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De juiste hoest- en niestechniek

INFECTIEPREVENTIE
PERSOONLIJKE HYGIENE

Haren vast. Baard en/of 
snor: zo kort mogelijk.

Pas de juiste hoest- en 
niestechniek toe

Geen hand- of 
polssieraden 

Geen lange nagels, 
nagellak of kunstnagels

Sieraden en piercings 
niet in contact met 

cliënt.

Ontstoken (oor-)piercings 
afdekken met een niet-

vochtdoorlatende pleister.

Hoest of nies 
met een 

afgewend 
gezicht.

Hoest of nies met 
een papieren 

zakdoek of tissue 
voor de mond.

 .. of, indien een 
papieren zakdoek of 

tissue ontbreekt, in de 
elleboogplooi.

Gebruik een papieren 
zakdoek bij het 

snuiten van de neus of 
hoesten.

Gooi dit direct in 
een afvalbak.

Pas direct 
handhygiëne 

toe na hoesten, 
niezen of 
snuiten.
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