
Methode
Middels de RAND modified delphi methode is de checklist
met evidence-based adviezen opgesteld volgens de
volgende stappen:

•Opstellen van lijst met hygiëneadviezen met 
wetenschappelijke onderbouwing. 

•Experts scoorden onafhankelijk van elkaar de 
hygiëneadviezen op een schaal van 1 tot 9. Indien ≥70 
% van de scores in driepuntengebied rondom mediaan 
lag, was er consensus over score. 

•Experts stelden een top-5 samen voor ieder thema van 
de hygiëneadviezen. 

•Op basis van mediaanscore en top 5-score werd 
voorselectie van de adviezen gemaakt. 

•In een expertmeeting werd verdere overeenstemming 
bereikt over de hygiëneadviezen die belangrijk zijn. 

•Dit werd verwerkt tot een checklist waar de experts nog 
éénmaal schriftelijke feedback op gaven. Hierna werd 
de checklist definitief gemaakt.

Resultaten
Uit 25 verschillende internationale en nationale 
richtlijnen en protocollen werden 104 hygiëneadviezen 
verkregen. Deze hygiëneadviezen varieerden van 
algemene adviezen tot adviezen specifiek voor een 
uitbraak van gastro-enteritis. Op basis van de mate van 
wetenschappelijk bewijs, de schriftelijke beoordelingen 
en de expertmeeting is het aantal hygiëneadviezen  
gereduceerd en samengevoegd. Voor het 
kinderdagverblijf zijn er 10 uitgebreide hygiëneadviezen 
geselecteerd. Tevens zijn er 2 specifieke adviezen voor 
de verpleegkundige die de melding in behandeling neemt 
geselecteerd.

Ontwikkelen van evidence-based 
hygiëneadviezen voor uitbraken van         
gastro-enteritis in kinderdagverblijven
M. Pelgrim1, C. Waegemaekers1,3, L. Wennekes2, J. Hautvast3

1 GGD/Hulpverlening Gelderland Midden, Arnhem;2 IQ Scientific Institute for Quality of Healthcare, UMC St 
Radboud, Nijmegen; 3 Afd. eerstelijnsgeneeskunde, Academische werkplaats AMPHI, UMC St Radboud, Nijmegen

Toekomst
De bruikbaarheid van de evidence-based hygiëneadviezen binnen de setting van een kinderdagverblijf 
is zeer belangrijk. Vervolg onderzoek naar deze bruikbaarheid is inmiddels gestart.

Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het RIVM Centrum Infectieziektebestrijding.

Samenvatting checklist hygiëneadviezen KDV

1. Wering bij bloederige diarree en koorts
2. Lijst van momenten waarop de handen moeten worden gewassen
3. Protocol voor wassen en drogen van handen 
4. Correct gebruik van wegwerphandschoenen
5. Aandacht bij het verschonen voor gebruik wegwerphandschoenen, 

locatie van verschonen, volgorde van verschonen, reinigen en 
intact verschoonkussen

6. Protocol voor het schoonmaken van het dagverblijf
7. Protocol voor desinfectie van verschillende oppervlakken
8. Korte schone nagels en geen kunstnagels 
9. Geen polshorloge, armbanden en ringen dragen
10.Linnengoed wassen op 60oC en machinaal drogen

Probleem en Relevantie
Bij een uitbraak van gastro-enteritis op een kinderdagverblijf geeft de GGD hygiëneadviezen ter 
bestrijding van die uitbraak. Momenteel zijn deze adviezen echter niet (volledig) evidence-based. Dit 
onderzoek heeft als doel het opstellen van een evidence-based checklist van hygiëneadviezen.
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Uit onderzoeken komt naar voren dat er 
meer pathogenen aanwezig zijn bij personen 
die kunstnagels dragen. Verschillende 
onderzoeken voor specifieke infectieziekte-
uitbraken beschrijven uitbraken met als 
oorzaak transmissie via kunstnagels van 
verpleegkundigen, waarbij in sommige 
onderzoeken de lengte als oorzaak niet wordt 
uitgesloten.


