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Aankondigingen

Jubileumsymposium 10 jaar LCHV

Nieuwe RIVM-toolkit Hygiëne

Het Landelijk centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) bestaat 10 jaar. Onder de vleugels van GGD Nederland en later als onderdeel van het 
RIVM, is het LCHV uitgegroeid tot een belangrijke speler op het gebied van hygiëne en infectiepreventie op het terrein van de publieke 
gezondheidszorg. Om dit jubileum te vieren zijn de lezers van het Infectieziektenbulletin uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het 
jubileumsymposium dat gehouden wordt op 5 november in de Winkel van Sinkel in Utrecht. 

Bij ontvangst wordt u een lunch aangeboden. In het middagprogramma verzorgen sprekers een blik op het LCHV en technische 
hygiënezorg en kijken zij vooruit naar actuele thema’s en uitdagingen waar de openbare gezondheidszorg op het gebied van infectiepre-
ventie mee te maken heeft. De middag wordt afgesloten met een borrel. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Datum  5 november 2013
Locatie  Winkel van Sinkel, Utrecht
Aanmelden via www.rivm.nl/LCHV

In de RIVM-toolkits staat informatie waarmee verschillende organisaties hun publiek kunnen voorlichten over gezondheidsthema’s. De 
inhoud van de toolkits bestaat uit kant-en-klare voorlichtingsmaterialen of halffabricaten. De informatie is afkomstig van het RIVM en 
partners in de publieke gezondheid. 

Voorlichtingsmaterialen over hygiëne waren tot dusver moeilijk online te vinden. Daarom is een nieuwe 
toolkit Hygiëne opgesteld die per 1 oktober zal verschijnen op de website van het RIVM. Hierin zitten 
naast de bestaande voorlichtingsmaterialen, nieuwe materialen die zijn gemaakt naar aanleiding van een 
behoefteonderzoek onder de gebruikers. Nieuw zijn bijvoorbeeld 11 pictogrammen over hygiënehande-
lingen die in samenwerking met het Voedingscentrum zijn ontwikkeld en getest.  

Film handen wassen: doe het goed en vaak
Handen wassen is één van de belangrijkste preventiemaatregelen in de infectieziektebestrijding. In de 
toolkit zijn hierover 2 filmpjes toegevoegd. Een film gaat in op het ‘waarom’ en ‘wanneer’ van handen 
wassen. De andere film toont de instructie voor de juiste manier van handen wassen.

Op 15 oktober is het Global Handwashing Day. Op deze dag zal het RIVM een persbericht uitbrengen over 
de toolkit Hygiëne. 

Naar RIVM-toolkit Hygiëne

Pictogram handen wassen

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/Landelijk_Centrum_Hygiene_en_Veiligheid_LCHV
http://toolkits.loketgezondleven.nl/toolkits/?page_id=1826

