
WINTER, IT’S COMING...

DE WINTER STAAT WEER VOOR DE DEUR. EN LAAT DIT NOU PRECIES DE PERIODE ZIJN, WAARIN DE 
KANS OP GRIEP OF VERKOUDHEID EEN STUK AANZIENLIJKER IS DAN NORMAAL. 

MAAR WAT IS HIER DE REDEN VAN?

In de winterperiode hebben we te maken met lage 
temperaturen en een lage luchtvochtigheid. Hierdoor 
kunnen virussen zich makkelijker uitzetten. 

Virussen worden overgedragen via je handen en bij 
het uitademen, hoesten, niezen of praten. De zieke 
vochtdruppels verspreiden zich in de lucht en komen 
zo terecht in de luchtwegen van anderen. Tevens 
worden virussen makkelijk overgedragen in kleine, 
slecht geventileerde ruimtes met veel personen. En 
omdat het steeds frisser wordt, blijven de ramen vaak 
dicht, waardoor er geen frisse lucht binnenkomt. 

Ondanks de koude temperaturen, raden wij het aan 
om toch minimaal 30 minuten per dag de ramen op 
een kiertje te zetten om wat frisse lucht binnen te 
krijgen. Frisse lucht is namelijk van belang bij het 
aanmaken van vitamine D.

Vitamine D is belangrijk voor sterke botten en tanden. 
Daarnaast speelt het ook een rol bij de instandhouding 
van je weerstand en bij een goede werking van je 
spieren.

OMDAT JE HANDEN DAGELIJKS IN AANRAKING KOMEN MET VELE BACTERIËN EN OM GOED HYGIËNISCH TE 
WERKEN, IS HET ESSENTIEEL OM JE HANDEN REGELMATIG EN OP EEN JUISTE MANIER TE WASSEN. OP DIE 
MANIER DRAAG JE IMMERS ZO MIN MOGELIJK MICRO-ORGANISMEN OVER.

De belangrijkste momenten waarop je je handen moet 
wassen zijn voor het nuttigen van een maaltijd, voor 
het bereiden van eten, na een toiletbezoek, na het 
aanraken van (huis)dieren en na hoesten, niezen of het 
snuiten van de neus.

Maar het wassen van je handen is zo simpel nog niet. 
Veel mensen denken dat zij hun handen goed wassen, 
maar in werkelijkheid blijkt dit toch niet altijd het geval 
te zijn.

De meeste mensen nemen nauwelijks de tijd om de 
handen goed te wassen. Zo wordt er gemiddeld 
maximaal 10 seconden vrijgemaakt om de handen te 
wassen, terwijl na 30 seconden pas de meeste 
bacteriën zijn verwijderd van de handen. Wanneer 
je je handen op een juiste manier wilt wassen, is van 
belang dat de volgende stappen goed worden 
opgevolgd.

DOOR BOVENSTAANDE STAPPEN GOED OP TE VOLGEN, WORDT DE KANS OP BACTERIËN EN VIRUSSEN AANZIENLIJK KLEINER.

WAS JE HANDEN ONDER 
STROMEND WATER

GEBRUIK HIERBIJ VLOEIBARE 
ZEEP OF FOAM (DENK AAN 
HET MILIEU: ZET TIJDENS HET 
WASSEN VAN JE HANDEN DE 
KRAAN UIT!)

WRIJF DE ZEEP OF FOAM 
OVER JE HELE HAND, OOK 
TUSSEN JE VINGERS

SPOEL JE HANDEN MINIMAAL 
15-20 SECONDEN GOED AF

DROOG JE HANDEN GOED 
AF AAN PAPIEREN 
WEGWERPHANDDOEKJES



Naast het wassen van de handen is er ook de mogelijkheid om de handen te desinfecteren door middel van 
handalcohol. Desinfecteren doe je echter niet na een toiletbezoek of bij vuile of natte handen. Dan dienen de 
handen eerst gewassen te worden.

MTS Euro Products levert diverse gecertificeerde en geregistreerde 
handdesinfectanten welke zorgen voor een directe en doeltreffende 
handontsmetting. 

HANDDESINFECTANTEN GEBRUIK JE ALS VOLGT:

Wrijf de handalcohol in tot je handen droog zijn in plaats van dat je je 
handen gaat wapperen. Als de alcohol in zijn geheel is verdampt, 
betekent dit dat het zijn werk goed heeft kunnen doen. Ook de polsen, 
ruimtes tussen de vingers en vingertoppen behoren gedesinfecteert te 
worden. Handhygiëne doe je goed en niet een beetje!

De voordelen van handdesinfectie op een rijtje:

SNEL EN DOELTREFFEND

GEEN GEBRUIK VAN WATER

KAN OVERAL EN OP IEDER MOMENT WORDEN GEBRUIKT 

Het wassen of desinfecteren van je handen is beide 
een goede manier om de hygiëne van je handen naar 
een hoger niveau te tillen. In deze periode van het jaar 
is het cruciaal om regelmatig je handen te wassen of te 
desinfecteren door middel van handalcohol. Bovendien
zorgt het voor een fijn en fris gevoel.

De handzepen en desinfectiemiddelen van MTS Euro 
Products zorgen voor doeltreffende handreiniging en 
-ontsmetting. De eerdergenoemde stappen zorgen 
ervoor dat virussen worden gedood en daardoor 
verklein je jouw kans op griep en of verkoudheid.

WILT U ADVIES OVER HANDZEPEN EN DESINFECTIEMIDDELEN?
NEEM DAN CONTACT OP MET ÉÉN VAN ONZE ACCOUNTMANAGERS!

DENNIS BIJLSMA

06 51 88 55 78

DENNIS@MTS.NL

ERIK VAN GEEST

06 83 71 97 53

ERIK@MTS.NL

MICHEL VAN DER HOEVEN

06 10 55 78 10

MICHEL@MTS.NL

RENNO GUITJENS

06 12 64 16 09

RENNO@MTS.NL

WWW.EUROPRODUCTS.NL


