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Het is een hot topic onder verzorgenden: moet je 
nu wel of geen uniform dragen? De meningen zijn 
verdeeld. Dat blijkt alleen al uit de reacties op ver-
schillende sociale media, waar druk over het on-
derwerp wordt gediscussieerd.

Voors en tegens
Uniformen, en dan met name de traditionele 
witte, zorgen voor duidelijkheid en hiërarchie: 
zo is gelijk duidelijk wie hier de verzorgende is. 
Maar, zo stellen de tegenstanders, dat uniform 
zorgt zodoende wel voor een afstand tussen ver-
zorgenden en cliënten. En die afstand wordt juist 
niet beoogd. Verzorgenden in ‘gewone’ kleding 
staan dichterbij en maken het contact daardoor 
makkelijker en directer. 

Maar, zo stellen de voorstanders van het uniform, 
die gewone kleding heeft grote nadelen. Aller-
eerst heeft deze minder zakken en zijn die zakken 
minder diep. Niet praktisch dus. Om nog maar te 
zwijgen over de hygiëne. Als iedereen zelf mag 
bepalen wat hij draagt, raak je de controle kwijt. 
Niet iedereen houdt er immers dezelfde wasvoor-
schriften op na. Dat een keurige witte jas afstand 
zou scheppen, is in de ogen van de voorstanders 

onzin. Cliënten vinden het juist prettig als verzor-
genden er professioneel uitzien. Het afschaffen van 
uniformen is mooi gepresenteerd als ́ het verminde-
ren van de afstand tussen cliënt en verzorgende’, 
maar het zorgt wel voor minder kosten voor werk-
gevers en zorgaanbieders. De voorstanders vra-
gen zich dan ook af: Is het afschaffen van het uni-
form niet gewoon een verkapte bezuiniging?

Duidelijke afspraken
Peter Molenaar is deskundige infectiepreventie 
van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid 
(LCHV). Hij begrijpt dat er zorgen zijn over hygiëne 
bij eigen kleding: “Een instelling of werkgever moet 
zelf goede afspraken met verzorgenden maken 
over het dragen van privékleding. Met bijvoor-
beeld de voorwaarde dat een medewerker alleen 
kleding met korte mouwen mag dragen en dat 
de dienstkleding dagelijks moet worden gewas-
sen. Maar dit doet iedereen op zijn eigen manier 
en vaak samen met andere kleding. Wassen op 
60oC is echt niet meer nodig, mits je het hele was-
programma draait en het wasgoed daarna een 
droger ingaat of wordt gestreken. Dan is het aantal 
micro-organismen wel tot een aanvaardbaar ni-
veau teruggebracht.”

Hygiënisch of 
afstandelijk?

Wassen op 60oC is echt niet meer nodig, mits je het hele wasprogramma draait en het wasgoed daarna een droger ingaat of wordt gestreken.

Dat een keurige witte jas afstand zou scheppen, 
is in de ogen van de voorstanders onzin. Cliënten 
vinden het juist prettig als verzorgenden er 
professioneel uitzien. 

Uniformen in de thuiszorg
Uniformen zijn niet meer overal in de verpleging vanzelfsprekend, 
zeker niet in de thuiszorg. Maar de meningen hierover zijn nogal 
verdeeld. Is een uniform hygiënischer? Of juist afstandelijk? 

Privékleding 
mist vaak 
de (grote) 
zakken
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Eigen kleding heeft echter ook veel nadelen, aldus 
Peter. “Privékleding mist vaak de (grote) zakken. De 
telefoon, de verbandschaar en de handschoenen 
gaan in de (te) krappe broekzakken, waardoor 
deze artikelen beschadigen en verontreinigen. 
Vooral voor de handschoenen is dat een groot 
probleem. Ook moet je reservekleding op de 
werkplek hebben. Daarnaast is het belangrijk dat 
je de kleding gesloten draagt. Zorgprofessionals 
met open jas zijn niet bepaald hygiënisch bezig. 
Niet iedereen kan goede kleding betalen, waar-
door medewerkers ‘goedkope, niet nette’ kleding 
dragen die niet altijd even goed wasbaar is. Voor 
infectiepreventie is het op de juiste momenten dra-
gen van beschermende kleding heel belangrijk, 
bijvoorbeeld als een verzorgende in contact komt 
met lichaamsvloeistoffen.” In deze gevallen is een 
uniform praktischer. 

Compromis
Waar het de hygiëne betreft, lijkt een zogenaamd 
disposable schort een goed compromis. Deze kan 
over de gewone werkkleding worden gedragen 
en wanneer hij op de juiste manier wordt gewas-
sen, is het een hygiënisch alternatief voor het offici-
ele uniform. Sterker nog: het schort kan je aandoen 
op die momenten dat je minder hygiënisch werk 
uitvoert. Iemand ondersteunen bij de toiletgang, 
bijvoorbeeld. Daarna doe je het weer uit, was je 
je handen en kun je zonder problemen op een 
hygiënische manier een boterham smeren. Eén ver-
zorgende claimt terecht: ‘Een uniform dat vol urine 
en bloed zit en waarmee je van de ene naar de 
andere cliënt gaat, is ook niet hygiënisch…’.

Kortom, het maakt niet uit of je de voorkeur geeft 
aan een wit uniform, of aan eigen schone werk-
kleding. De hoofdboodschap blijft: zolang je de 
hygiënemaatregelen serieus in acht neemt, is die 
keuze vrij. 

Bronnen:
http://site.zorgportaal.nl/2013-
08-14-18-14-25/2-zorgforum-g-
beroepsinhoud/16294-hygiene

http://zorgenvoormijnmoeder.blogspot.
nl/2006/04/zonder-commentaar.html

Peter Molenaar, deskundige infectie-
preventie van het Landelijk Centrum 
Hygiëne en Veiligheid (LCHV) 
www.lchv.nl

HYGIËNISCHE 
WERKKLEDING
› Zorg voor lichtgekleurde  
 kleding, zodat een vlek  
 direct zichtbaar is
› Neem altijd een extra set  
 kleding mee
› Draag je werkkleding 
 gesloten
› Wassen hoeft niet meer op  
 60 graden, 30 of 40 graden  
 is genoeg
› Strijk je werkkleding na  
 het wassen of doe het in  
 de droger 

hygiëne


