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Nieuwsbrief 5 mei 2022

5 mei: Internationale dag van de handhygiëne!

Dit is de 6e en laatste nieuwsbrief. Vandaag is het Internationale dag van de handhygiëne. Vandaag
staat LINK nog eens extra stil bij het belang van handhygiëne. In deze nieuwsbrief hebben we alle
tools van de afgelopen weken in een digitale toolbox verzameld zodat je de juiste tool op het juist
moment eruit kunt halen om in te zetten in je organisatie. 
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Blijf je bewust van handhygiëne!  Zoals Katja Henz in ons LINKlied zingt: Handhygiëne is top! 
 

Veel leesplezier!

Wrap up....
In deze nieuwsbrief geen interview maar een filmpje van Simone
Schoffeleers. Simone is programmacoördinator ABR Limburg /
Netwerkcoördinator LINK.

Simone zal met haar gebruikelijke enthousiasme een
samenvatting geven van hetgeen we onderweg naar de
Internationalde dag van de handhygiene hebben gedaan.

Nieuwsgierig? Klik hier

Weetjes....
De World Health Organization (WHO) is hoofdorganisator van de
internationale dag van de handhygiëne.

Het thema van dit jaar is gericht op het bijdragen aan een klimaat
van veiligheid en kwaliteit door onze handen te reinigen, maar ook
dat een sterke kwaliteits- en veiligheidscultuur mensen zal
aanmoedigen om hun handen schoon te maken op de juiste
momenten en met de juiste producten.

LINK besteed dit jaar vooral online aandacht voor deze dag en we
hebben in het volgende items de aangereikte tools op een rij

gezet.

Tools....
LINK heeft alle gebruikte tools van de laatste nieuwsbrieven op
een rij gezet:

hygiene klappertje

Interesse? Stuur een mail naar link@nazl.nl

webinar 'Waarom doen ze niet wat ik zeg'

webinar 'Gedragsbrillen'

webinar 'Route du Poep'

Op onze website www.limburgink.nl vind je meer informatie
omtrent handhygiëne, zoals:

https://limburgink.nl/actueel/nieuws/dag-van-de-internationale-handhygiene
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https://limburgink.nl/e-learning-0

https://limburgink.nl/feiten-en-fabels-handhygiene
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