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NIEUWE HYGIËNECODE VOOR WOONVORMEN (JULI 2016)
Het door het ministerie van VWS geïnitieerde project “Waardigheid & Trots”
heeft zijn eerste resultaten opgeleverd. De Hygiënecode voor woonvormen is
verhelderd en verruimd.

Om de praktijk makkelijker te maken
zijn de volgende punten gewijzigd








De mate van zelfredzaamheid, zoals het
zelf
kunnen
aankleden,
is
geen
voorwaarde meer voor het toepassen van
de Hygiënecode woonvormen. Het blijft
wel van belang dat in een woonvorm een
‘gewoon’ huishouden wordt gevoerd door
huishoudelijke activiteiten samen te doen.
Dagbesteding valt ook onder woonvorm.
Er staat duidelijker in dat er geen
registratieplicht is.
Het is helderder gemaakt wanneer een
woonvorm een deel uit de ‘Hygiënecode
voor
de
voedingsverzorging
in
zorginstellingen en Defensie’ moet
gebruiken. Dit is namelijk het geval bij
complexe handelingen, waarbij het risico
op uitgroei van ziekmakende bacteriën
groter is. Een voorbeeld hiervan is het
regenereren.
Er ligt meer nadruk op bewustwording en
training van de zorgprofessional, de
vrijwilliger en de mantelzorger..

De belangrijkste aandachtspunten van de
Hygiënecode voor woonvormen 2016 blijven:





Tip
Bekijk je registraties; wat kun je schrappen?
De temperatuur van de koelkast of vriezer
registreren, schoonmaakwerkzaamheden
bijhouden; het mag, maar het is niet meer
verplicht.



De directie draagt actief zorg voor de
voedselveiligheid. Hygiëne en voedselveiligheid
is opgenomen in het kwaliteitsbeleid. Deze
HACCP-taak is toegewezen aan een directielid en
op elke locatie is een HACCP-verantwoordelijke.
Als u maaltijden regenereert moet u dit proces
meten en registreren.
Waarborg de deskundigheid van alle betrokken
medewerkers en vrijwilligers. Iedereen die
betrokken is bij het voedingsproces dient
afdoende kennis te hebben van de hygiënische
werkwijzen. Een training, workshop of
kennistoets via e-learning zijn hiervoor goede
hulpmiddelen.
Jaarlijks moet er een audit plaatsvinden.

Beslisboom Hygiënecode zorginstellingen & Defensie of woonvormen

De Hygiënecode voor de woonvormen is van toepassing wanneer onderstaande
stellingen kloppen en alle vragen met “ja” beantwoord worden. Kloppen één of
meerdere stellingen niet of wordt een vraag met “nee” beantwoord, dan is de
Hygiënecode voor zorginstellingen en Defensie van toepassing.
1. Is de woonruimte herkenbaar als ‘huis’?
2. Wordt er een ‘gewoon’ huishouden gevoerd door activiteiten ‘samen’ te
doen, zoals: samen eten, boodschappen doen, (helpen met) koken?
3. Richten de bewoners zelf het dagelijks leven in?
4. Worden er slechts eenvoudige handelingen verricht om het voedsel te
bereiden of op te warmen?

Praktische vragen over werken met de Hygiënecode:
 Moet ik de temperatuur van de koelkast of de vriezer registreren?
Nee, vanuit de Hygiënecode woonvormen is er geen plicht om te registeren. Wel is er een plicht om
de temperatuur van de koelkast te controleren. Deze moet tussen de 1 en 7°C zijn, maar bij
voorkeur 4°C. De ervaring leert dat de temperatuur soms behoorlijk af kan wijken. Zorg voor een
koelkastthermometer om de temperatuur te controleren.
 Moet ik schoonmaakwerkzaamheden registreren?
Nee, vanuit de Hygiënecode woonvormen is er geen plicht om te registeren. Wel kan het een keuze
zijn vanuit de organisatie om schoonmaakwerkzaamheden die minder frequent voorkomen op een
lijst te registreren. Bijvoorbeeld: het schoonmaken van de afzuigkap of het ontdooien en reinigen
van de vriezer.

Meer weten? Wij bieden u een gratis adviesgesprek aan.

Met vriendelijke groet,
Pascal Driessen

