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Betreft: Lancering van de 7de handhygiëne campagne 

 

Geachte, 

 

De 7de campagne is in voorbereiding en ik neem aan dat u, net zoals de meeste zorginstellingen, 

hieraan zult deelnemen. Deze  7de campagne wordt, net als de vorige campagnes, gespreid over drie 

periodes: 

1. Meting vóór de campagne van 14/11/2016 tot 18/12/2016 

2. Sensibiliseringscampagne van 27/02/2017 tot 31/03/2017  

3. Meting na de campagne van 15/05/2017 tot 18/06/2017  

Voor deze editie van de campagne ligt de focus op de betrokkenheid van de directies. We weten 

immers dat wanneer projecten worden ondersteund en gepromoot vanuit de directie van de 

instelling, de impact ervan veel groter wordt. 

 

De studienamiddag die we hierover hebben georganiseerd op 25 februari is daar trouwens een mooi 

voorbeeld van. De presentaties van deze studienamiddag zijn terug te vinden op onze website. 

 

Het tweede thema, dat trouwens reeds aan bod kwam tijdens de laatste campagne, is  

de betrokkenheid van de patiënten. We moeten ervoor zorgen dat ze actief betrokken worden bij 

de kwaliteit van hun zorgverlening. Tijdens deze campagne, zouden we aan de hand van een 

vragenlijst willen meten welke impact de campagnes hebben op de patiënten, welke hun houding is 

ten aanzien van handhygiëne en wat ze denken van deze actie. 

 

De vragenlijst en de inschrijving voor de campagne zijn beschikbaar op onze website. Zo kunt u 

met kennis van zaken beslissen om binnen uw instelling mee te werken aan deze enquête 

gedurende de campagne die zal lopen in februari 2017. Deze papieren vragenlijst zal naar ons 

moeten worden verstuurd. Vervolgens zult u een verslag ontvangen over uw instelling. 

 

Nieuw dit jaar is dat we een prijzenpakket hebben voorzien! 
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 Anne Simon – anne.simon@uclouvain.be  

 Charlotte Renard – charlotte.renard@health.fgov.be  

 

Directoraat-generaal Gezondheidszorg 
 

Dienst voor Acute, Chronische Zorg en Ouderenzorg 
 
Federaal Platform voor Ziekenhuishygiëne 

 

 
T.a.v. 
Algemene Directie  
Ziekenhuishygiënisten 

http://www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-de-vous/influences-de-lenvironnement/hygiene-des-mains
http://www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-de-vous/influences-de-lenvironnement/hygiene-des-mains
mailto:anne.simon@uclouvain.be
mailto:charlotte.renard@health.fgov.be


 

 PAGINA   2 

Laat ons tegen begin april 2017 weten hoe de directie betrokken is bij de 7de campagne. Laat ons 

ook weten hoe u de patiënten hierbij betrokken hebt, welke acties u hebt opgezet om hen te 

sensibiliseren voor handhygiëne. 

Een jury bestaande uit experts zal de beste initiatieven selecteren. 

 

Alle initiatieven zullen ook gepubliceerd worden op de website van de campagne, 

http://www.vousetesendebonnesmains.be. 

 

Het nieuwe sensibiliseringsmateriaal zal online worden geplaatst op de website 

www.handhygienedesmains.be van zodra het klaar is. U zult hiervan verwittigd worden via mail. 

Wij danken u voor de toenemende belangstelling die u hecht aan handhygiëne en hopen dat wij op 

u kunnen rekenen voor deze 7de nationale campagne! 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

 
 

 
 

Christiaan Decoster 

Voorzitter a.i. FOD VVVL 

Directeur – Generaal DG GS 
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