Andere

Kinesitherapeut

NAAM / INITIALEN

Geneesheer

versie 2016-2017

Zorgkundige

Handhygiëne
Observatie
Basisvereisten

Datum: ___ / ___ / ___Uur: ___ : ___
Verpleegkundige/Vroedvrouw

Observator: _________________

Eenheid: _____________

SIERADEN
POLSHORLOGE

ARMBAND

Omcirkel: voormeting / nameting

VINGERNAGELS
RING

VUILE NAGELS

LANGE NAGELS

KUNSTNAGELS

KLEDIJ
NAGELLAK

Observeer op een moment waarop zoveel mogelijk gezondheidswerkers en verschillende beroepsgroepen geobserveerd kunnen worden
Noteer per observatiemoment: observator (initialen), datum, tijdstip en eenheid (interne code)
Registreer
1. De geobserveerde gezondheidswerker: volledige naam, initialen of anoniem (bv. oplopende nummers)
2. De beroepsgroep waartoe de geobserveerde gezondheidswerker behoort (geneesheer, verpleegkundige, zorgkundige, kinesitherapeut, …)
3. Het type ‘non-conformiteit’ (d.m.v. turven / aankruisen)

LANGE MOUWEN

BASISVEREISTEN HANDHYGIËNE – OBSERVATIE (2016-2017)
Methodologie
Observeer op een moment waarop zoveel mogelijk gezondheidswerkers van de verschillende beroepsgroepen geobserveerd kunnen worden (bv. tijdens de overdracht of een multidisciplinaire bespreking)
Noteer per observatiemoment:
- Observator: initialen van de persoon die observeert
- Datum van de observatie
- Tijdstip van de observatie
- Eenheid: interne code
Omcirkel ‘voormeting’ of ‘nameting’ in functie van het tijdstip van de observatie (vóór of na de sensibilisatieperiode in uw instelling)
Registreer:
- De geobserveerde gezondheidswerker: volledige naam, initialen of anoniem (bv. oplopende nummers)
- De beroepsgroep waartoe de geobserveerde gezondheidswerker behoort, inclusief studenten (verpleegkundige / vroedvrouw, zorgkundige, geneesheer, kinesitherapeut, andere)
- Het type ‘non-conformiteit’:
Aanwezigheid van sieraden ter hoogte van handen/polsen:
o Polshorloge
o Armband (noteer het aantal)
o Ring, inclusief trouwring (noteer het aantal)
Vingernagels:
o Vuile nagels – nagelrand niet proper
o Lange nagels – nagels zijn langer dan de vingertop
o Kunstnagels – elke modificatie van de natuurlijke nagel, inclusief gelnagels
o Nagellak
Kledij met lange mouwen
Opmerking: een persoon met propere, kortgeknipte nagels en zonder sieraden ter hoogte van de handen en polsen (= ‘volledig conform’) wordt geregistreerd maar niet ‘gescoord’
Voorbeelden:
- een persoon met een ring en een polshorloge wordt 2 keer ‘gescoord’
- een persoon met 2 ringen, een polshorloge en een armband wordt 4 keer ‘gescoord’
- een persoon met lange, gelakte nagels en een trouwring wordt 3 keer ‘gescoord

