
 
PERSBERICHT 

Alledaagse hygiëne moet beter in de strijd tegen de oprukkende 

antibioticaresistentie 

Zeist, november 2018 

Als we nu niet handelen, kunnen we in 2050 wereldwijd 10 miljoen sterfgevallen verwachten als 
gevolg van de toename aan antibioticaresistentie. Het voorkomen van infectieziekten is misschien 
wel de belangrijkste oplossing. En om infectieziekten te voorkomen is het noodzakelijk dat we 
bewuster worden van onze alledaagse hygiëne. Maar ook in de gezondheidszorg en openbare 
instellingen is er volop ruimte voor verbetering. Helaas wordt hygiëne vaak ondergewaardeerd en 
verkeerd begrepen door het grote publiek. Een van de oorzaken is de misvatting dat we 'te schoon' 
zouden zijn. 

Een groep experts van het International Scientific Forum on Home Hygiene (IFH) heeft een rapport 
gepubliceerd waarin wordt onderbouwt waarom hygiëne in ons dagelijks leven zo belangrijk is. 
Daarnaast wordt dieper ingegaan op ernstige misvattingen over hygiëne. Het document geeft 
constructieve aanbevelingen voor het ontwikkelen van een effectieve aanpak van hygiëne en 
gerelateerde problemen. Belangrijk hierbij is het teweegbrengen van gedragsverandering bij het 
grote publiek. 

"Een van de problemen waarmee we worden geconfronteerd, is dat we verward en wantrouwig zijn 
geworden over hygiëne, wat het is en hoe het verschilt van ‘schoon’ zijn", zegt professor Sally 
Bloomfield, een van de hoofdauteurs van het rapport. "We zijn overtuigd geraakt van het idee dat 
we “te schoon” zijn geworden voor ons eigen bestwil en dat gebrek aan blootstelling aan 
ziektekiemen ons immuunsysteem zwak maakt. Dit zou de stijging van allergieën en andere ziekten 
de afgelopen jaren hebben veroorzaakt; maar niets is minder waar." 

Doelgerichte hygiëne – een raamwerk voor verandering 
Sinds de jaren tachtig heeft de IFH een nieuwe aanpak ontwikkeld die ‘doelgerichte hygiëne’ wordt 
genoemd. Hierbij gaat het erom onze hygiënepraktijken te focussen op plaatsen en momenten waar 
schadelijke microben zich het meest waarschijnlijk verspreiden, dus daar waar risico's zijn. In het 
dagelijkst leven vinden we schadelijke microben met name op besmet voedsel, huisdieren, zieke 
mensen die besmet zijn of gezonde dragers van mogelijk schadelijke microben. 

“Aangezien we deze potentiële bronnen altijd bij ons thuis zullen vinden, betekent dit dat we maar 
één manier hebben om onszelf te beschermen: het voorkomen van de verspreiding van schadelijke 
microben uit deze bronnen. Onderzoek toont aan dat de verspreiding van schadelijke microben 
voornamelijk verloopt via de handen, handcontactoppervlakken (bijv. deurklinken, leuningen), 
oppervlakken die in contact komen met voedsel, en met schoonmaakdoekjes. Op deze plekken zijn 
goede hygiënepraktijken dus het belangrijkst,” aldus dr. Hans Razenberg, een van de coauteurs van 
het rapport. "Even belangrijk is dat we bewust moeten zijn van de momenten waarop schadelijke 
microben worden verspreid: de situaties waarop we extra op onze hygiëne moeten letten. 
Bijvoorbeeld tijdens het hanteren van voedsel, het gebruik van het toilet, hoesten, niezen, snuiten, 
enzovoort. We moeten mensen ertoe aanzetten om doelgerichte hygiëne toe te passen, wat 
betekent dat ze moeten begrijpen hoe de infectieketen werkt en wat de rol van hygiëne is in het 
doorbreken ervan.”  

 



 

 

De NVZ is de branchevereniging voor de was- en reinigingsmiddelenindustrie in Nederland. Meer info 
op www.nvz.nl.  

Het International Scientific Forum on Home Hygiene is een niet-gouvernementele organisatie 
zonder winstoogmerk die is opgericht in 1998 en werkt aan de ontwikkeling en promotie van hygiëne 
thuis en in het leven van alledag gebaseerd op solide wetenschappelijk bewijs. 

U kunt het volledige document downloaden op: https://www.ifh-
homehygiene.org/review/containing-burden-infectious-diseases-everyones-responsibility-call-
integrated-strategy  

Voor meer informatie over het persbericht kunt  u terecht bij dr. Hans Razenberg, directeur NVZ.  Tel: 
+31 30 692 18 80; E-mail: razenberg@nvz.nl 

 

Achtergrondinformatie 

Het witboek van de IFH zal uitgebreid besproken worden tijdens het Hygiëneforum op 15 oktober 
2019. Voor meer informatie, zie http://www.hygieneforum.nl/nl/.  

Factsheets 

Why is home hygiene important? – Hygiene-related disease in the home and community 
http://www.ifh-homehygiene.org/factsheet/why-home-hygiene-important-%E2%80%93-hygiene-
related-disease-home-and-community 

Developing hygiene practice for the home – the IFH risk-based approach to home hygiene (targeted 
hygiene). http://www.ifh-homehygiene.org/factsheet/developing-hygiene-practice-home-
%E2%80%93-ifh-risk-based-approach-home-hygiene-targeted-hygiene 

Rising allergies and being clean – some frequently asked questions and answers http://www.ifh-
homehygiene.org/factsheet/rising-allergies-and-being-clean-some-frequently-asked-q-and  

E-learning 

Breaking the chain of infection. https://www.ifh-
homehygiene.org/e_learning/breaking_the_chain/story.html 

Simple guide to healthy living in a germy world – the so-called hygiene hypothesis https://www.ifh-
homehygiene.org/online-learning-home-healthcare-hygiene-advice-sheet/simple-guide-healthy-
living-germy-world-so 
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