HANDSCHOENEN

HANDHYGIËNE

Correct gebruik

NATIONALE CAMPAGNE

Onderstaande piramide geeft telkens
enkele voorbeelden maar is niet exhaustief

«U BENT IN GOEDE HANDEN»

Chirurgische
ingreep Bevalling - Invasieve
medische
(bv. centraal-veneuze
katheter plaatsen, blaassonde
plaatsen) en radiologische procedures
(bv. arteriografie) - Steriele bereidingen
(bv. parenterale voeding, chemotherapie)
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Handschoenen dragen is
geen alternatief voor het
toepassen van handhygiëne !
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Handschoenen onmiddellijk
na het einde van
de zorg verwijderen
en handhygiëne toepassen !

Bescherming van de patiënt
tijdens een invasieve
procedure
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RECHTSTREEKS PATIËNTENCONTACT
Contact met bloed - Contact met niet-intacte huid of
slijmvliezen - Bloedafname - Perifere katheter plaatsen of
verwijderen - Bevuild verband verwijderen - Anaal of vaginaal
onderzoek - Intiem toilet - Contact voorzorgsmaatregelen (bv. MRSA,
Clostridium difficile) - Tracheale aspiratie met ‘no touch’-techniek

Bescherming van de gezondheidswerker bij
risico op blootstelling aan lichaamsvochten,
slijmvliezen of besmet materiaal
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Geen risico op
blootstelling aan
lichaamsvochten,
slijmvliezen of
besmet materiaal
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RECHTSTREEKS PATIËNTENCONTACT
Parameters meten (bloeddruk, pols, temperatuur) - Injecties (IM - SC - ID) - Patiënt aankleden of wassen (uitgezonderd intiem toilet) - Patiënt vervoeren - Ogen of oren zonder secreties verzorgen - Vasculaire
katheter manipuleren (geen contact met bloed) - Wondverzorging met ‘no touch’- techniek
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ONRECHTSTREEKS PATIËNTENCONTACT
Lichaamsvochten verwijderen en opruimen (bv. urine, sputum) - Besmet materiaal
manipuleren of reinigen (bv. pincet, schaar) - Afval manipuleren en verwijderen
(bv. compressen) - Contact met onderhoudsproducten
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«U bent in goede h
ande
n»
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ONRECHTSTREEKS PATIËNTENCONTACT
Telefoneren - Gegevens in dossier noteren - Orale medicatie toedienen - Dienbladen opdienen en afruimen - Bedopschik Zuurstof of aërosol toedienen - Contact met patiëntenmeubilair
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VU: Dirk Cuypers
Lay-out: Rudy Lechantre

In overeenstemming met de aanbevelingen van de WHO en de HGR.
Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Een realisatie van het Federaal Platform voor Ziekenhuishygiëne, ABIHH, BICS, NVKVV, WIV.
Met steun van BAPCOC en het Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen.

