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Nieuwsbrief 21 april 2022

Onderweg naar.... De Internationale dag van de handhygiëne!

Met deze 4e nieuwsbrief neemt LINK je weer een stukje verder mee op weg naar 'De Internationale
dag van de handhygiëne' die elk jaar op 5 mei plaatsvindt. Onderweg naar deze dag passeren
diverse items de revue, zoals: interviews, weetjes en (digitale) tools. 
En ook deze week trappen we weer traditioneel af met ons LINK lied.

Veel leesplezier!

Het Interview met....
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In deze nieuwsbrief heeft Wil van der Zwet, RCT- lid LINK en arts-microbioloog met
aandachtsgebied infectiepreventie in het MUMC+, een dubbel interview gehad met Karen Vrolings-
Franssen en Levy Austen, deskundigen infectiepreventie van de unit Infectiepreventie van de
afdeling Medische Microbiologie van het MUMC+. Karen was lid en Levy is lid van de Werkgroep
Handhygiëne. Dit heeft hij gedaan aan de hand van een drietal vragen:

1. Waar word je blij van binnen je organisatie betreffende handhygiëne?

Als voorbereiding op de NIAZ-Qmentum audit in 2016 , is een nul-meting m.b.t. handhygiëne
gedaan en de compliance bleek slechts 33% van alle geobserveerde momenten waarin dit van
toepassing was. Daarop werd een werkgroep Handhygiëne  in het leven geroepen die met gerichte
acties tot verbetering moest leiden en met resultaat!. Door een systeem van scholing en reguliere
audits is de compliance op alle afdelingen gestegen en nu voor bijna alle afdelingen boven het
gestelde doel van >75%. Alle afdelingen krijgen een rapportage van hun resultaat en kunnen deze
(geanonimiseerd) vergelijken met die van andere afdelingen, waardoor een competitie-element
wordt ingebracht. In andere UMC’s wordt alleen gekeken naar het verbruik van handalcohol als
indirecte maat voor handhygiëne, maar dat geeft slechts een beperkt inzicht. Ook zijn er huizen die
controleren middels quick-scans maar dat zijn slechts moment-opnames.

2. Waar krijg je buikpijn van?

Medewerkers die steeds maar zoeken naar redenen om zich niet aan de handhygiëne voorschriften
te houden. Sommigen dragen handschoenen maar dit geeft alleen maar schijnveiligheid. Verder is
het onderwerp handhygiëne onderbelicht in de opleidingen, dus beginnende collegae moeten steeds
weer aangeleerd worden hoe en wanneer handhygiëne uit te voeren.

3. Welke tip wil je meegeven als het gaat om handhygiëne?

Ga niet eerst je handen wassen en daarna desinfecteren; één van beide is genoeg! Hierdoor ben je
niet onnodig lang bezig en verklein je het risico op huidirritatie. Bedenk verder altijd waarom je het
doet; verspreiding van micro-organismen en bacteriële resistentie kan vervelende gevolgen voor de
patiënt hebben. Handhygiëne klinkt saai, maar het is de basis van veilige zorg en infectiepreventie.

Weetjes....
Hoe leuk is het om de handhygiëne
spelenderwijs onder de aandacht te brengen.
Hierdoor wordt de bewustwording vergroot en
beklijft het beter. Link heeft hiervoor de
digitale escape room handhygiëne
ontwikkeld. Deze escape room hebben we
tijdens de week van de handhygiëne 2021



met veel plezier gespeeld en is uitermate
geschikt om met meerdere teams binnen je
eigen organisatie te spelen.

Lijkt het je ook een leuke en afwisselende
manier op aandacht te vragen voor
handhygiëne binnen je organisatie?  Word
dan begeleider van de escape room en leer
hoe je het online spel het beste binnen je
organisatie kunt inzetten.

Bij voldoende aanmeldingen organiseren we
een (online) training. Uiteraard kun je met meerdere personen uit dezelfde organisatie deelnemen.
Na de training ontvang je automatisch de digitale escaperoom handhygiëne.

Interesse? Meld je aan via deze link.

Tools....
In de vorige nieuwsbrief hebben we  het
webinar 'Waarom doen ze niet wat ik zeg?'
als online tool nog een keer onder de
aandacht gebracht. 

Deze week doen we dit met het webinar
'Gedragsbrillen'. De wil om te veranderen is
er maar hoe gaan we ervoor zorgen dat dit
ook daadwerkelijk gebeurd? 

Wil je meer informatie stuur dan een mailtje naar link@nazl.nl.

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de NAZL
nieuwsbrief.

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief
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