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Methodologie 
 
Observatieperiode van 30 minuten waarbij zoveel mogelijk aanwezige gezondheidswerkers geobserveerd worden. 
 
Noteer per observatieperiode: 

• Observator: initialen van de persoon die observeert 

• Datum van de observatie 

• Begin- en einduur van de observatie 

• Eenheid: interne code 
 

Kruis aan “Vóór campagne” of “Na campagne” in functie van de sensibilisatieperiode in de instelling / eenheid. 
 
Een opportuniteit (indicatie) voor handhygiëne = ieder contact van een gezondheidswerker met een patiënt, zijn omgeving, steriel of zuiver materiaal 
en het begin of het einde van de werkdag. De mogelijke opportuniteiten zijn gedetailleerd in het observatierooster (zie ommezijde). 
 
Registreer per opportuniteit: 
 

1. De beroepsgroep waartoe de gezondheidswerker behoort (verpleegkundige, geneesheer, verzorgende, …), studenten inbegrepen 

2. De vorm van handhygiëne die toegepast wordt: 
� geen handhygiëne: geen toepassing van handhygiëne na opportuniteit 
� zeep: de handen werden gewassen met water en zeep (soort zeep heeft geen belang) 
� handalcohol: de handen werden ingewreven met handalcohol 

 

Opmerking: indien de handen worden gewassen en nadien worden ingewreven met handalcohol registreert men ‘handalcohol’. 

3. Het type contact: 
� rechtstreeks contact: contact met intacte huid van patiënt, kleding van patiënt, meten van parameters, klinisch onderzoek, … 
� contact intravasculair stelsel (veneus of arterieel): bloedname, plaatsen en verwijderen van katheter, manipulatie t.h.v. katheter, 

vervangen perfusievloeistof, medicatietoediening via katheter, vernieuwen katheterverband, … 
� contact urinair stelsel: staalname, plaatsen en verwijderen blaaskatheter, blaasspoeling, manipulatie t.h.v. connectie blaaskatheter - 

urinecollector, … 
� contact respiratoir stelsel: endotracheale aspiratie, tracheotomiezorg, toedienen van aërosol, toedienen van zuurstof, … 
� contact beschadigde huid of slijmvliezen: intiem toilet, wondzorg, mondzorg, plaatsen en verwijderen van maagsonde, inspuitingen 

subcutaan / intramusculair, … 
� contact met lichaamsvochten*: elk contact met urine, bloed, respiratoire secreties, stoelgang, … met of zonder handschoenen 
� contact met materiaal en omgeving van patiënt: opmaken van bed, schoonmaak, … 
� buiten zorg: begin of einde van werkdag, persoonlijke hygiëne, klaarmaken van medicatie, … 
 

 * in aanwezigheid van de patiënt: reken de opportuniteit bij het overeenstemmend type contact (urinair, intravasculair, respiratoir, …), bij afwezigheid van de patiënt: 
 beschouw de opportuniteit als contact met lichaamsvochten. 


