U bent in goede handen

Dit ziekenhuis neemt deel aan de
nationale campagne ter bevordering van
handhygiëne.
De bedoeling van dit initiatief is de
belangrijkste schakel in de overdracht
van micro-organismen te doorbreken.
Deze folder is bestemd voor allezorgverleners:
verpleegkundigen,
vroedvrouwen, artsen, paramedici,
verpleeghulpen, technici.
Cet hôpital participe à la campagne
nationale pour la promotion de l’hygiène des mains.
Le but est d’interrompre la plus
importante chaîne de transmission
des microbes.
Ce dépliant est destiné à tous les
prestataires de soins: infirmiers, sages
femmes, médecins, paramédicaux,
aides soignants, techniciens.

Vous êtes en de bonnes mains

Waarom een campagne ?
Reeds 150 jaar geleden heeft Ignaz SEMMELWEISS het belang
van ontsmetting van de handen aangetoond: hij slaagde erin
de mortaliteit ten gevolge van kraambedkoorts op een kraamafdeling te doen dalen dankzij handontsmetting.
Handhygiëne is inderdaad de meest doeltreffende en goedkoopste maatregel in de preventie van nosocomiale infecties.
Sindsdien hebben talrijke studies dit aangetoond.
De overdracht van micro-organismen via de handen van de
zorgverleners veroorzaakt het merendeel van de nosocomiale
infecties. Het aandeel bedraagt namelijk minstens:
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Handhygiëne, een eenvoudige handeling !
Waarom wordt dit in de praktijk dan onvoldoende toegepast ?
Zorgverleners zijn zich meer en meer bewust van het risico op overdracht van infecties via de
handen.
Helaas overschrijdt de graad van naleving van handhygiëne zelden 50 %.
Bovendien wordt vaak een verkeerde techniek gebruikt bij het wassen en het ontsmetten van
de handen.
Volgende sensibilisatie-acties blijken succesvol:
 de vorming van de zorgverleners,
 de observatie van de praktijk met feedback,
 het gebruik van handalcohol,
 de sensibilisatie van de patiënt.

Een slechte naleving van de handhygiëne houdt vaak verband
met meerdere factoren
Factoren

(1)

(2)

In de tabel hiernaast vindt u de redenen die
aangehaald worden door de zorgverleners zelf (1)
en de factoren die daadwerkelijk in de praktijk
geobserveerd worden (2).

Huidirritatie door de producten
Allergie aan de producten
Afwezigheid van sancties
Tijdsgebrek
Dragen van handschoenen
Producten niet beschikbaar
Prioriteit voor de zorgverlening
Vergetelheid
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Handhygiëne: een opdracht voor elke dag !
INDICATIES VOOR HANDHYGIËNE:
-

vóór en na ieder fysiek contact met een patiënt: bv. meten
van vitale parameters, positioneren van de patiënt,
vóór en na ieder (invasief) contact: bv. katheterisatie,
wondzorg,
vóór het klaarmaken van alle medicatie,
tussen opeenvolgende onderzoeken of activiteiten van
patiëntenzorg indien overgang van vuil naar proper,
na contact met besmettingsbronnen: bloed,
lichaamsvochten, slijmvliezen of beschadigde huid, materiaal
in de nabije omgeving van de patiënt,
na het uittrekken van handschoenen.

-

-

Alle indicaties voor handhygiëne zijn eveneens indicaties voor het gebruik van
handalcohol.
Wanneer de handen zichtbaar
bevuild zijn, is het noodzakelijk de handen eerst te
wassen en vervolgens, indien
nodig, te ontsmetten met
handalcohol.
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Campagne nationale
‘Vous êtes en de bonnes mains’
Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Een realisatie van het Federaal Platform voor Ziekenhuishygiëne,
ABHH, GOSPIZ, NVKVV
Met steun van BAPCOC en het Directoraat-generaal Organisatie
Gezondheidszorgvoorzieningen.

Voor meer informatie bezoek volgende website:
Pour tous renseignements, vous pouvez consulter le site suivant:
http://www.health.fgov.be/antibiotics

Une initiative du Service Public Fédéral Santé Publique,
Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
Réalisation: Plate-forme Fédérale pour l’Hygiène Hospitalière,
ABHH, GDEPIH, NVKVV
Avec le soutien de BAPCOC et de la Direction-générale Organisation
des Etablissements de soins.

