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1. INLEIDING 

Het dragen van dienstkledij heeft niet alleen tot doel herkenbaar te zijn voor patiënten en 
bezoekers, maar speelt ook een rol in de preventie van ziekenhuisinfecties. Dienstkledij wordt 
vervaardigd uit materialen die een wasproces aan hoge temperaturen toelaten en is bijgevolg 
bacteriologisch veilig in gebruik. Dit in tegenstelling tot persoonlijke kledij (of burgerkledij) die 
doorgaans niet op een voldoende hoge temperatuur wordt gewassen. 
 
Dienstkledij is niet alleen onontbeerlijk voor gezondheidswerkers met direct patiëntencontact, 
maar ook voor andere beroepscategorieën zoals o.a. onderhoudspersoneel en keukenpersoneel. 

2. TYPES DIENSTKLEDIJ 

In het UZ Brussel bestaan 3 types dienstkledij: 
− een lange overjas die over de burgerkledij wordt aangetrokken, 
− een korte vest + broek die in plaats van burgerkledij wordt gedragen, 
− een uniform bestaande uit een rok of broek + T-shirt (cafetaria, verzendingen, technische 

dienst, magazijniers) die in plaats van burgerkledij wordt gedragen. 
 
De verschillende types dienstkledij zijn beschikbaar in verschillende kleuren, afhankelijk van de 
beroepscategorie waarvoor ze bestemd zijn. (zie punt “Overzichtstabel aangewezen kledij per 
beroepscategorie” 

3. BEVOORRADING 

De organisatie en het beheer van de dienstkledij gebeurt door de hoteldienst. De kledij wordt 
verstrekt door de linnenkamer. (zie ook http://intranet/dept/HTL/index.htm onder de rubriek 
"was & linnen"). 
 
Dienstkledij is uitsluitend bedoeld voor gebruik in het UZ Brussel (met uitzondering voor de 
MUG-interventies door het personeel van de spoedgevallen en voor de begeleiding van 
secundaire transporten). Onder geen beding wordt de kledij meegenomen voor werkzaamheden 
in een andere instelling voor gezondheidszorg! 
 
Personeelsleden kunnen – afhankelijk van de dienst waar ze tewerkgesteld zijn – terecht in één 
van de twee kledingautomaten (niveau -1 of -2). Hiertoe is de personeelsbadge (verkrijgbaar via 
de personeelsdienst) of een persoonlijke kaart (verkrijgbaar via de hoteldienst) nodig. Bij 
tijdelijke tewerkstelling of problemen kan telefonisch contact opgenomen worden met de 
linnenkamer op het nummer 3486. 
 
Dienstkledij wordt in het ziekenhuis aan- en uitgetrokken. 
 
Dienstkledij wordt bij voorkeur dagelijks vervangen. Dienstkledij wordt onmiddellijk vervangen 
bij zichtbare bevuiling. 
 
Maatgebonden dienstkledij mag onder geen enkele voorwaarde aangepast of vermaakt worden. 
Aanpassingen aan gepersonaliseerde kledij kunnen uitsluitend in overleg met de linnenkamer, 
die deze aanpassingen uitvoert. 

4. ONDERHOUD 

Het onderhoud van de dienstkledij gebeurt door een externe wasserij. Hiertoe dient gebruikte 
dienstkledij ingeleverd te worden in het afgiftestation van de automaat waar de kledij werd 
opgehaald (niveau -1 of -2). Op het operatiekwartier wordt de zonekledij gedeponeerd in het 
afgiftestation naast de kledingautomaat. 
 

Versie : 02.00 Ziekenhuishygiëne HL- 5000006 
HLA: 2011019 UZ Brussel  

http://intranet/dept/HTL/index.htm


Ingang: 01/08/2011 RICHTLIJN ZIKENHUISHYGIËNE  4/7 
Aanpassing: 01/08/2011 Dienstkledij 
 

Vuile kleding mag niet gestockeerd worden in de kleedkastjes. Controleer alvorens het 
deponeren van de vuile kledij alle zakken op vreemde voorwerpen. 
 
Onder geen beding mag dienstkledij thuis gewassen worden. 

5. DRESSCODE 

Het dragen van korte mouwen is een basisvoorwaarde voor een vlotte en goede toepassing van 
de handhygiëne. De mouwen van de nieuwe doktersjassen kunnen opgerold worden dankzij de 
voorziene drukknop. 
 
De korte vesten en lange overjassen moeten gesloten zijn. 
 
Burgerkledij mag niet onder de dienstkledij uitsteken. De enige uitzondering hierop vormt een 
broek of rok die onder een lange overjas gedragen wordt. 
Een korte vest boven een burgerbroek is niet toegestaan. 
 

6. MAATREGELEN BIJ WARMTE OF KOUDE 

Koude 
In geval van koude verdient het de voorkeur om supplementaire kledij aan te trekken onder de 
dienstkledij. Deze supplementaire kledij mag echter niet onder de dienstkledij uitkomen! 
Werknemers die een vest + broek dragen kunnen eventueel gebruik maken van vestjes. Het 
dragen van een burgertrui of -gilet boven de dienstkledij is niet toegestaan! 
Het onderhoudspersoneel kan gebruik maken van groene stoffen moltonvestjes. Deze kunnen 
afgehaald worden in de linnenkamer (via het omruilsysteem: één proper voor één vuil). 
Openingsuren van de linnenkamer kan je terug vinden via het intranet “Hoteldienst” 
Magazijniers en personeel van cafetaria/personeelsrestaurant kunnen gebruik maken van blauwe 
fleece vestjes. Het cafetaria- en restaurantpersoneel mag de vestjes enkel dragen vóór de 
openingsuren. Voor het onderhoud dient men zich te wenden tot de “linnendienst” 
(omruilsysteem: één proper voor één vuil). 
Voor alle zorgverstrekkers (verpleegkundigen, artsen, kinesisten, …) zijn witte papieren wegwerp 
vestjes beschikbaar. Deze vestjes zijn verkrijgbaar via het centraal magazijn. en dienen dagelijks 
vervangen te worden indien ze gebruikt worden tijdens de patiëntenzorg. 
        !! De witte stoffen moltonvestjes mogen niet meer gebruikt worden. !! 
Voor het (para)medisch personeel van de dienst spoedgevallen zijn jassen beschikbaar voor 
interventies buiten het ziekenhuis. 
 
Warmte 
In de zomermaanden is het aangeraden om onder een lange overjas lichte burgerkledij te 
dragen. 
Tijdens perioden van een hittegolf worden - in het kader van het actieplan "hittegolf" - aan het 
verpleegkundig departement T-shirts ter beschikking gesteld door de hoteldienst 
(omruilsysteem: één proper voor één vuil).  Deze T-shirts dienen steeds in combinatie met een 
dienstkledij-broek gedragen te worden. Andere departementen die over T-shirts willen 
beschikken, kunnen contact opnemen met de linnenkamer. 

7. ZONEKLEDIJ 

In de operatiekwartieren (incl. recovery), de sectiozalen, het labo CRG en de steriele eenheid 
(IZ11) is het dragen van zonekledij verplicht. Het correct gebruik van zonekledij is beschreven in 
een afzonderlijke richtlijn "Zonekledij". 
 
Zonekledij wordt ter hoogte van het centraal operatiekwartier via een automaat verdeeld aan alle 
vaste medewerkers en personen in opleiding. Occasionele bezoekers kunnen gebruik maken van 
de beperkte voorraad blauwe zonekledij die vrij ter beschikking ligt. 
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Op de overige diensten waar zonekledij verplicht is wordt de kledij vrij ter beschikking gesteld 
ter hoogte van deze diensten. 

8. OPMERKING 

Naast de voorschriften vermeld in deze richtlijn, bestaan op sommige diensten bijkomende 
voorschriften m.b.t. kledij. Deze lokale voorschriften blijven geldig voor zover ze niet in 
tegenspraak zijn met de voorschriften uit deze richtlijn. 
Bij de begeleiding van secundaire transporten vanuit het UZ Brussel is dienstkledij verplicht. 
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9. OVERZICHTSTABEL AANGEWEZEN KLEDIJ PER BEROEPSCATEGORIE 

beroepscategorie type dienstkledij 
administratief personeel 

- op verpleegeenheid 
- op andere diensten 
- balie spoedgevallen 

 
- lange witte jas (of witte broek + witte vest) 
- burgerkledij 
- kaki broek + wit/kaki polo 

apotheek medewerkers lange witte jas 
artsen: 

- NIET spoedgevallen, IZ 
- spoedgevallen of IZ  
- consultatie pediatrie 

 
- lange witte jas (of witte broek + vest) 
- witte broek + vest (+ lange witte jas voor IZ-artsen bij consulten buiten 

IZ) 
- hier gelden bijzondere maatregelen (info te bekomen bij diensthoofd 

pediatrie) 
biotechniek medewerkers lange witte jas 
brigadiers (onderhoud) groene broek + witte vest (vrouwen) 

grijze broek + witte vest (mannen) 
diëtisten lange witte jas 
keukenpersoneel: 

- centrale keuken 
- afwas 
- melkkeuken 
- secretariaat 
- koks 
- personeelsrestaurant (bediening en kassa) 
- cafetaria 

 
- witte broek + gele vest 
- witte broek + lichtgrijze vest 
- gele broek + witte vest 
- gele broek + witte vest 
- blauw/wit geruite broek + witte vest 
- uniform (witte broek + blauw/wit geruite vest) 
- uniform (rok + T-shirt) 

kinesitherapeuten, ergotherapeuten witte broek + vest 
Laboratoriumpersoneel: 

- laboranten 
- datatypisten (trieercentrum) 
- labohulpen 

 
- lange witte jas (of witte vest + broek op LABA) 
- lange witte jas 
- witte broek + blauwe vest 

linnenkamer witte broek + lila vest 
logistieke medewerkers witte broek + blauw/wit gestreepte vest 
magazijniers blauwe broek + bordeaux of blauwe polo 
patiëntenvervoer witte broek + blauw/wit gestreepte vest 
psychologen en psychiaters burgerkledij 
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beroepscategorie type dienstkledij 
snijzaal blauwe broek + vest onder lange blauwe jas 
sociaal verpleegkundigen lange witte jas 
technische dienst medewerkers blauwe broek + grijze polo en/of blauwe vest 
onderhoudspersoneel: 

- hoteldienst 
 

- niet-hoteldienst (labo’s) 

 
- groene broek + groen/wit gestreepte vest (of schort) (vrouwen) 
- grijze broek + grijs/wit gestreepte vest (mannen) 
- witte broek + blauwe vest 

verzendingen blauwe broek + blauwe polo 
verpleegkundigen, vroedkundigen en verpleeghulpen: 

- algemeen 
- pediatrie 

 
- psychiatrie (VP24) 

 
- witte broek + witte vest (of witte schort) 
- witte broek + blauw/wit gestreepte vest met clown (vrouwen) 
- witte broek + witte vest (mannen) 
- burgerkledij 
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