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Deel 1 

Definitie, impact en gevolgen van zorginfecties



Definitie

Zorginfectie 

■ Ook gekend als “nosocomiale infectie” of “ziekenhuis-
infectie”

“infectie die een patiënt tijdens de zorg in het ziekenhuis of 
een andere gezondheidszorgvoorziening oploopt

 die niet aanwezig of in incubatie was op het moment van 
opname of op het ogenblik van zorg

 omvat ook infecties die opgelopen zijn in een gezondheids-
zorgvoorziening maar die zich pas na het ontslag 
manifesteren”



Geschatte cijfers wereldwijd

■ Honderden miljoenen mensen worden wereldwijd 
getroffen, het is dus een belangrijke mondiale kwestie 
van patiëntveiligheid

■ In moderne gezondheidszorgvoorzieningen in de 
ontwikkelde landen loopt 5-10% van de patiënten één of 
meer infecties op

■ In ontwikkelingslanden is het risico 2 tot 20 keer hoger en 
het percentage getroffen patiënten kan de grens van 25% 
overschrijden

■ Op eenheden intensieve zorgen, wordt ongeveer 30% 
van de patiënten getroffen en de mortaliteit hieraan 
toegeschreven kan oplopen tot 44%



Recente zorginfectie (ZI) cijfers 
gerapporteerd in België

Type 

surveillance
Prevalentie

(%)

Incidentie 

(per 1 000 

opnames)

Incidentie 

(per 10 000 

patiënten-

dagen)

Ziekenhuisbreed

Alle ZI

2007

KCE

6,2

Ziekenhuisbreed

Nosocomiale 

Septicemieën

2009

WIV

5,6 7,8



Incidentiecijfers ZI gerapporteerd in België
WIV-surveillances (NSIH)

Type 

surveillance
Incidentie 
(per 1 000 

opnames)

Incidentie 
(per 10 000 

patienten-

dagen)

Incidentie
(per 100 

opnames)

Incidentie
(per 1 000 

hosp.dagen)

Incidentie
(per 1 000 

blootstellings

dagen)

Ziekenhuisbreed

Nosocomiale 

Septicemieën

2009

5,6 7,8

Intensieve 

zorgen (IZ)

IZ-verworven 

Septicemieën

2008

3,2 4,8 4,0

Intensieve 

zorgen (IZ)

IZ-verworven 

Pneumonieën

2008

9,2 15,3 14,3

“blootstellingsdagen”:

Kathetersepticemieën: katheterdagen

Ventilatorgeassocieerde pneumonieën: intubatiedagen



De impact en gevolgen van zorginfecties

Zorginfecties kunnen oorzaak zijn van:

■ een verlenging van het verblijf

in een gezondheidszorgvoorziening

■ een langdurige invaliditeit

■ een verhoogde mortaliteit
(meer doden – in België – dan door

verkeersongevallen)

■ verhoogde, supplementaire kosten

■ hoge persoonlijke kosten



ONDERSTE LUCHTWEGINFECTIES

Mechanische ventilatie

Aspiratie

Naso-gastrische sonde
Onderdrukking van het centraal zenuwstelsel
Antibiotica en zuurremmers
Verlengd ziekenhuisverblijf
Malnutritie
Hoge leeftijd

Chirurgie
Immuundeficiëntie

20%

BLOEDBAANINFECTIES

Vasculaire katheter

Kritische zorg
Ernstige onderliggende ziekte

Neutropenie

Immuundeficiëntie

Nieuwe invasieve technieken

Gebrek aan training en supervisie

POSTOPERATIEVE WONDINFECTIES

Inadequate antibiotica profylaxis

Geen correcte chirurgische huid-

voorbereiding
Duur van de chirurgische interventie

Type wonde

Suboptimale chirurgische asepsie
Diabetes

Malnutritie
Immuundeficiëntie

Gebrek aan training en supervisie

URINEWEGINFECTIES

Urinaire katheter

Invasieve urologische procedure
Hoge leeftijd

Ernstige onderliggende ziekte

Urolitiasis

Zwangerschap

Diabetes

24%

Meest frequente

types zorginfecties

en de onderliggende 

risicofactoren voor

het optreden van

deze infecties

onvoldoende

HAND-

HYGIENE

Meest frequente zorginfecties en hun 
risicofactoren

Bron: WHO, cijfers op basis van prevalentiestudie KCE - 2007

14%15%



Deel  2

Belangrijkste overdrachtswegen van micro-

organismen tijdens de zorg en

via de handen in het bijzonder



Belangrijkste overdrachtswegen van micro-
organismen (1)

Wijze van 

overdracht

Reservoir / 

bron

Dynamiek van

overdracht
Voorbeelden van 

micro-organismen

Contact - direct Patiënten, 

gezondheids-

werkers

Direct fysiek contact tussen de bron 

en de patiënt 

(persoon-tot-persoon contact) 

Bv. overdracht door handschudden, 

patiënt een bad geven, abdominale 

palpatie, blootstelling aan bloed en 

andere lichaamsvochten van een 

patiënt naar de gezondheidswerker 

via huidlaesies

Staphylococcus 

aureus, Gram 

negatieve staafjes, 

respiratoire virussen, 

HAV, HBV, HIV

Contact - indirect Medische 

apparaten, 

hulpmiddelen, 

uitrusting, 

endoscopen

(gemeenschappelijk

speelgoed op 

pediatrie)

Overdracht van het infectieus agens 

van de bron naar de patiënt gebeurt 

passief via een intermediair 

voorwerp (meestal levensloos) 

Bv. overdracht door het niet 

vervangen van handschoenen 

tussen patiënten, gebruik van een 

stethoscoop voor verschillende 

patiënten

Salmonella spp, 

Pseudomonas spp, 

Acinetobacter spp,

S. maltophilia, RSV



Wijze van 

overdracht

Reservoir / 

bron

Dynamiek van

overdracht
Voorbeelden van 

micro-organismen

Druppel(s) Patiënten, 

gezondheids-

werkers

Overdracht via grote partikels, 

druppels (> 5 µm) die het micro-

organisme door de lucht 

verplaatsen wanneer de bron en

de patiënt zich dicht bij elkaar /

in elkaars nabijheid bevinden

Bv. overdracht door niezen, 

hoesten, aspireren, spreken

Influenza virus, 

Staphylococcus 

aureus, Neisseria 

meningitidis, SARS-

geassocieerd 

coronavirus

Belangrijkste overdrachtswegen van micro-
organismen (2)



Wijze van 

overdracht

Reservoir / 

bron

Dynamiek van

overdracht
Voorbeelden van 

micro-organismen

Lucht / Aërogeen Patiënten, 

gezondheids-

werkers, warm 

water, stof

Verspreiding via de lucht (in de 

omgeving en op afstand van de 

bron) van micro-organismen in 

aërosols en kleine partikels (< 5 

µm) via verdamping van druppels

of via stofdeeltjes, door de lucht, 

binnen dezelfde ruimte (bv. kamer) 

of over een langere afstand

Bv. door inademen 

Mycobacterium 

tuberculosis,

Legionella spp

Belangrijkste overdrachtswegen van micro-
organismen (3)



Overdracht via de handen

■ De handen zijn de belangrijkste 

overdrachtsweg voor micro-organismen 

tijdens de zorgverlening 

■ De overdracht van micro-organismen van 

de ene patiënt naar de andere patiënt 

tijdens de zorgverlening via de handen 

van gezondheidswerkers gebeurt in 5 

opeenvolgende stappen



De 5 stappen in de overdracht
via de handen tijdens de zorgverlening

Micro-

organismen 

zijn aanwezig

op de huid 

van de patiënt 

en op 

oppervlakken 

in de directe 

omgeving van 

de patiënt

De micro-

organismen 

waarvan de 

patiënt drager 

is besmetten

door direct of 

indirect 

contact de 

handen van 

de zorg-

verstrekker

Micro-

organismen 

overleven op 

de handen 

gedurende 

een aantal 

minuten

De handen 

blijven 

besmet door 

onvoldoende 

handhygiëne

Besmette 

handen 

brengen 

micro-

organismen

over

1 2 3 4 5



Overdracht via de handen: stap 1

Micro-organismen zijn aanwezig op de huid van de patiënt en

op oppervlakken in de directe patiëntenomgeving 

 Micro-organismen (S. aureus, P. mirabilis, Klebsiella spp en Acinetobacter spp) 

aanwezig op de intacte huid van bepaalde patiënten: 100 –1000 000 KVE/cm2

 Bijna 1 miljoen huidschilfers die levensvatbare micro-organismen bevatten, 

worden dagelijks door de normale huid afgegeven

 De directe patiëntenomgeving (bedlinnen, meubilair,

voorwerpen) wordt besmet door micro-organismen

van de patiënt (voornamelijk door stafylokokken en

enterococcen)

Pittet D et al. The Lancet Infect Dis 2006



Door direct en indirect contact, besmetten micro-organismen

de handen van de zorgverstrekker

 Verpleegkundigen kunnen hun handen besmetten met 100 tot 1 000 KVE 

Klebsiella spp gedurende “zuivere” activiteiten (patiënten tillen, pols en 

bloeddruk nemen, temperatuur meten)

 15% van de verpleegkundigen op een intensieve zorgen eenheid

dragen 10 000 KVE S. aureus op

hun handen

 In een algemeen ziekenhuis zijn 29% 

van de verpleegkundigen drager van

S. aureus (gemiddeld: 3 800 KVE) en

17 - 30% zijn drager van Gram

negatieve bacillen (gemiddeld:

3400 - 38 000 KVE)

op hun handen

Overdracht via de handen: stap 2

Pittet D et al. The Lancet Infect Dis 2006



Micro-organismen overleven op de handen van de zorgverstrekker

 Na een contact met de patiënt en/of zijn besmette onmiddellijke omgeving, 

kunnen micro-organismen overleven op de handen van zorgverstrekkers 

gedurende 2 tot 60 minuten

 Indien geen toepassing van handhygiëne (of bij onvoldoende / inadequate 

handhygiëne) geldt het volgende: hoe langer de duur van de zorg, hoe hoger 

de graad van besmetting van de handen

Overdracht via de handen: stap 3

Pittet D et al. The Lancet Infect Dis 2006



Onvoldoende / inadequate handhygiëne resulteert in een blijvende 

besmetting van de handen

 Een onvoldoende hoeveelheid van het product en/of duur van de handhygiëne-

procedure leidt tot een slechte handontsmetting/reiniging

 De transiënte flora overleeft na het wassen van de handen met water en zeep; 

het gebruik van een alcoholische

oplossing voor het inwrijven

van de handen / handalcohol

is beduidend doeltreffender

gebleken

Overdracht via de handen: stap 4

Pittet D et al. The Lancet Infect Dis 2006



Overdracht van micro-organismen van de ene naar de andere patiënt 

via de handen van de zorgverstrekker

Overdracht via de handen: stap 5

Pittet D et al. The Lancet Infect Dis 2006



De manipulatie van invasieve medische hulpmiddelen met besmette 

handen ligt aan de basis van de overdracht van micro-organismen 

(waarvan de patiënt drager is) naar plaatsen die

een infectieus risico vormen

voor de patiënt

Overdracht via de handen: stap 5

Pittet D et al. The Lancet Infect Dis 2006



De 5 stappen in de overdracht
via de handen tijdens de zorgverlening

Micro-

organismen 

zijn aanwezig

op de huid 

van de patiënt 

en op 

oppervlakken 

in de directe 

omgeving van 

de patiënt

De micro-

organismen 

waarvan de 

patiënt drager 

is besmetten

door direct of 

indirect 

contact de 

handen van 

de zorg-

verstrekker

Micro-

organismen 

overleven op 

de handen 

gedurende 

een aantal 

minuten

De handen 

blijven 

besmet door 

onvoldoende 

handhygiëne

Besmette 

handen 

brengen 

micro-

organismen

over

1 2 3 4 5



Deel 3

Preventie van zorginfecties en het belang van 

handhygiëne



Preventie van zorginfecties

■ Het is aangetoond dat gevalideerde en 

gestandaardiseerde preventiestrategieën

in staat zijn zorginfecties terug te dringen

■ Minstens 30% van de zorginfecties

kunnen worden voorkomen

■ De meeste preventieve maatregelen

zijn eenvoudig en goedkoop



Strategieën voor infectiecontrole & preventie

■ Algemene maatregelen:

■ Surveillance

■ Algemene voorzorgsmaatregelen

■ Bijkomende voorzorgsmaatregelen

(gebaseerd op de overdrachtsweg)

■ Controle op het gebruik van

antibiotica

■ Specifieke maatregelen

ter preventie van:

■ urineweginfecties

■ postoperatieve

wondinfecties

■ luchtweginfecties

■ bloedbaaninfecties



Algemene voorzorgsmaatregelen en bijkomende 
voorzorgsmaatregelen (CDC 2007) (1)

Algemene 

voorzorgsmaatregelen

CONTACT

voorzorgs-

maatregelen

DRUPPEL

voorzorgs-

maatregelen

LUCHT

voorzorgs-

maatregelen

Kamer van 

de patiënt

Standaard Eenpersoons-

kamer 

Eenpersoons

kamer

Eenpersoonskamer

;gesloten deur; 

negatieve druk;

6–12 luchtwissel-

ingen per uur;

gecontroleerde  

filtering en afvoer 

van de lucht naar 

buiten

Hand-

hygiëne

Voor en na patiëntencontact;

na contact met bloed,

lichaamsvloeistoffen, excreties, 

slijmvliezen, niet-intacte huid, 

wondverbanden, tussen een 

gecontamineerd lichaamsdeel 

en een zuiver lichaamsdeel, na 

contact met voorwerpen in de 

omgeving van de patiënt, na het 

uittrekken van handschoenen

Standaard Standaard Standaard



Algemene 

voorzorgsmaatregelen

CONTACT

voorzorgs-

maatregelen

DRUPPEL

voorzorgs-

maatregelen

LUCHT

voorzorgs-

maatregelen

Hand-

schoenen

Voor contact met 

lichaamsvloeistoffen en 

gecontamineerde 

voorwerpen; niet-steriele 

onderzoekshandschoenen

Bij het betreden van 

de kamer; niet-

steriele onderzoeks-

handschoenen

Standaard Standaard

Schort Indien contact met bloed 

of lichaamsvochten 

verwacht wordt

Standaard; bij het 

betreden van de 

kamer wanneer 

contact met de 

patiënt of 

oppervlakken in de 

omgeving verwacht 

wordt, of bij diarree, 

drainage van open 

wonden, secreties

Standaard Standaard

Algemene voorzorgsmaatregelen en bijkomende 
voorzorgsmaatregelen (CDC 2007) (2)



Algemene 

voorzorgsmaatregelen

CONTACT

voorzorgs-

maatregelen

DRUPPEL

voorzorgs-

maatregelen

LUCHT

voorzorgs-

maatregelen

Masker of 

gezichts-

bescherming

/ veiligheids-

bril

Voor elke procedure 

met risico op spatten 

van bloed, 

lichaamsvochten, 

secreties of excreties

Standaard Masker bij het 

betreden van de 

kamer; 

standaard 

oogbescherming

FFP2-masker 

(“respirator”)

Voorbeelden Alle patiënten, 

ongeacht hun 

infectieuze status 

(verwacht of bevestigd) 

in elke zorgvoorziening

Multi-resistente 

micro-

organismen 

(MRSA, VRE), 

Clostridium 

difficile diarree, 

RSV infectie

Meningitis, 

pertussis, 

influenza, 

mazelen, 

rubella,

difterie

Tuberculose, 

windpokken

Algemene voorzorgsmaatregelen en bijkomende 
voorzorgsmaatregelen (CDC 2007) (3)



Eenvoudig bewijs…

Handhygiëne is de meest eenvoudige en 

meest doeltreffende maatregel om 

overdracht van micro-organismen te 

voorkomen en zorginfecties te reduceren



Adequaat handen wassen met water 

en zeep vereist 40 tot 60 seconden

Gemiddelde duur die gezondheids-

werkers hieraan gewoonlijk besteden: 

<10 seconden

Tijdsdruk = belangrijkste obstakel voor 

handhygiëne



Het wassen van de handen met water en zeep is aanbevolen 
wanneer de handen zichtbaar vuil zijn of rechtstreeks aan 
lichaamsvloeistoffen werden blootgesteld

Handen inwrijven met handalcohol is dé oplossing voor 

de obstakels voor het toepassen van handhygiëne

Het inwrijven v/d handen

met handalcohol is

de gouden standaard

 alle andere situaties

in de zorgverlening



Handen wassen: 40-60 seconden

Inwrijven met handalcohol: 30 seconden

Tijdsdruk = belangrijkste obstakel voor 

handhygiëne

De meeste handalcoholen ‘op de markt’ halen de norm (EN 1500) in 30 seconden

Deze duur wordt door de fabrikant gespecificeerd



Deel 4

Aanbevelingen inzake handhygiëne tijdens de zorg-

verlening Hoge Gezondheidsraad (HGR), conform 

richtlijnen Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)



Aanbevelingen inzake handhygiëne tijdens 

de zorgverlening

Richtlijnen handhygiëne - gezondheidszorg



5

4

3

2

1
SYSTEEMVERANDERING (infrastructuur)

Handalcohol beschikbaar op elk zorgpunt (‘point-of-care’)
en toegang tot een veilige, continue watervoorziening, zeep en handdoeken

TRAINING & OPLEIDING

Regelmatig opleiding / training  alle gezondheidswerkers,
alsook de correcte procedure / techniek voor handen ontsmetten (en wassen)

EVALUATIE (monitoring) & FEEDBACK

Controle van handhygiënepraktijken (compliancemetingen), 

infrastructuur, perceptie en kennis & feedback v. performantie, …

GEHEUGENSTEUNTJES (reminders) OP DE WERKVLOER

Gezondheidswerkers attent maken op en herinneren aan

het belang en de juiste indicaties en procedure / techniek

INSTITUTIONEEL PATIENTVEILIGHEIDSKLIMAAT

Individuele, actieve deelname ondersteund door de instelling,
bewustzijn van veranderingscapaciteit & verbetering, incl. patiëntparticipatie

Wat omvat de multimodale strategie van de 

WHO voor de promotie van handhygiëne?

5 centrale 

componenten,

om handhygiëne

te verbeteren

in gezondheids-

zorgvoorzieningen

Een benadering 

gebaseerd op 

evidentie en op de 

WHO richtlijnen



Deel 5 

Wanneer, hoe en waarom handhygiëne toepassen 

tijdens de zorgverlening ?









Handhygiëne dient uitgevoerd te worden, exact op de plaats waar ik

gezondheidszorg toedien aan de patiënt; dus op het zorgpunt 

(”point-of-care”)

Tijdens de zorg, zijn er 5 momenten waarop het essentieel is dat ik 

handhygiëne toepas (“mijn 5 momenten voor handhygiëne")

Voor handhygiëne, verkies ik, indien beschikbaar, een handalcohol 

Waarom? Omdat het handhygiëne mogelijk maakt op het zorgpunt, 

het sneller en effectiever is en beter wordt verdragen

Indien de handen zichtbaar vuil zijn, dien ik ze te wassen met water 

en zeep 

Ik respecteer de techniek en de aanbevolen tijd voor het ontsmetten 

en het wassen van de handen

5 fundamentele & individuele regels voor 
handhygiëne (“gouden regels”)



ZORGZONE

PATIËNTZONE

De geografische voorstelling van het risico 
op overdracht

Kritieke plaats

met infectie-risico

voor de patiënt

Kritieke plaats

met risico op 

blootstelling aan 

lichaamsvochten

ZUIVER GEBIED

ONZUIVER GEBIED



Definitie van patiëntzone en zorgzone (1)

■ Toegespitst op één enkele patiënt, kan de omgeving waarin de patiënt 

zorgen ontvangt opgedeeld worden in 2 virtuele geografische zones:

de patiëntzone en de zorgzone

■ Patiëntzone: beperkte zone die de patiënt omvat en zijn / haar directe 

omgeving (oppervlakken en voorwerpen die tijdelijk en exclusief voor 

de patiënt zijn bestemd bv. bed, onrusthekkens, stoel, nachtkastje, 

bewakingsmonitor, oproepsysteem en elk andere medische uitrusting)



Definitie van patiëntzone en zorgzone (2)

■ Zorgzone: deze omvat alle oppervlakken in de gezondheidszorg-

voorziening buiten de patiëntzone

De zorgzone omvat alle andere patiënten en hun patiëntzones

en de verdere omgeving van de gezondheidszorgvoorziening

De zorgzone wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van 

verscheidene en talrijke microbiële species, inclusief multi-

resistente micro-organismen



Een andere manier om de patiëntzone

en de contacten die erin voorkomen te visualiseren 
(de handen die zich “verplaatsen” en de patiënt, voorwerpen en oppervlakken aanraken)

Bron: H. Sax  University Hospitals Geneva  2006



OPTIMALE HANDHYGIENE WORDT GEREALISEERD

zo dicht mogelijk bij de zorg

OP HET ZORGPUNT

(“point-of-care”)



Definitie van zorgpunt (“point-of-care”) (1)

■ Zorgpunt: verwijst naar de plaats waar de 3 elementen 
samenkomen: (1) de patiënt, (2) de zorgverstrekker en
(3) het contact met de patiënt en de zorg of behandeling 
toegediend aan de patiënt (binnen de patiëntzone)

■ Het concept zorgpunt integreert de noodzaak om 
handhygiëne uit te voeren op het geschikte ogenblik,
op de plaats waar de behandeling en/of zorgen worden 
toegediend

■ Handalcohol wordt gebruikt omdat deze binnen handbereik
bij de patiënt beschikbaar kan worden gesteld, alsook bij 
de zorgverstrekker en daar waar hij de zorgen of de 
behandelingen toedient

De handalcohol dient dus bereikbaar te zijn zonder dat
de zorgverstrekker de patiëntzone dient te verlaten



Definitie van zorgpunt (“point-of-care”) (2)

■ Handalcohol op het zorgpunt stelt de zorgverstrekker in 
staat handhygiëne snel en eenvoudig toe te passen
cfr→ de 5 “momenten” / indicaties voor handhygiëne

■ De beschikbaarheid van handalcohol op het zorgpunt 
wordt gerealiseerd door het ter beschikking stellen
van individuele zakflacons, muurdispensers,
dispensers aan het bed of op het nachtkastje
van de patiënt, of op wagentjes of plateau’s die 
meegenomen worden naar de plaats van zorg



Pas handhygiëne toe 
onmiddellijk nadat de 
taak, waarbij er risico 
is op blootstelling aan 
lichaamsvochten of 
slijmvliezen (en na het 
verwijderen van 
handschoenen) werd 
uitgevoerd!
Voor het beschermen van 
de zorgverstrekker voor 
een kolonisatie door 
micro-organismen 
waarvan de patiënt drager 
is en om de zorg-
omgeving te beschermen 
tegen een verspreiding.

De 5 momenten / indicaties voor handhygiëne

VÓÓR patiëntencontact

Pas handhygiëne toe
voor het aanraken
van de patiënt!
Voor het beschermen van 
de patiënt voor micro-
organismen aanwezig op 
de handen van de 
zorgverstrekker. VÓÓR een zuivere /

invasieve handeling

Pas handhygiëne toe onmiddellijk bij het aanraken van een kritische plaats die 
een infectieus risico voor de patiënt betekent!
Voor het beschermen van de patiënt tegen inoculatie van micro-organismen, inclusief deze 
waarvan hijzelf drager is.

NA blootstelling aan
lichaamsvochten of
slijmvliezen

NA patiëntencontact

Pas handhygiëne 
toe bij het 
verlaten van de 
patiënt en de  
patiëntzone na 
het aangeraakt 
hebben van de 
patiënt!
Voor het 
beschermen van de 
zorgverstrekker voor 
een kolonisatie door 
micro-organismen 
waarvan de patiënt 
drager is en om de 
zorgomgeving te 
beschermen tegen 
een verspreiding.

Pas handhygiëne toe bij het verlaten van de patiëntzone, na een voorwerp 
of oppervlak te hebben aangeraakt, zonder contact te hebben gehad met 
de patiënt!
Voor het beschermen van de zorgverstrekker voor een kolonisatie door micro-
organismen waarvan de patiënt drager is en om de zorgomgeving te beschermen 
tegen een verspreiding van deze micro-organismen.

NA contact met
de directe patiënten-
omgeving



Mogelijke voorbeelden:

 geven van een hand,

aanraken van het voorhoofd van een kind

 helpen van een patiënt bij het stappen / 

mobiliseren van een patiënt,

wassen / toedienen hygiënische zorgen aan 

een patiënt

 plaatsen van een zuurstofmasker,

geven van massage / fysiotherapie

 nemen van pols,

meten van bloeddruk,

ausculteren van thorax,

palperen van abdomen,

afnemen van EKG

Kan je een aantal voorbeelden van deze indicatie 
geven in je dagdagelijkse praktijk ?

Onmiddellijk vóór contact met de patiënt

VÓÓR

patiënten-

contact



Mogelijke voorbeelden:

 poetsen van tanden / mondzorg,

inbrengen oogdruppels

 verzorgen van een wonde,

aanbrengen van een wondverband,

toedienen van een subcutane injectie

 plaatsen van een katheter,

openen van een vasculair toegangssysteem 

of drainagesysteem,

aspireren van secreties

 klaarmaken van voeding,

klaarmaken van medicatie,

klaarmaken van steriel materiaal 

Kan je een aantal voorbeelden van deze indicatie 
geven in je dagdagelijkse praktijk ?

Onmiddellijk vóór een zuivere of invasieve handeling

VÓÓR een zuivere /

invasieve handeling



Mogelijke voorbeelden:

 poetsen van tanden / mondzorg,

inbrengen oogdruppels,

aspireren van secreten

 verzorgen wonde,

aanbrengen verband

 afnemen en manipuleren van om het even 

welk vocht (klinisch staal),

openen drainagesysteem,

inbrengen en verwijderen endotracheale 

tube

 opruimen van urine, faeces, braaksel

manipuleren van afval (verbanden, 

incontinentieluiers, …),

reinigen van gecontamineerd en zichtbaar 

bevuild materiaal of oppervlakken (bevuild 

linnen, toilet, urinaal, bedpan, medisch 

instrument)

NA blootstelling

aan lichaams-

vochten of slijm-

vliezen

lichaamsvochten: benaming die wordt gegeven aan
het geheel van biologisch materiaal zoals bloed,
urine, faeces, secreties, expectoraties, exsudaat, ….

Kan je een aantal voorbeelden van deze indicatie 
geven in je dagdagelijkse praktijk ?

Na blootstelling aan biologische vloeistoffen /

lichaamsvochten of slijmvliezen ongeacht

het al of niet dragen van handschoenen



Mogelijke voorbeelden:

 geven hand,

aanraken voorhoofd van een kind 

 helpen bij het stappen van een patiënt,

helpen bij het zich wassen van een patiënt

 plaatsen zuurstofmasker,

geven massage

 nemen pols,

meten bloeddruk,

ausculteren thorax 

 palperen abdomen,

nemen EKG

Kan je een aantal voorbeelden van deze indicatie 
geven in je dagdagelijkse praktijk ?

Na het laatste contact met de patiënt

én eventueel zijn nabije omgeving

als men de patiënt verlaat

NA

patiënten-

contact



Mogelijke voorbeelden:

 vervangen bedlinnen (patiënt niet in bed)

 uitschakelen alarm van een monitor 

 aanraken onrusthekken,

leunen tegen bed of nachtkastje

 reinigen tafeltje naast het bed / nachtkastje

Kan je een aantal voorbeelden van deze indicatie 
geven in je dagdagelijkse praktijk ?

Na contact met de nabije omgeving

van de patiënt

zonder contact met de patiënt

NA contact met

de directe patiënten-

omgeving







Handhygiëne en handschoengebruik (1)

HANDSCHOENEN ZONDER HANDHYGIENE

= OVERDRACHT VAN MICRO-ORGANISMEN

HANDSCHOENEN ĖN HANDHYGIENE

= ZUIVERE HANDEN



Handhygiëne en handschoengebruik (2)

■ Het gebruik van handschoenen vervangt handhygiëne 
niet!

■ Je dient handschoenen te verwijderen om handhygiëne 
toe te passen wanneer er zich een indicatie (voor 
handhygiëne) voordoet tijdens het dragen van 
handschoenen

■ Draag handschoenen enkel
wanneer aangegeven,
anders vormen ze
een groot risico voor
overdracht van
micro-organismen



≠

Handhygiëne en handschoengebruik (3)

Indicaties voor het gebruik van 

handschoenen wijzigen 

geen enkele indicatie

voor handhygiëne

Handschoengebruik vervangt 

handhygiëne niet



Wanneer indicaties voor handhygiëne en handschoengebruik 

samenvallen bij de “vóór” indicaties, moet handhygiëne het 

aantrekken van de handschoenen onmiddellijk voorafgaan 

wanneer handschoengebruik vereist is

1

22

Handhygiëne en handschoengebruik (4)

VÓÓR

patiëntencontact VÓÓR een zuivere /

invasieve handeling



Wanneer indicaties voor handhygiëne en handschoengebruik 
samenvallen bij de indicaties “na”, moet handhygiëne 
toegepast worden onmiddelijk na het verwijderen van
de handschoenen wanneer de indicatie volgt op een actie
die handschoenen vereist

1

2

Handhygiëne en handschoengebruik (5)

NA blootstelling
lichaamsvochten
of slijmvliezen

NA patiënten-

contact

NA contact met

de directe patiënten-

omgeving



Handhygiëne en handschoengebruik (6)

Wanneer zich tijdens het dragen van handschoenen een indicatie 

voor handhygiëne voordoet, moeten de handschoenen verwijderd 

worden om handhygiëne toe te passen en indien nodig dienen de 

handschoenen vervangen te worden



Evolutie van de gemiddelde incidentie van nosocomiale 
MRSA (klinische stalen) / 1000 opnames
in algemene ziekenhuizen
in België



Deel 6 

Compliancemetingen, …

Naleving van de handhygiënevoorschriften
…

Dit deel is inhoudelijk verschillend van

Deel 6 in de presentatie voor zorgverstrekkers



Compliance vóór

sensibilisatie

Compliance na

sensibilisatie

1° campagne

(2005) 49,6 % 68,6 %

2° campagne

(2006 - 2007) 53,2 % 69,5 %

3° campagne

(2008 - 2009) 58,0 % 69,0 %

Globale resultaten van vorige nationale campagnes

Nationaal gemiddelde

Naleving van de handhygiënevoorschriften





Measurement of 
HH indicators 

Measurement of 
HH indicators 

National
Feedback session

Awareness 
Campaign

+ press conference

During 1 month
1 month later 

and for 1 month 15/04-14/05
9 months later   
Post-campaign

1 month later 
and for 1 month

First campaign: 2005

Second campaign: 2006-2007

Third campaign: 2008-2009

Fourth campaign: 2010-2011

Invitation
to participate 

Planning nationale campagnes



L.J. Taylor, Nursing Times, Jan 12, 1978

Regelmatig ‘vergeten’ Frequent ‘vergeten’

Hôpitaux Universitaires de Genève



http://www2.iph.fgov.be/handhy/

Dank aan Saskia, Jan, …



Quiz



Patient empowerment
Patiëntenparticipatie

Omvat het mobiliseren en betrekken van de patiënt om de zorgverstrekkers te 

sensibiliseren voor het belang van een goede handhygiëne tijdens de zorg aan 

de patiënt



■ http://www.who.int/gpsc/en/



Voor meer informatie 

www.handhygienedesmains.be

http://www.handhygienedesmains.be/








Meer …

■ Presentatie voor opleidingssessies voor docenten, 

observatoren en gezondheidswerkers

■ Posters

■ Methodologische handleiding

■ Observatieformulier

■ …

■ Videofilm NEJM

■ Presentatie Sax, …

■ Dans « Ô les Mains »





WHO recommendations are concentrated on
5 moments (indications)

The 5 Moments Consensus recommendations 

WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care 2009 

1. Before touching 

a patient 

D.a) before and after touching the patient (IB)

2. Before clean / 

aseptic 

procedure

D.b) before handling an invasive device for patient care, regardless of whether 

or not gloves are used (IB)

D.d) if moving from a contaminated body site to another body site during care 

of the same patient (IB)

3. After body fluid 

exposure risk

D.c) after contact with body fluids or excretions, mucous membrane, non-intact skin 

or wound dressing (IA)

D.d) if moving from a contaminated body site to another body site during care 

of the same patient (IB)

D.f)  after removing sterile (II) or non-sterile gloves (IB)

4. After touching 

a patient 

D.a) before and after touching the patient  (IB)

D.f)  after removing sterile (II) or non-sterile gloves (IB)

5. After touching 

patient 

surroundings

D.e) after contact with inanimate surfaces and objects (including medical equipment) 

in the immediate vicinity of the patient (IB)

D.f)  after removing sterile gloves (II) or non-sterile gloves (IB)

Table of correspondence between the indications and the WHO recommendations



Proposes a unified vision:

 for trainers, observers 
and health-care workers 

 to facilitate education

 to minimize inter-
individual variation

 to increase adherence

The “My 5 Moments for Hand Hygiene” approach

Sax H, Allegranzi B, Uçkay I, Larson E, Boyce J, Pittet D. J Hosp Infect 2007;67:9-21



The 5 Moments apply to any setting where health 
care involving direct contact with patients takes 
place



http://www.webbertraining.com/files/library/docs/321.pdfHugo Sax



http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm0903599



The Hand Hygiene Dance

« O les Mains »

Hôpitaux Universitaires de Genève



Two Infection Control Pioneers

Florence Nightingale
The Lady with the Lamp

1820-1910

Ignaz Semmelweis

1818-1865



How often do we harm ?

(outcome)

How often do we do what 

we are supposed to ?

(process)

Have we reduced the 

likelyhood of harm ?

(structure)



Wenen, Oostenrijk

Algemeen ziekenhuis, 

1841–1850

Gevecht tegen 

kraamvrouwenkoorts

Ignaz Philipp Semmelweis 
Pionier handhygiëne



Maternale sterftecijfers, 
eerste en tweede kraamkliniek, 
Algemeen ziekenhuis van Wenen
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An image of harmonious multi-disciplinary teamwork and a successful quality improvement programme?

Hand hygiene at 

the point-of-care



Handhygiëne: toepassingstijd &
reductie bacteriële contaminatie
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Wassen van de 

handen

Ontsmetten van 

de handen

Pittet and Boyce. Lancet Infectious Diseases 2001

Handen ontsmetten:

 efficiënter

 sneller

 beter verdragen



Het is mogelijk om hand-

hygiëne te verbeteren!

Het is je plicht, om patiënten 

en jezelf te beschermen!

Je kan een verschil maken!

… eenvoudige maatregelen 

redden levens!

Eenvoudige infectie-controle / 

infectiepreventie voor iedereen 

…



Through the promotion of best practices in 
hand hygiene and infection control, the 
First Global Patient Safety Challenge aims 
to reduce health care-associated infection 
(HCAI) worldwide



SAVE LIVES: Clean Your Hands
5 May 2009–2020

Through an annual day focused on hand hygiene
improvement in health care, this initiative promotes 

continual, sustainable best practice in

hand hygiene at the point of care in all

health-care settings around the world

Clean Care is Safer Care
The First Global Patient Safety 

Challenge


