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Waarom een nieuwe campagne?Waarom een nieuwe campagne?

�� Prioriteit voor overheidPrioriteit voor overheid

�� Succes campagnesSucces campagnes –– compliance compliance 
telkenstelkens van 50% van 50% naar naar 70%70%

�� Attitude en gedrag wijzigen vereist Attitude en gedrag wijzigen vereist 
herhaling herhaling –– daling van compliance daling van compliance 
tussen campagnestussen campagnes

⇒⇒ tweejaarlijkse campagnestweejaarlijkse campagnes



Zelfde methodologieZelfde methodologie ……

�� Update methodologische handleidingUpdate methodologische handleiding

�� Multimodale sensibilisatie van Multimodale sensibilisatie van 
gezondheidswerker en patiëntgezondheidswerker en patiënt

�� Meting effect/impactMeting effect/impact
-- compliance handhygiënecompliance handhygiëne
-- verbruik handalcohol verbruik handalcohol 
-- naleving voorschriften ivm nagels en  naleving voorschriften ivm nagels en  
juwelen (optioneel)juwelen (optioneel)



… met nieuwe accenten… met nieuwe accenten

�� Aandacht voor juwelen, uurwerken, valse Aandacht voor juwelen, uurwerken, valse 

nagels,… nagels,… 

�� Gebruik van handschoenenGebruik van handschoenen

�� Aanpassing van en nieuwe look voor het Aanpassing van en nieuwe look voor het 

campagnemateriaalcampagnemateriaal

�� Aanpassingen voor psychiatrische Aanpassingen voor psychiatrische 

ziekenhuizenziekenhuizen



CampagnemateriaalCampagnemateriaal

�� Affiches Affiches –– nieuwe laynieuwe lay--out, waarom,  out, waarom,  

juwelen en nagels, handschoenenjuwelen en nagels, handschoenen

�� VormingsmateriaalVormingsmateriaal ((pptppt--presentatiepresentatie))

�� Folder voorFolder voor patiënt patiënt 

�� Folder voor artsFolder voor arts

�� Bladwijzer Bladwijzer en en badgehouderbadgehouder

�� Educatieve Educatieve quiz quiz –– nieuwe nieuwe modulesmodules















VormingsmateriaalVormingsmateriaal

�� Meer nadruk op wetenschappelijke Meer nadruk op wetenschappelijke 

onderbouwing onderbouwing 

�� Voorschriften ivm juwelen en nagelsVoorschriften ivm juwelen en nagels

�� Correct gebruik van handschoenenCorrect gebruik van handschoenen

�� Interactie stimuleren Interactie stimuleren –– correcte correcte 

techniek demonstrerentechniek demonstreren



Folder voor artsenFolder voor artsen

�� Extra stimulans specifiek voor artsenExtra stimulans specifiek voor artsen

�� Handig overzicht van informatie op Handig overzicht van informatie op 

affiches (indicaties, correcte techniek, affiches (indicaties, correcte techniek, 

gebruik handschoenen, …)gebruik handschoenen, …)





Educatieve quizEducatieve quiz

�� Nieuwe modules Nieuwe modules –– psychiatrie, psychiatrie, 

kinesitherapie en handschoenenkinesitherapie en handschoenen

�� Webbased: Webbased: www.iph.fgov.be/handhy/www.iph.fgov.be/handhy/

of via of via www.nsih.bewww.nsih.be



Impact/effect campagneImpact/effect campagne

�� Compliance handhygiëneCompliance handhygiëne

�� Verbruik handalcohol Verbruik handalcohol –– 3 maanden voor 3 maanden voor 

en 3 maanden na sensibilisatie in uw en 3 maanden na sensibilisatie in uw 

ziekenhuisziekenhuis

�� Naleving voorschriften ivm juwelen en Naleving voorschriften ivm juwelen en 

nagelsnagels





InformatieInformatie op website FODop website FOD

�� www.hicplatform.bewww.hicplatform.be

rubriek ‘handhygiëne’rubriek ‘handhygiëne’

‘meer over dit thema’‘meer over dit thema’


