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Nieuwsbrief 28 april 2022

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

Met deze 5e 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 Judith Rousseau, projectmanager Antimicrobial Stewardship LINK, een
interview gehad met Christa Niessen, huisarts Medisch Centrum Lindenheuvel Geleen. Dit heeft ze
gedaan aan de hand van een drietal vragen:

1. Waar word je blij van binnen jullie organisatie op gebied van handhygiëne?

Dat handhygiëne belangrijk is, werd heel duidelijk tijdens de coronapandemie. Door de pandemie is
iedereen veel bewuster met handhygiëne bezig, voorheen werd hier nooit zo over na gedacht.

2. Waar krijg je buikpijn van binnen jullie organisatie op het gebied van handhygiëne?

We werken in onze huisartsenpraktijk volgens de infectiepreventie richtlijnen van het Nederlands
Huisartsen Genootschap (NHG). De richtlijn handhygiëne is daar een belangrijk onderdeel van. Hier
staat in beschreven op welke 5 momenten handhygiëne moet worden toegepast. Deze
aanbevelingen zijn bij de zorgverleners in de huisartsenpraktijk wel bekend. Waar wat extra
aandacht voor mag zijn is het dragen van trouwring of horloge. Dit mag niet maar werd vóór corona
nog wel eens getolereerd. Daar letten we nu veel strenger op. Ook het handen schudden met iedere
patiënt is door corona verleden tijd. Dat gaat ook niet meer terugkomen.

3. Welke tip zou je willen meegeven voor een andere huisartsenpraktijk?

We zijn 3 jaar geleden verhuisd naar een groot medisch centrum. In de nieuwbouw hebben we de
zeep- en alcohol dispenser naast elkaar gehangen. Ook hebben we toen overal papieren wegwerp
handdoeken ingevoerd. Doordat het een prominentere plek heeft gekregen, gebruik je het vaker.
Tijdens corona is er een hand alcoholdispenser bij de entree van onze huisartsenpraktijk geplaats.
Ook staat de alcoholdispenser prominent op ons bureau. Hierdoor is ook de patiënt zich bewuster
van handhygiëne.

Weetjes....
Reminder training

In de vorige nieuwsbrief hebben we
aangegeven dat LINK ook trainingen
verzorgd rondom het begeleiden van de
digitale escaperoom. Op deze manier kan de
escaperoom Handhygiëne ook als online tool
ingezet worden in de organisatie. Leuk om
voor of na een vergadering te spelen of
gewoon tijdens de lunchpauze. Fun en leren
gaan hier hand in hand.  



Interesse om spelbegeleider te worden van
de escaperoom? Meld je aan via deze LINK.

Nog niet helemaal overtuigd? Speel onder
begeleiding van LINK de digitale
escaperoom.

Test jullie kennis op gebied van
handhygiëne en speel mee op dinsdag 31
mei van 15.00 uur tot 16.00 uur!  

Je kunt je als team(s) van een organisatie
aanmelden (max 5 personen) en het
opnemen tegen andere organisaties. Wie het
snelste ontsnapt uit de digitale escaperoom
ontvangt een leuke prijs! Stel snel een team
samen en schrijf je in!

Tools....
Afgelopen donderdag 21 april hebben we het
webinar Route du Poep opgenomen.

Het webinar geeft een brede kijk op de
algemene hygiëne rondom poep. Via de link
kun je op ieder gewenst moment het webinar
terugkijken.

Mocht je vragen hebben rondom het thema
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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