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-15 procent van GSM’s bevat sporen van E. coli 

bacteriën 

-Handen te weinig gewassen of teveel gebeld 

op het toilet 

 



Belang ziekenhuisinfecties  

• Elke dag sterven 247 mensen in 

Amerika als gevolg van een 

ziekenhuisinfectie  

• Staat gelijk met elke dag een 

vliegtuigcrash 

• In België overlijden er jaarlijks meer dan 

2600 mensen aan een ziekenhuisinfectie 

 





Patient empowerment  

• Geen goede vertaling voor 

• Slaat op betrokkenheid patiënt 

• Patiënt centraal stellen in zijn 

behandeling 

• Informatie voor patiënt duidelijk en 

zichtbaar 



Patient empowerment  

• 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 

 



Patient empowerment  

• Wat deed je de laatste keer dat je iets 

meer wou weten over een medische 

test of een procedure? 

– 66% ging op het internet zoeken 

– 33% vroeg het zijn arts 

 

 

– Survey in Amer Acad Derm, juli 2002. 



Passief - actief 

Dus we gaan van passieve patiënt naar actieve 

participerende patiënt 



Literatuur 

• Mc Guckin, Am J Qual, 2011. 

– Patient empowerment 

– Patiënt opvoeden om arts te vragen 

handhygiëne uit te voeren 

• One patient 

• One health care worker 

• One question: “Did you perform handhygiene?” 

– Toename hand hygiëne compliance met 

34% 



Literatuur  

• Longtin et all, Infect Contr Hosp Epid 

2009 Sep 

• 194 patiënten ondervraagd 

– 76-77% niet comfortabel om te vragen 

– 29% overtuigd dat HH wel helpt als 

preventie 

– Tussen 30 en 83% wel herinneren indien 

expliciete vraag door GZW gesteld wordt 

– Ook socio-economische redenen 

doorslaggevend (minder bij Christelijk bvb) 



Literatuur 

• Garcia-Williams, J Pat Saf 2010. 

• 18 personen geïnterviewd na bekijken 

van “WHO saves lives” video 

– Overtuigd van belang ziekenhuisinfecties 

– Na bekijken video wel geneigd om GZW 

naar handhygiëne te vragen 



Literatuur 

• Lent, Am J Infect Control,2009. 

• 193 patiënten script “Partners in Your 

Care” om GZW te herinneren aan HH te 

doen 

– 3% herinneren aan HH 

– 8% niet herinneren ondanks foute HH 

 



Literatuur (2) 

• Lent 

– 38 patiënten aangepast script “Thanks for 

washing” om GZW te bedanken bij 

toepassen HH 

• 45% HH herinneren aan GZW 

• 16% geen commentaar ook bij foute HH 

 

Dus eerder meewerken indien patiënt 

gevraagd om GZW te bedanken dan bij 

berispen 
 



Handhygiëne campagnes België 

• Campagne 2011 

– PATIENT EMPOWERMENT 

• Betrokkenheid patiënt 

• Informatie bezorgen  



Folder overheid 



Bestaande folder UZA 



Nieuwe brochure 



Nieuwe brochure 



Evaluatie informatiebrochures 

• Algemeen  

– Goede duidelijke lay-out 

– Te formeel: u versus je gebruik 

– Liefst een papieren versie 

 



Evaluatie informatiebrochures 

• Folder handhygiëne 

– 16700 exemplaren + 15000 extra 

exemplaren gedrukt 

– Onopgemerkt door patiënten in 

hoeveelheid van folders die aangeboden 

worden bij opname 



Conclusies  

• Gedrukte vorm behouden 

• Wel toenemende interesse naar 

digitale informatie 

– Eerder ondersteunend met extra uitleg of 

lijst met FAQ 

• Effect van folder rond handhygiëne 

minimaal (2/22 patiënten hadden folder 

bekeken) 



Alternatieven  

• Nut brochure? 

• Beter werken met posters of pamflet? 

– Pamflet plaatsen waar handhygiëne 

belangrijk is 

• Toiletten 

• Badkamer  

• Aan handalcohol dispensers? Nieuwe posters 

met boodschap naar patiënten toe 





Alternatieven  

• Gebruik van “buttons” om patiënten 

mee te betrekken 

 



Handhygiëne  



Alternatieven 

• http://www.youtube.com/user/hygienede

smains#p/u/0/0at_jtzJCDM 

 

http://www.youtube.com/user/hygienedesmains
http://www.youtube.com/user/hygienedesmains
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