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Deel 1 
Waarom en hoe dient er geobserveerd worden 
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Waarom handhygiëne observeren? 
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Hoe dient handhygiëne geobserveerd te worden? 
 Directe observatie 

 
 Voldoende kennis observator 
 
 Identiteit van de gezondheidszorg werknemers blijft vertrouwelijk 

 
 "5 Momenten voor handhygiëne“ 
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Aanbevelingen observatie(1) 

 Voldoende kennis handhygiëne  
 
Medewerkers niet hinderen 

 
Werknemers op gemak stellen 
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Aanbevelingen observatie(2) 

Niet met werk werknemers bemoeien 
 
 Duur 20 minuten (± 10 minuten) 

 
 Voer tussen de metingen scholing uit 

 
Herhaal de meting na een bepaalde tijd en vergelijk de compliance  
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Deel 2 
Observatieformulier 
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Termen 

 Indicatie 

 

 Actie 

 

 Compliance 
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Observatie Formulier 
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Gebruik observatieformulier(1) 
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Gebruik observatieformulier(1) 
 Kolom 

 Functie 

 indicaties 
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Gebruik observatieformulier(2) 
De 5 indicaties zijn: 
 voor/na-cliënt  

 voor-st. handl.  

 na-omgeving  

 na-lichmvocht  

 Noteer ook het handschoengebruik 

 

 

13 Trainingssessie voor observatoren 



Gebruik observatieformulier (3) 
 Dragen van ringen, armbanden of nagels(kunstnagels)  

 Wassen, desinfectie of niet 

 Wassen/ desinfectie tijd  

 Formulier nummer  
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Deel 3 
Compliance formulier 
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Gebruik compliance formulier(1) 
 Vul voor iedere sessie in : 

 De hoeveel indicaties voor handhygiëne (indic.)  
 Hoe vaak handhygiëne (hw en hd) is toegepast  
 Doe dit per discipline (vakgroep) (groep). 
 Vergelijk de perioden met elkaar en trek conclusies. 

 

 

16 Trainingssessie voor observatoren 



Compliance berekening(1) 
De compliance te berekenden door: 
 Compliance (%) = (acties/indicaties) *100% 
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Deel 4 
Voorbeelden 
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Inhoud 
 Praktijkscenario’s  

 
 Als eerste wordt de situatie beschreven en vervolgens de kernboodschap 

 
 De voorbeelden afkomstig van trainingssessie voor zorgmedewerker 
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SCENARIO 1: Voor een schone/steriele procedure 
 
Scenario  

 De verpleegkundige/ verzorgende 
komt de kamer binnen en plaatst de 
instrumenten lade met de 
voorwerpen klaar voor injectie op 
het nachtkastje (laatste contact met 
de omgeving in het verpleeghuis) 

 Ze voert handhygiëne uit door 
middel van desinfectans (30 sec.)  

 Ze helpt zijn arm op de lakens te 
leggen (eerste cliëntencontact) 

 Ze verplaatst het nachtkastje 
(contact met de omgeving van de 
cliënt) 

 Ze giet alcohol(70%) op de swabs 
 

 Ze voert handhygiëne uit door middel 
van desinfectans (30 sec.)  

 Ze opent de kraan op de perifere 
veneuze katheter, geeft de injectie en 
sluit de kraan weer (aseptische taak) 

 
Kernboodschap 
 De verpleegkundige/ verzorgende heeft 

eerst direct contact met de cliënt en de 
omgeving van de cliënt. Hiervoor voert 
ze handhygiëne uit. Ze voert later 
opnieuw de handhygiëne uit voor het 
uitvoeren van de schone/ aseptische 
actie om de cliënt te beschermen tegen 
zijn eigen bacteriën. 
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LB 
20-02-2014 
Donderdag  
10:00 

1 Voorbeeld 

1C 

Verpleegkundige/ 
verzorgende  

Bilthoven 

00:30 sec.  

00:30 sec.  

Observatieformulier scenario 1a 
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 SCENARIO 2: Na risico op blootstelling aan lichaamsvloeistoffen 
 
Scenario 
 De verpleegkundige/ verzorgende 

komt de kamer van de cliënt 
binnen 

 De verpleegkundige/ verzorgende 
desinfecteert (30 sec.) haar 
handen en trekt handschoenen 
aan 

 Ze help de cliënt naar het toilet  
 Ze veegt de billen van de cliënt af 
 Ze trekt haar handschoenen uit en 

wast haar handen (60 sec.) 
 ze helpt de cliënt terug in bed.  
 Ze neemt de pols van de cliënt 

 
Kernboodschap 

 De verpleegkundige/ verzorgende 
reageert correct en op tijd, ze 
voert gelijk handhygiëne uit na 
blootstelling aan 
lichaamsvloeistoffen.  
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 Observatieformulier scenario 2a 
LB 

20-02-2014 
Donderdag  

10:00 

1 Voorbeeld 

1C 

Verpleegkundige/ 
verzorgende  

Bilthoven 

00:30 sec.  
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00:60 sec.  



 SCENARIO 3: Zorg volgorde onderbreking  
(niet goed uitgevoerde handhygiënehandelingen) 

Scenario 
 De arts komt de kamer binnen en 

loopt naar de cliënt toe 
 Tijdens het binnenkomen voert ze 

handhygiëne uit (30 sec.) 
(handalcohol; indicatie: vóór het 
aanraken van de cliënt) 

 Ze schudt de hand van de cliënt 
en beoordeeld zijn knie 
 

 
 Haar mobiel gaat, de arts 

excuseert zich en neemt de 
telefoon op 

 Handhygiëne mist (indicatie: na 
het aanraken van de cliënt) 

 Ze gaat verder met de 
beoordeling  

 Handhygiëne mist (indicatie: 
voor het aanraken van de 
cliënt) 
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 SCENARIO 3: Zorg volgorde onderbreking 
(niet goed uitgevoerde handhygiënehandelingen) 
Kernboodschap 
 Een onderbreking in de controle 

(de arts beantwoordt de 
telefoon). Daarom dient ze 
handhygiëne uit te voeren nadat 
ze de cliënt verlaat (om 
overdracht van bacteriën van de 
cliënt naar de zorgomgeving te 
voorkomen) en voor het aanraken 
van de cliënt (om overdracht van 
bacteriën van de zorgomgeving na 
de cliënt te voorkomen) 

 
 De onderbrekingen in de 

controles dienen zo veel 
mogelijk te worden vermeden! 
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 Observatieformulier scenario 3a LB 
20-02-2014 
Donderdag  

10:00 

1 Voorbeeld 

1C 

Arts 

Bilthoven 

00:30 sec.  
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SCENARIO 4: Zorg volgorde onderbreking 
(100% naleving handhygiëne) 
Scenario 
 De arts betreed de kamer en loopt 

naar de cliënt toe 
 Tijdens het binnenkomen voert ze (30 

sec.) handhygiëne uit (handalcohol; 
indicatie: vóór het aanraken van de 
cliënt) 

 Ze schud de hand van de cliënt en 
beoordeeld zijn knie 

 Haar mobiel gaat. De arts excuseert 
zichzelf om de telefoon te 
beantwoorden. 

 Ze neemt de telefoon op maar voert 
ondertussen handhygiëne uit door 
middel van handalcohol (30 
sec.)(indicatie: na het aanraken van 
de cliënt) 

 

 Wanneer de arts klaar is met 
telefoneren voert ze  handhygiëne 
uit door middel van handalcohol 
(30 sec.) (indicatie: vóór het 
aanraken van de cliënt) 

 Ze gaat verder met de 
beoordeling 

 
Kernboodschap 
 Dezelfde volgorde als 6a, maar 

met correct uitgevoerde 
handhygiëne (100% naleving) 
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 Observatieformulier scenario 3b 
LB 

20-02-2014 
Donderdag  
10:00 

1 Voorbeeld 

1C 

Arts 

Bilthoven 

00:30 sec.  

00:30 sec.  

00:30 sec.  
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SCENARIO 5: Lichamelijk onderzoek 
 
Scenario 
 De arts luistert naar het hart van de cliënt  
 De verpleegkundige/ verzorgende komt de 

kamer binnen  
 Ze voert handhygiëne uit door 

handalcohol (30 sec.) (indicatie: voor het 
aanraken van de cliënt) 

 De verpleegkundige/ verzorgende helpt de 
arts om de cliënt overeind te zetten in bed 

 De arts onderzoekt de longen van  de 
cliënt 

 De arts vraagt de verpleegkundige/ 
verzorgende om de apparatuur aan te 
geven  

 De arts voert handhygiëne uit door 
handalcohol (30 sec.) (indicatie: voor een 
schone/ aseptische procedure 

 
 Ze trekt handschoenen aan om de mond 

van de cliënt te onderzoeken met een 
spatel en een lamp 

 Ze help de cliënt zijn mond de open en 
controleert zijn slijmvlies (aanraking met 
slijmvlies) 

 Er lekt wat speeksel, wat de arts 
vervolgens weg veegt met een doekje 
(lichaamsvloeistof blootstelling) 

 De arts rond haar onderzoek af 
 Ze gooit de doekjes en spatel in een 

afvalbak en trekt haar handschoenen uit 
en gooit ze in dezelfde afvalbak 

 Ze voert handhygiëne uit door middel van 
handalcohol (30 sec.) (indicatie: na het 
aanraken van de cliënt) 
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SCENARIO 5: Lichamelijk onderzoek 
 
Scenario (vervolg) 
 De verpleegkundige/ verzorgende 

verlaagt het hoofeind van het bed 
 De arts palpeert de buik van de 

cliënt 
 De arts voert handhygiëne uit 

door handalcohol (30 sec.) 
(indicatie: na het aanraken van de 
cliënt) 

 Ze verlaat de cliënt 
 De verpleegkundige/ verzorgende 

legt de cliënt onder de lakens en 
legt de instrumenten weg 

 Ze voert handhygiëne uit door 
handalcohol (30 sec.) (indicatie: 
na het aanraken van de cliënt) 

 Ze verlaat de kamer 
 

Kernboodschap 
 Dezelfde volgorde als 8a, maar 

met correct uitgevoerde 
handhygiëne (100% compliance) 
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Observatieformulier scenario 4a LB 
20-02-2014 
Donderdag  
10:00 

1 Voorbeeld 

1C 

Verpleegkundige/ 
verzorgende  

Bilthoven 

Arts  

00:30 sec.  

00:30 sec.  

00:30 sec.  00:30 sec.  

00:30 sec.  



 
Einde presentatie 

 
Bedankt voor uw aandacht! 
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