
Zeep/Handalcohol Consumptie Tool  
 
Consumptie meting van handhygiëneproducten in associatie met de implementatie van de 
toolkit handhygiëne.  
 
Doel 
Deze tool bevat een eenvoudig format om de consumptie van zeep en handalcohol te meten in 
associatie met de implementatie van handhygiëne. 
Het meten van de consumptie van deze producten is een indirecte methode om de 
handhygiëne compliance te monitoren. Deze indicator kan inzicht geven in het verbruik van 
zeep en handalcohol en het succes van de implementatie.  
 
Methode 
De dataverzamelingsmethode van de instelling of afdeling waar de data wordt verzameld 
(deelnemende afdelingen of de hele instelling) moet tussen de metingen niet worden 
veranderd. Wanneer deze methode wel wordt veranderd kan er geen vergelijkbare data 
worden verkregen. Dit is van belang omdat de data, verkregen op verschillende momenten in 
de tijd, met elkaar worden vergeleken.  
 
De simpelste manier om de data te verzamelen is waarschijnlijk via de centrale inkoop of 
distributie afdeling. Door op te vragen wat er iedere maand wordt besteld aan het betreffende 
product kan men zien wat er wordt verbruikt. Het is van belang om een manier of methode te 
gebuiken die betrouwbare data geeft en een minimale tijdsinvestering nodig heeft. 
 
De consumptie meting zou ieder kwartaal plaats moeten vinden. Gebruik bijvoorbeeld de 
kwartaalrapportage als dwingend moment. Wanneer dit niet mogelijk is kunnen andere 
tijdsintervallen worden gekozen die beter bij de lokale situatie passen. In het bijgevoegde 
formulier is de tijdsinterval één kwartaal (4 maanden) en de duur 12 maanden. Elke 12 
maanden zou een nieuw formulier moeten worden ingevuld.  
 
De hoeveelheden consumptie gebaseerd op het afgenomen of bestelde product kan worden 
beïnvloed door de hoeveelheid niet gebruikt product (in opslag). Zorg er voor dat de 
hoeveelheid (nog) niet gebruikt product van het totaal wordt afgetrokken om zo de 
daadwerkelijke consumptie te krijgen.  
 
Wanneer het verpleeghuis of afdeling gebruik maakt van verschillende producten, vul dan 
voor elk product een apart formulier in.  
 
Voor elke variatie in werkbezetting (aantal FTE) en aantal bedden moet worden gecorrigeerd. 
(bv. het openen van een nieuwe afdeling zal de consumptie drastisch beïnvloeden). 
 
Belangrijk: 
 De bijgevoegde formulieren zijn voor metingen over een periode van 12 maanden. 
 De formulieren zouden elke kwartaal moeten worden ingevuld.  
 Een stijgende trend van het verbruik van de producten toont het succes van de 

handhygiëne implementatie aan (let op! situatie moet wel het zelfde zijn gebleven) 
 Constante of dalende trends na de implementatie moeten nauwlettend in de gaten 

worden gehouden. Het kan verwijzen naar te weinig beschikbaar product, distributie 
vertraging of andere redenen. 



Protocol voor consumptie meting; handhygiëne producten 
 
Naam verpleeghuis: 
Naam coördinator: 
 
De consumptie meting heeft betrekking op: 

a. hele instelling 
b. een afdeling 
c. een beperkt aantal cliëntenkamers 
 

Soort afdeling (wanneer nodig): 
 
Periode (van 12 maanden): …… tot ……….. 
 
 
Beschrijf de manier van bevoorrading van de afdelingen en hoe de meting van het product 
plaats vindt: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zeep 
 
Product 

a. vloeibare zeep 
b. anders, nl;  

 
Genoteerde consumptie is;  

a. besteld product 
b. verbruikt product 

 
Naam product: 
 
 
 

  
Hoeveelheid besteld/verbruikt 

Aantal 
cliënten 

Aantal 
cliënten 
dagen  

Aantal 
verbruikte 
eenheden 
(flessen 

Aantal 
verbruikte 

liters (l) 

Kwartaal 1, datum: 
Totale instelling of 
deelnemende 
afdelingen         
Kwartaal 2, datum: 
Totale instelling of 
deelnemende 
afdelingen         
Kwartaal 3, datum: 
Totale instelling of 
deelnemende 
afdelingen         
Kwartaal 4, datum: 
Totale instelling of 
deelnemende 
afdelingen         

 
 
 
 



Handalcohol 
 
Soort product: 

a. via dispenser verstrekt 
b. anders, nl;  

 
Genoteerde consumptie is:  

a. besteld product 
b. verbruikt product 

 
Naam product: 
 
 
 

  
Hoeveelheid besteld/verbruikt 

Aantal 
cliënten 

Aantal 
cliënten 
dagen  

Aantal 
verbruikte 
eenheden 
(flessen) 

Aantal 
verbruikte 

liters (l) 

Kwartaal 1, datum: 
Totale instelling of 
deelnemende 
afdelingen         
Kwartaal 2, datum: 
Totale instelling of 
deelnemende 
afdelingen         
Kwartaal 3, datum: 
Totale instelling of 
deelnemende 
afdelingen         
Kwartaal 4, datum: 
Totale instelling of 
deelnemende 
afdelingen         

 

Deze toolkit is ontwikkeld door het projectteam SNIV en is gebaseerd op de WHO handhygiëne toolkit.  
SNIV is het Surveillance Netwerk Infectieziekten in Verpleeghuizen van het RIVM . 
 


