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Nieuwsbrief 7 april 2022
Onderweg naar....De Internationale Dag van de handhygiëne!

In deze tweede nieuwsbrief neemt LINK jullie 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. Op deze manier
willen we op een makkelijke manier tools aanreiken die op 5 mei in jullie organisatie kunnen worden
gebruikt. Jeuken jullie handen al: www.weekvandehandhygiene.nl, hier vinden jullie volop informatie
van vorig jaar.

Het is traditie bij LINK om met het LINK lied af te trappen:)

Veel leesplezier!

Mail

Het interview met....

Deze week heeft Susanne Meuwissen, RCT-lid LINK en AVG Arts bij Koraal een interview gehad
met Liesbeth Rosenbrand-Seine. Liesbeth werkt als verpleegkundige, op één van de woongroepen
bij Koraal, met ernstig meervoudig beperkte cliënten. Net zoals vorige week heeft Susanne dit ook
gedaan aan de hand van een drietal vragen:
1. Waar word je blij van binnen je organisatie betreffende handhygiëne?
Vooral van de handhygiëne bij ons op de groep word ik blij. Tijdens een examenopdracht voor mijn
opleiding tot verpleegkundige heb ik me tot doel gesteld de handhygiëne bij ons op de groep te
verbeteren. Vooral het inzicht dat je in veel gevallen handalcoholgel kan gebruiken, dat vrij snel is
gebeurd, i.p.v. je handen te moeten wassen met water en zeep maakt dat mensen dit veel meer zijn
gaan doen. Ook hangt er bij ons in de woonkamer een handalcoholgelpomp die door collega's maar
ook door anderen die binnen lopen veelvuldig wordt gebruikt.
2. Waar krijg je buikpijn van?
Ik wil al geruime tijd handalcoholpompen bij de ingang van de ouderen en EMB. Ik krijg dit tot op
heden niet voor elkaar. Dit frustreert me enorm. Maar wie weet in de toekomst?! Er is op dit moment
nog geen Koraal-breed infectiepreventiebeleid dus er valt nog heel veel te halen binnen onze
organisatie. Maar we zijn begonnen met een pilot hygiëne bij ons op de woongroep die ons heel veel
heeft opgeleverd. We gaan nu kijken hoe we dit verder Koraal- breed vorm zullen gaan geven dus
de buikpijn is al een stuk verminderd😉

3. Welke tip wil je meegeven als het gaat om handhygiëne?
Ook een onderwerp als hygiëne draagt bij aan goede zorg voor onze cliënten. We kunnen er
bijvoorbeeld voor zorgen dat er minder snel een virus rond gaat binnen de woongroep waardoor
cliënten minder vaak ziek worden en er minder uitval van personeel is . Als je dit voor ogen houdt,
dus als je weet waar je het voor doet, ben je gemotiveerd om dit onderwerp ook belangrijk te vinden
voor onze cliënten. Een schone woonomgeving is een fijnere plek om te wonen en te werken!

Weetjes....
BMRO in de gehandicaptenzorg, en wat nu?
Op donderdag 21 april van 10.30 uur tot
12.00 uur staat de online bijeenkomst
gepland.
Voor het programma van deze ochtend
hebben we Math Theunissen en Karlijn

Nanninga uitgenodigd.
Math is sociaal verpleegkundige
infectieziektebestrijding/deskundige
infectiepreventie bij GGD Zuid Limburg.
Karlijn is adviseur Leren en Veranderen bij
Vilans en zij is voor deze ochtend onze
dagvoorzitter.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 uur ontvangst door Karlijn Nanninga
10.35 uur uitleg casus door Math Theunissen
10.40 uur aan de slag
11.00 uur plenaire terugkoppeling
11.15 uur interactieve presentatie van Math Theunissen over BRMO/MRSA protocollen
11.45 uur vragen en/of follow up
12.00 uur afsluiting
We gaan er een leerzame, interessante en interactieve ochtend van maken! Aanmelden kan via
deze LINK.

Graag tot (online) ziens op 21 april!

Tools....
Tijdens de week van de handhygiëne in 2021
hebben we diverse filmpjes opgenomen. Zo
ook het filmpje over het hygiëne happertje. In
een filmpje wordt verteld hoe je het happertje
op je afdeling kunt gebruiken. Uiteraard
hebben we ook de vouwmethodiek
opgenomen voor het gebruiksgemak.

Wil je ook een happertje(s) voor je afdeling?

Stuur dan een mail naar link@nazl.nl.

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