
 
 

1. U bent? 
Gelieve slechts één van de volgende verklaringen te kiezen: 
o Patiënt 
o Bezoeker 

 
2. Heeft u al gehoord van de nationale campagne voor handhygiëne (‘U bent in goede handen’)? 

Gelieve slechts één van de volgende verklaringen te kiezen: 
o Ja 
o Nee 
o Ik heb geen idee 

 
3. Vindt u handhygiëne belangrijk? 

Gelieve slechts één van de volgende verklaringen te kiezen: 
o Ja 
o Nee 
o Ik heb geen idee 

 
4. Heeft de COVID-19 epidemie uw handhygiënegewoonten beïnvloed? 

Gelieve slechts één van de volgende verklaringen te kiezen: 
o Ja 
o Nee 
o Ik heb geen idee 

 
5. Vindt u het belangrijk dat zorgverleners hun handen ontsmetten om infecties te voorkomen? 

Gelieve slechts één van de volgende verklaringen te kiezen: 
o Ja 
o Nee 
o Ik heb geen idee 

 
6. Zou u een zorgverlener helpen te herinneren aan het toepassen van handhygiëne? 

Gelieve slechts één van de volgende verklaringen te kiezen: 
o Ja 
o Nee 
o Ik heb geen idee 

 
7. Wanneer ontsmet u uw handen in het ziekenhuis?  

Gelieve alles te selecteren wat van toepassing is : 
 Als patiënt: 
o Wanneer ik in het ziekenhuis en/of de dienst aankom 
o Wanneer ik het ziekenhuis en/of de dienst verlaat 
o Ik doe het niet, het is niet nodig 
 Als bezoeker: 
o Vooraleer ik een patiënt bezoek 
o Nadat ik een patiënt heb bezocht 
o Ik doe het niet, het is niet nodig 

 
8. Vóór het “COVID-19 tijdperk”: Bij welke dagelijkse activiteiten past u handhygiëne toe? 
Gelieve alles te selecteren wat van toepassing is : 

o Vooraleer ik het eten bereid 
o Voor het eten 
o Vooraleer ik ga slapen 
o Nadat ik naar toilet ben geweest 
o Wanneer ik thuiskom nadat ik boodschappen in de supermarkt heb gedaan 
o Nadat ik mijn neus heb gesnoten 
o Nadat ik mijn huisdier heb gestreeld 
o Nadat ik het openbaar vervoer heb gebruikt 
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9. Sinds de COVID-19 epidemie: Bij welke dagelijkse activiteiten past u handhygiëne toe?  
Gelieve alles te selecteren wat van toepassing is : 
o Vooraleer ik het eten bereid 
o Vooraleer ik ga slapen 
o Nadat ik naar toilet ben geweest 
o Wanneer ik thuiskom nadat ik boodschappen in de supermarkt heb gedaan 
o Nadat ik mijn neus heb gesnoten 
o Nadat ik mijn huisdier heb gestreeld 
o Nadat ik het openbaar vervoer heb gebruikt 
o Na het verwijderen van een masker 

 
10. Welke vorm van handhygiëne past u het meest toe? 

Gelieve slechts één van de volgende verklaringen te kiezen: 
o Wassen met water en zeep 
o Ontsmetten met handalcohol 

 
11. Vindt u handhygiëne sinds de COVID-19 epidemie belangrijker dan voorheen? 

Gelieve slechts één van de volgende verklaringen te kiezen: 
o Ja 
o Nee 
o Ik heb geen idee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw antwoorden zijn opgenomen. 

Dank u voor uw deelname. 
 


