
Opdat we aan onze patiënten kunnen zeggen:

“U bent in goede handen …”

Preventie van zorginfecties en bestrijding 
van microbiële resistentie via promotie van 

de handhygiëne

Nationale campagne 2010-2011

Conform aan de richtlijnen van de WGO en de HGR



Gevolgen van zorginfecties

■ Verlengd verblijf in de zorginstelling

■ Blijvende invaliditeit

■ Mogelijks fatale afloop

(hoger tol dan ten gevolge van verkeers-

ongevallen in België)

■ Hogere kosten voor de patiënt en voor de

maatschappij



Preventie van zorginfecties

■ Gevalideerde en gestandaardiseerde preventiestrategieën

kunnen het aantal zorginfecties doen dalen

■ Minstens 30% van de zorginfecties kunnen worden

vermeden

■ De meeste preventiemaatregelen zijn eenvoudig en 

goedkoop



Handhygiëne is de eenvoudigste en 
doeltreffendste maatregel om de 
overdracht van kiemen en dus 

zorginfecties te vermijden



Promotie van handhygiëne wereldwijd: wij
zijn niet alleen, maar we horen bij de beste
van de klas
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Methodologie van onze campagnes

Uitgewerkt en georganiseerd door een werkgroep van 
het federaal platform voor ziekenhuishygiëne met de 

financiële steun van de Minister van volksgezondheid

• Objectief

Handhygiëne promoten en het gebruik van handalcohol

stimuleren

• Doelpubliek

Zorgverleners met patiëntencontact in acute, chronische
en psychiatrische ziekenhuizen
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Acute ZKHAcute ZKH 96%96% 97%97% 97%97% 89%89%

ChronischeChronische
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PsychiatrischePsychiatrische
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Methodologie van onze campagnes

1. Sensibilisatie met gebruik van gestandaardiseerd

campagnemateriaal dat gratis geleverd wordt aan de 
deelnemende ziekenhuizen

2. Evaluatie van de impact van de campagne

- Naleving van de handhygiène (‘compliance’)

- Verbruik van handalcohol



Meting van 
indicatoren

Tijdlijn van de campagnes

Meting van 
indicatoren

Nationaal
symposium

Campagne
+

persconferentie

Gedurende 1 m Gedurende 1 m
Enkele maanden

laterGedurende 1 m

1e campagne: 2005
2e campagne: 2006-2007
3e campagne: 2008-2009

4e campagne: 2010-2011

Uitnodiging



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 %

Resultaten van vorige campagnes



Conform aan de aanbevelingen over 
handhygiëne van de Hoge Gezondheidsraad en 
de Wereldgezondheidsorganisatie



Multimodale campagne
conform aan de aanbevelingen van de WGO

� Affiches (posters)

� Educatie van de zorgverleners

� PowerPoint presentatie

� Interactieve quiz

� Gadgets voor zorgverleners en patiënten

� Promotie van handalcohol

� Betrokkenheid van patiënten

� Feedback over compliance 















Badgehouder voor zorgverleners
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Bladwijzer voor patiënten



Magneetjes voor de verpleegeenheden



De verpleegkundige ontsmet het nachttafeltje en verlaat 

vervolgens de kamer.

Quiz: Is handhygiëne noodzakelijk tussen deze acties?

7



Evolutie van de boodschap van 
de campagnes

Eerste campagne: 

�Handhygiëne, doe het! … en indien mogelijk
met handalcohol

Tweede campagne: 

�Handhygiëne, doe het correct

Derde campagne: 

�Geen juwelen aan handen en polsen

�Kortgeknipte, propere nagels zonder nagellak
en geen valse nagels

�Gebruik handschoenen correct



Boodschap van de vierde campagne

Voor de patiënten

�U kan een actieve partner zijn tijdens uw zorg

�Vraag aan de zorgverleners om hun handen te

ontsmetten alvorens u te verzorgen



‘Patient empowerment’

De patiënt inschakelen om de zorgverlener te sensibiliseren voor het 

belang van handhygiëne tijdens de zorg



Boodschap van de vierde campagne

Voor artsen

� Talrijke studies tonen aan dat handhygiëne

zorginfecties voorkomt

�U bent een rolmodel voor de andere

zorgverleners



Kwalitatieve studie naar de redenen voor
‘non-compliance’ bij zorgverleners

Verpleegkundigen en studenten geneeskunde

« Geen rolmodel! »

Artsen

« Onvoldoende bewijs dat handhygiëne
zorginfecties voorkomt »

Erasmus V et al ICHE 2009;30:415-19



Rolmodel

Clooney Georges



Evolutie van de incidentie van MRSA in 
Belgische acute ziekenhuizen



Nieuwigheid: videoclips

Een videoclip voor zorgverleners

• Eenvoudige handeling

• Optimale bescherming van de patiënt in 30 seconden

Een videoclip voor patiënten

• Bewustmaking van het probleem van zorginfecties

• Eenvoudige handeling die zorginfecties kan voorkomen



Voor meer informatie …

www.handhygienedesmains.be


