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Onder de nagels van de kinderen kan veel
vuil komen te zitten. Met een nagelborsteltje
kan dit het beste verwijderd worden. Zorg
ervoor dat de nagels kort geknipt blijven
met behulp van een nagelschaartje. U kunt

Spoel daarna de handen onder de
flink stromende kraan af.

uw kind leren de handen te wassen na onder
andere toiletgebruik, spelen en voor het eten.
worden die ze ook op school en bij vriendjes
toe zullen passen.
Kortom, Handjes Schoon is heel gewoon.

De handdoek regelmatig
vervangen en
op 60° C wassen.
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Handjes wassen

Vaak zal handenwassen dan een gewoonte

Hoe je handjes wassen?

Handen, wat doe je er eigenlijk allemaal mee?
Heel veel! Ga eens na wat een kind allemaal

Na een grote

aanraakt op een dag. Spelen in de zandbak en

of kleine boodschap

op de speeltoestellen, naar de wc gaan en de bril
daarbij vastpakken, de roltrap vasthouden, een
appeltje eten enzovoorts. Allemaal activiteiten
waarbij de kinderhanden ook in aanraking komen met verschillende bacteriën. Wanneer een

Draai de kr
aan op
Maak de ha en.
nden
nat onder h
et stromen
de water.

kind met niet gewassen handen het brood of
duim in de mond stopt, krijgt het ook die bacteriën binnen. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat een kind regelmatig de handen
wast voor of na bepaalde activiteiten.
Na het spelen

Wanneer je handjes wassen?

p
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Do
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je hand

Na het niezen of snuiten van je neus

Voor het eten
En natuurlijk altijd wanneer de
handen zichtbaar vies geworden zijn.

Wrijf de bin
nenkant va
goed over e n je handen
lkaar.

