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Beste patiënt,

Deze brochure geeft u meer 
informatie over handhygiëne 
en probeert op een aantal 
veelgestelde vragen antwoord te 
geven.

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
aarzel dan niet om ze te stellen. 
Uw behandelende arts en/of de 
verpleegkundigen zijn steeds 
bereid om op al uw vragen te 
antwoorden.
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01 MICRO-ORGA-
NISMEN

Via onze handen vervoeren we 
vele micro-organismen (virus-
sen, schimmels, bacteriën, …) De 
meeste van hen zijn onschadelijk 
voor de mens en zelfs nuttig, 
maar sommige kunnen infecties 
en ziekten verwekken. Als onze 
handen niet zuiver zijn, kunnen 
deze micro-organismen overge-
dragen worden.

In het ziekenhuis is het belangrijk 
om handhygiëne strikt toe te pas-
sen om het overdragen te voor-
komen, omdat hier zieke mensen 
verblijven die extra vatbaar zijn.

Een ziekenhuisinfectie gaat 
gepaard met bijkomende gezond-
heidsproblemen voor de patiënt, 
gaande van eerder onschuldige 
infecties van de urinewegen, tot 
zeer ernstige infecties van de 
bloedbaan en onderste luchtwe-
gen.

Daarbovenop meer antibiotica 
gebruik, langere opnames, meer 
kosten, etc… Een goede handhy-
giëne kan veel voorkomen, echter 
niet alles is te voorkomen.
Niet alleen de zorgverlener, maar 
ook u als patiënt of bezoeker 

heeft baat bij een goede handhy-
giëne. Want ook u kan via de han-
den micro-organismen overdragen 
op andere personen.

1.1 Zorgverleners in het 
ziekenhuis
Zorgverleners in ons ziekenhuis 
dragen geen juwelen en horloges 
aan de handen en onderarmen. 
Hun nagels zijn steeds kort en 
verzorgd. Nagellak en kunstnagels 
zijn niet toegelaten. De mouwen 
zijn steeds kort.

Om de patiënt te beschermen te-
gen overdracht van micro-organis-
men, worden de handen ontsmet 
met handalcohol:
• Voor het aanraken van de 

patiënt
• Voor een invasieve handeling 

(bijvoorbeeld plaatsen van een 
katheter)

• Na blootstelling aan lichaams-
vochten

• Na contact met de omgeving 
van de patiënt

• Na contact met de patiënt
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Indien de zorgverlener hand-
schoenen draagt, worden de 
handen voor en na het dragen 
ook ontsmet.

1.2 Hoe kan u helpen?
Een goede handhygiëne is niet 
alleen belangrijk voor de zorgver-
lener, maar ook voor u als patiënt 
of bezoeker.

Handhygiëne gaat over het was-
sen en ontsmetten van de han-
den.
Het inwrijven van de handen met 
handalcohol is efficiënter, sneller 
en gebruiksvriendelijker. Handen 
dienen gewassen te worden bij 
zichtbare bevuiling, voor het eten 
en na het toiletgebruik.

Ontsmet uw handen met alcohol 
voor en na elke contact met een 
patiënt of de omgeving van de 
patiënt.
De alcohol is voorzien op elke 
kamer met geschreven en geïl-
lustreerde uitleg betreffende de 
juiste techniek.

Bedek uw neus en mond met een 
papieren zakdoekje wanneer u 
hoest of niest. Gooit het zakdoek-

je onmiddellijk weg en was uw 
handen.

Vraag aan de zorgverleners of 
ze hun handen hebben ontsmet 
alvorens u te behandelen of te 
verzorgen!

1.3 Nog vragen?
Wanneer u nog vragen heeft, kan 
u steeds terecht bij de hoofdver-
pleegkundige.
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NOTITIES
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www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be

BR1026


