Informeren = motiveren
Quiz en Verspreidingsfilm
Doelen
-

bewustzijn over het gevaar van de verspreiding van resistente bacteriën.
realiseren hoe verspreiding van bacteriën gemakkelijk plaatsvindt tijdens het
dagelijks werk.
weten hoe quiz en verspreidingsfilm gebruikt kunnen worden met het team

Beschrijving
Deze werkvorm bestaat uit 2 onderdelen: een quiz met vragen en antwoorden die gaan
over de gevolgen van resistente bacteriën nu en in de toekomst, en vervolgens een
filmpje waarin concreet zichtbaar wordt hoe in het verpleeghuis verspreiding van
bacteriën heel gemakkelijk op de loer ligt. Naast het geven van informatie is het bij deze
werkvorm belangrijk dat het team in gesprek gaat over wat deze info oproept en of het
herkenbaar is.
Hieronder staan de stappen beschreven.

Instructie
-

Stap 1: De quiz bestaat uit 5 vragen. Loop ze per vraag na. Leg de vraag voor en
kijk wat de antwoorden zijn in de groep. Er zijn verschillende manieren waarop je
de groep een vraag kan laten beantwoorden:
o Laat deelnemers hun antwoorden op een briefje schrijven. Wie het beste
geschat heeft, verdient een punt. De deelnemer met de meeste punten
wint (geschikt voor een kleine groep).
o Laat deelnemers uit een groep vertellen welke schatting zij hebben
gemaakt (geschikt voor een grote groep).

⁃

Stap 2: Deel aan het einde van de quiz de infographic met weetjes en feiten aan
de deelnemers uit:
https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/hygiene/infographic%20antibi
oticaresistentie%20verpleeghuis.pdf

-

Stap 3: Vraag wat de gegeven informatie oproept. En laat hierover uitwisselen.

⁃

Stap 4: Leid kort in en bekijk samen het filmpje ‘Verspreiding van bacteriën in het
verpleeghuis’ https://www.youtube.com/watch?v=t-X-7GFANJM

⁃

Stap 5: Vraag naar de eerste reacties van het team. Wat valt op? En wat wordt
herkend? Laat de collega’s daarover in gesprek gaan en vraag wat ze hun eigen
rol vinden in het zorgen dat cliënten en collega’s geen onnodig gevaar lopen.
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Benodigdheden
-

-

Powerpoint met vragen en antwoorden quiz
Beamer, scherm en geluidsboxjes
Infographic ‘Risico antibioticaresistentie in verpleeghuizen’,
https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/hygiene/infographic%20antibi
oticaresistentie%20verpleeghuis.pdf
Filmpje: ‘Verspreiding van bacteriën in het verpleeghuis’
https://www.youtube.com/watch?v=t-X-7GFANJM

Varianten
-

Vraag de teamleden om de zelftest te doen waarmee kennis van relevante
informatie wordt getest. Dit kunnen ze tijdens, voor of na de bijeenkomst doen:
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/zelftest-antibioticaresistentieinfectiepreventie. Bespreek de uitkomsten met ze en laat ook de verspreidingsfilm
zien.

Waar je op moet letten
-

-

-

Het filmpje is helaas in het Engels. Let er op dat niet iedereen dat goed kan
volgen. Een goede introductie vooraf en zo nu en dan een korte samenvattende
zin tijdens de film helpt.
Stimuleer een open, milde en reflecterende houding. Laat de contactpersonen in
de spiegel kijken. Hoe doe je het nu, wat is het effect daarvan? En wat zou
eventueel beter kunnen? En wat hen kan helpen om dit uit te proberen?
Benadruk dat het niet erg is, sterker zelfs zeer menselijk dat zij tot nog toe vooral
middelen inzetten waardoor zij zelf in beweging komen. Maar dat voor een groter
effect het goed is om het type activiteiten uit te breiden.
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