoenen de wasprocedure volgen en  
handschoen uittrekken zonder buitenzijde aan te raken.

• Na gebruik van wegwerp handschoenen deze direct wegwerpen.

Wanneer handen reinigen? Bij het dragen van handschoenen

Handen wassen
• Eerste en belangrijkste maatregel om 

micro-organismen van de handen te 
verwijderen.

• Bij intensief handen wassen met  
zeep, worden micro-organismen  
weggespoeld.

• Belangrijk voor zowel productveiligheid 
als de gezondheid van de werknemer.

Handen desinfecteren
• Bij handendesinfectie worden op de 

handen aanwezige micro-organismen 
gereduceerd of gedood. 

• Dit is alleen effectief wanneer de 
desinfectant goed wordt ingewreven.

• Is vaak bedoeld voor productveiligheid.

Handen drogen
• Het drogen van de handen kan  

met een handendroger of met papier.
• Bij het gebruik van handdoeken  

alleen gebruik maken van wegwerp- 
papier. 

Persoonlijke hygiëne voor werknemers en bezoekers van productieafdelingen

Waterkraan
• De waterkraan mag niet met de handen worden aangeraakt. 
• De waterkraan moet voorzien worden van voet-,  

knie- of sensorbediening.

Dispensers (vloeibaar)
• De inhoud dient goed afgesloten te zijn.
• Dienen voorzien te zijn van elleboog-, voet- of sensorbediening.
• Bij vervangen reservoir dient de dispenser gereinigd te worden.

Afvalbak
• Dient schoon en afsluitbaar te zijn.
• Moet een pedaal bevatten voor handvrij openen.
• Moet minimaal één keer per dag geleegd worden.
• Dient na het legen gereinigd te worden.

Eisen voor apparatuur
Nagels & handen
• Handen zijn schoon en verzorgd.
• Nagels zijn schoon en kort geknipt.
• Kunstnagels en nagellak zijn niet toegestaan.
• Hand- en polssieraden zijn bij werkzaamheden  

niet toegestaan.

Hoofd- & gezichtshaar
• Hoofdhaar dient schoon en verzorgd te zijn.
• Lang haar steekt men op of bindt men samen.
• Gezichtsbeharing moet kort en verzorgd zijn.
• Haar wordt in een haarnetje gedragen.
• Gezichtsbeharing wordt met een baardnetje bedekt.

Kleding
• Werk- en privékleding gescheiden opbergen.
• Werkkleding moet elke dag verschoond worden.
• Werkkleding moet uitgetrokken worden bij betreding pauzeruimte.
• Bij ernstig verontreinigde werkkleding deze verschonen.
• Het is niet toegestaan om met werkkleding naar buiten te treden.
• Reiniging van de werkkleding is de verantwoordelijkheid van de  

werkgever.

Eten, drinken & roken
• Eten en drinken in de productieruimten is ten strengste  

verboden. Enkel in de daarvoor aangewezen pauzeruimtes.
• Roken is alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen ruimtes.

Eisen voor werknemers

Een hygiëneprotocol is bestemd voor iedereen die op 
een productieafdeling werkzaam is of hier een bezoek 
aan brengt. Dit specifieke protocol is opgesteld aan 
de hand van diverse hygiënecodes uit de voedings- 
middelenindustrie. Dit protocol dient als een minimaal 
uitgangspunt voor een praktijksituatie binnen de 
HACCP richtlijnen.
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