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Waarom dit onderzoek? 
Bewoners van verpleeghuizen en 
verzorgingshuizen zijn extra vatbaar 
voor infectieziekten. In deze  
zorginstellingen treedt ook vaak 
verspreiding van deze infecties 
op. Verspreiding kan worden 
voorkomen met goede handhygiëne. 
Goede handhygiëne wordt door de 
Wereldgezondheids-organisatie 
gezien als één van de belangrijkste 
interventies om transmissie van 
infecties te voorkomen. Toch laten 
verschillende studies zien dat 
verpleeghuis-personeel gemiddeld 
slechts 1 op de 5 keer de handen 
wast of desinfecteert op momenten 
waarop dat volgens de richtlijn zou 
moeten.   

Het Erasmus MC en de GGD 
Rotterdam-Rijnmond hebben 
veel ervaring in het verbeteren 
van de handhygiëne. In de 
afgelopen jaren zijn succesvolle 
interventieprogramma’s uitgevoerd 
om de handhygiëne te verbeteren, 
zowel in ziekenhuizen als 
kinderdagverblijven. We willen deze 
ervaring nu delen met verpleeg- en 
verzorgingshuizen. 

Onze team van specialisten 
in infectiepreventie hebben 
gezamenlijk een interventie-
programma ontwikkeld om 
handhygiëne in verpleeg- en 
verzorgingshuizen te bevorderen. 
Wij kunnen gezamenlijk ervoor 
zorgen dat de handhygiëne in uw 
instelling verbetert. Dit zal de kans 
op verspreiding van infectieziekten 
aanzienlijk reduceren. 

De effectiviteit van dit 
interventieprogramma wordt vanaf 
oktober 2016 geëvalueerd in  
55 verpleeghuizen in Nederland.  
Elk verpleeghuis doet mee met  
2 afdelingen. Hiervoor vragen wij 
uw medewerking. Het betreft een 
gerandomiseerde studie waarbij 
instellingen willekeurig worden 
toegewezen aan de interventiegroep 
of de controlegroep; de 
controlegroep krijgt het 
interventieprogramma na afloop van 
de studie (na 12-18 maanden). 

Wat is het doel van het 
onderzoek?

 ● De huidige naleving van de 
handhygiëne richtlijn in kaart 
brengen

 ● Een gefaseerd 
interventieprogramma 
implementeren om de 
handhygiëne te verbeteren

 ● Het effect van het 
interventieprogramma evalueren 

Wat kan deelname u opleveren?
 ● Uw personeel wordt 

kosteloos getraind in 
infectiepreventie en het 
belang van handhygiëne. 

 ● Alle materialen voor de 
interventie worden gratis 
beschikbaar gesteld.

 ● U ontvangt documentatie 
voor de scholing van 
toekomstig personeel.

 ● U werkt gericht aan 
het verbeteren van 
infectiepreventie in uw 
instelling.

 ● U draagt bij aan het 
verminderen van de 
kans op uitbraken met 
alle bijkomende kosten, 
verhoogde werkdruk etc. 

Wat vragen wij van u?
 ● De studie start in oktober 2016
 ● Personeel van twee 

deelnemende afdelingen 
nemen deel aan trainingen over 
handhygiëne (totale inzet: 1 uur)

 ● De twee afdelingen worden 
in totaal over een periode 
van 12 maanden vier keer 
geobserveerd, zonder extra 
werkzaamheden voor het 
personeel

 ● Gegevens over infectieziekten 
van bewoners worden 
verzameld

 ● Alle gegevens zijn vertrouwelijk 
en wordt geanonimiseerd 
verwerkt


