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Nieuwsbrief 14 april 2022
Onderweg naar.... De Internationale dag van de handhygiëne!

Met deze 3e 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....

Mail

Deze week heeft Monique Schellinx, specialist ouderengeneeskunde werkzaam in de kliniek
Wijerode divisie Ouderen van GGZ instelling Mondriaan een interview gehad met Sabrina Delahaije,
afdelingshoofd van de langdurige verblijfsafdeling A1, locatie Wijerode; GGZ Mondriaan Ouderen en
Nicole Jagers, verpleegkundige van de acute opname afdeling C3, locatie Wijerode; GGZ Mondriaan
Ouderen.
Evenals de vorige twee weken heeft Monique dit gedaan aan de hand van een drietal vragen:
1. Waar word je blij van binnen je organisatie betreffende handhygiëne?
Nicole: ‘Positief is dat er nu meer aandacht is voor de handhygiëne’.
Sabrina: ‘Ik zie binnen de organisatie dat er aandacht is voor de infectiepreventie commissie. Van
daaruit zijn echt stappen gemaakt, ook m.b.t. de handhygiëne, er is meer aandacht voor gekomen.
Zo zijn er posters opgehangen waarop nog eens duidelijk werd uitgelegd hoe je je handen moet
wassen en aandacht voor het sieraden dragen dus in die zin denk ik dat er zeker stappen zijn
gemaakt. Er zijn tevens overal de benodigdheden opgehangen en op de afdeling aanwezig. Dat is
iets waar ik blij van word’.
2. Waar krijg je buikpijn van?
Sabrina: ‘Voor de coronaperiode was er weinig aandacht voor handhygiëne, ik denk wel dat dit door
corona verbeterd is. Wat ik merk is dat medewerkers nog steeds niet goed weten wanneer ze hun
handen moeten wassen en wanneer ze desinfectiemiddelen dienen te gebruiken. Er is een kleine
verbetering te zien maar blijft wel nog aandacht nodig hebben’.
Nicole: ‘Herkenbaar, zeker van te voren vond ik het een puntje wat niet echt in de aandacht stond,
mensen waren er niet bewust mee bezig. Door corona zijn ze er bewuster mee bezig en wordt dat
ook wat meer toegepast. Ik ga ervan uit dat iedereen netjes zijn handjes wast als hij naar het toilet
gaat dus dat verwacht je van personeel zeer zeker. Naar cliënten toe mag het wel een
aandachtspuntje zijn dat mensen hun handen wassen voordat ze aan tafel komen’.
Monique vraagt of ze verschil zien in handhygiëne bij de mensen die positief of verdacht zijn of de
mensen die dat niet zijn.
Nicole: ‘Bij patiënten zie ik daar geen verschil in, de verpleging is hier wel alerter in en wast meer de
handen’.
Dit wordt door Sabrina beaamd: ‘Ja hier zie ik wel verbetering in. Mensen zijn zich bewust dat er een
risico is’.

3. Welke tip wil je meegeven als het gaat om handhygiëne?

Sabrina: ‘Ik denk als tip het onder de aandacht blijven houden bij de medewerkers. We hebben zelf
een keer een nulmeting gehad op de afdeling, ik heb dat als prettig ervaren, dan zie je hoe je
afdeling ervoor staat en wat nog verbeterd kan worden. Als tip zou ik meegeven dit op elke afdeling
te doen. Ik denk dat het ook verstandig is om de betreffende aandachtsfunctionarissen bij elkaar te
krijgen en een kijkje te nemen op elkaars afdeling en zo van elkaar te leren’.
Nicole: ‘Ik heb hier weinig aanvullingen op, met name het leren van elkaar is belangrijk, ga bij elkaar
kijken en houd het actief. Door bij mekaar te gaan kijken doe je meer kennis op en word je
nieuwsgierig naar wat er allemaal moet gebeuren, de nulmeting bespreekbaar maken binnen je
team. En er jaarlijks een scholing en e-learning aan koppelen voor alle medewerkers zodat het ook
onder de aandacht blijft’.

Weetjes....
Alweer de 3e keer dat MINC en LINK de
ontsmette handen ineenslaan, ditmaal voor
een echte live performance.
Binnen het thema “Kruisbesmetting” nemen
we u mee in de wondere wereld van de
tractus urogenitalis en wat daarin zoal besmet
kan raken, hoe dat dan eigenlijk werkt en hoe
we daar vervolgens mee omgaan en dat dan
weer vanuit diverse perspectieven. Volgt u
het nog? Het gaat in ieder geval niet om
dubieuze plaatjes die geregeld via social
media worden verstuurd, hoewel die ook
besmettelijk lijken te zijn en regelmatig het
kruis aangaan.
Aan de hand van een vijftal verhalen nemen
we u in 2 blokken mee langs de onderwerpen
urineweginfecties en seksueel overdraagbare
aandoeningen. Gerenommeerde sprekers
zullen uit de doeken doen hoe we e.e.a.
diagnosticeren en behandelen en wat het
publieke gezondheidszorgperspectief is.
Geinteresseerd? Schrijf je in middels deze
LINK.

Tools....
Tijdens de week van de handhygiëne in 2021
hebben we diverse webinars online gezet.
Een van deze webinars is het webinar:
Waarom doen ze niet wat ik zeg?
Dit webinar hebben we al eerder laten zien
maar de kracht zit hem in de herhaling. Mocht
je het webinar nog niet gezien hebben dan is
het zeker de moeite waard om een moment

te zoeken waarop je het webinar kunt kijken.
Mocht je het webinar wel gezien hebben dan
is het de moeite waard om hem (nogmaals)
onder de aandacht te brengen binnen je
organisatie. Tip: als iedereen binnen het team
het webinar heeft gezien, maak het
bespreekbaar in een overleg: Wat is
herkenbaar, wat doen jullie al, waar liggen
jullie aandachtspunten en wat zijn handige
tips om mee te nemen, etc. etc.?
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