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KLEINE TERUGBLIK

In 2005 luidde de slogan « U bent in goede handen ».
er werd « enkel » gevraagd om handhygiëne toe te passen.
dit was de « doe het ! »-actie. op 100 gevallen die een 
handhygiëne vereisten, werden de handen slechts 49,6 keer 
effectief gewassen… 

In 2007 : de nadruk werd gelegd op « doe het op de 
juiste manier » waarbij de aandacht vooral ging naar de 
techniek van de handhygiëne : de 5 indicaties voor een 
handontsmetting worden aangeleerd :
 > vóór patiëntencontact
 > na patiëntencontact
 > vóór een zuivere of invasieve handeling
 > na besmettingsrisico door contact met besmette   

 lichaamsvochten
 > na contact met de directe patiëntenomgeving

In 2009 : we geven een omschrijving van « gouden 
handen » : « Zonder juwelen, propere nagels en zonder 
nagellak, voorarm zonder uurwerk noch mouwen en 
wanneer handschoenen aan te trekken ».

In 2011 : voor de allereerste keer richt de campagne zich 
tot de patiënt : « U bent een actieve partner, vraag aan 
uw verzorger om zijn/haar handen te desinfecteren 
vooraleer hij/zij u verzorgt », maar ook tot de artsen : 
« Handhygiëne : dat werkt, en het is de rol van de dokter 
om het goede voorbeeld te geven ».

In 2013 : de « chronische » en de « psychiatrische » 
ziekenhuizen worden in de campagne betrokken, de 
nadruk ligt op 2 indicaties voor handhygiëne « vóór 
patiëntencontact en vóór een invasieve handeling ».

In 2015 : we richten ons opnieuw tot de patiënt. 
Kleine badges waarop vermeld staat « als u mij ziet, spreek 
mij aan over handhygiëne » worden verdeeld en er wordt 
niet langer gesproken over « ziekenhuisinfecties », maar 
wel over « Zgi » (zorggerelateerde infecties).

DE CAMPAGNES

En in 2017 ?
de patiënt is nog altijd onze partner, maar nu wordt ook 
betrokkenheid van de directie gevraagd.

Vandaag, beste medewerkers, beste verzorgenden en 
zorgkundigen, zeggen wij luid en krachtig :

« Ja ! wij zijn ervan overtuigd dat handhygiëne nuttig is 
om de ZGI te verminderen… »

« Ja, wij nemen deel aan deze campagne voor 
handhygiëne »

samen met u willen wij met fierheid aan onze patiënten 
kunnen zeggen :

« In SIlva medical bent u in goede handen »

 

 
Wij nodigen u uit om plezier te beleven aan handhygiëne.

Bezorg uw antwoorden op onze quiz 
vragen aan Brigitte Horion (CBP en CFS) 

of aan Liliane Moens (Scheutbos), 
per mail, schriftelijk, zoals u wenst.

Er is een verrassing voor de winnaar.

« allen samen vermijden we zorginfecties » 
Lancering van de 7de nationale campagne ter bevordering van de handhygiëne van  
27 februari tot 31 maart.
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QUiZ
1 Hoeveel tijd neemt een ontsmetting met een hydroalcoholische gel in beslag ?

a   10 seconden
B   30 seconden
c   50 seconden
d   > 1 minuut

2 Wanneer moet u uw handen wassen met water en met zeep ?  (Verschillende antwoorden zijn mogelijk)
a  vóór patiëntencontact 
B  vóór het eten
c  als de handen zichtbaar bevuild zijn
d  vooraleer handschoenen aan te trekken

3 In België, op 1000 gehospitaliseerde personen, hoeveel patiënten zouden er besmet zijn met een ZGI  
 (zorggerelateerde infectie) ?  

a    31                 
B    72                 
c    204                  
d    602

4 Hoeveel campagnes ter bevordering van de handhygiëne werden reeds georganiseerd door volksgezondheid ?  
a    3             
B    4            
c     5            
d    6

5  Schiftingsvraag (gelieve deze te beantwoorden voor uw eigen site) : 
 Bij hoeveel patiënten werd in 2016 een E-Coli in één van hun analyses vastgesteld ?

✂
antwoordstrook QUiZ  > omcirkel het goede antwoord, schrijf het cijfer

Voornaam..................................................................... naam...................................................................................................

1 a B c d 

2 a B c d 

3 a B c d 

4 a B c d

5 ...................................


