Roep infecties een halt toe

Op naar een
infectiepreventiebeleid

De uitdagingen
Accreditatie
en
certificatie

We grijpen te snel naar
antibiotica – vaak om de
verkeerde redenen.
Het gevolg? Een toename van
multiresistente bacteriën zoals
MRSA, ESBL, CPE en VRE die
moeilijker te bestrijden zijn.

HELP, een infectie!
Wat nu?!

Onze aanpak
U wilt iedereen in uw organisatie beschermen tegen
infecties. Met een doeltreffend preventiebeleid voorkomt
u dat ziektekiemen zich verspreiden en uw werknemers,
cliënten of bezoekers vellen. Vertrouw daarvoor op een
ervaren expert. Die kent de nieuwste regelgeving en weet
hoe u infecties in de kiem smoort. Dankzij de veelzijdige
aanpak van IDEWE integreert u infectiepreventie naadloos
in uw bestaande beleid. En weet u wat uw organisatie al
goed doet en wat beter kan.
Neem dus vandaag nog uw huidige infectiepreventiebeleid
onder de loep. Uw IDEWE-expert staat voor u klaar met

de nodige tools en expertise. Zo brengt u de sterktes en
zwaktes van uw organisatie in kaart en weet u waar u
staat. Daarna stelt u een actieplan op dat u precies vertelt
hoe u infectierisico’s beperkt. En hoe u een gezonde en
hygiënische werkplek creëert.
De troeven van de IDEWE-aanpak gefundeerd op wetenschap
pelijke inzichten:
• duidelijke structuur
• stevige verankering door procedures, opleidingen voor
werknemers en aanwezigheid op de werkvloer

Uw IDEWE-expert
Om infecties te voorkomen, rekent u op uw IDEWE-expert. Dankzij permanente bijscholing beschikt hij over kennis en expertise.
En baseert hij zijn adviezen op de nieuwste wetten en tendensen. Het team infectiepreventie van IDEWE bestaat uit referenten (preventiedeskundigen), masters (preventieadviseurs) en
preventieadviseurs-arbeidsarts infectiepreventie. Elke expert
neemt in functie van zijn kwalificatie en volgens de richtlijnen in
de wetgeving specifieke taken en opdrachten op.
Het team houdt zijn expertise op peil door:
• deel te nemen aan regionale en federale overlegplatformen
rond ziekenhuishygiëne
• samen te werken of te overleggen met verschillende
instanties
• het opvolgen van wetenschappelijke literatuur
Uw IDEWE-expert is dé referentie voor uw infectiepreventie.

Solution flow
infectiepreventie
U wilt een doordacht infectiepreventiebeleid invoeren? Met
de aanpak van IDEWE komen volgende thema’s aan bod: hand
hygiëne, griepcampagne, correcte reiniging en ontsmetting, …
Samen met uw IDEWE-expert maakt u van uw organisatie een
veilige en hygiënische werkomgeving. Zo roept u de verspreiding
van ziektekiemen een halt toe.
Een slimme infectiepreventie bereikt u in vier fasen:
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Solution flow infectiepreventie
Insights 
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Beleidsadvies
Audit
Beleidsplan
Screening
Accreditatie/certificatie

Opleidingen

Handhygiëne
Ontsmetten
met handalcohol
1

Neem een
ruime hoeveelheid
handalcohol, verdeel
over de handen en
wrijf in op volgende
manier:

2

60
sec.
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Handpalmen tegen elkaar.

7

Basisvereisten:

1

Bevochtig de
handen met water,
neem een voldoende
hoeveelheid vloeibare
zeep, verdeel over de
handen en wrijf in op
volgende manier:
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De veiligheid van het vaccin werd
uitgebreid onderzocht en heeft een zeer
goed veiligheidsprofiel. Jaarlijks worden
erDuim
miljoenen
dosissen
gegeven Achterkant
zonder van de vingers in
vastnemen
met de andere
handpalm
en inwrijven (links enHet is ook
de handpalm
van de andere hand
grote
nevenwerkingen.
veilig en
rechts).
klemmen en heen en weer bewegen.
aanbevolen bij zwangere vrouwen. De meestIndien nodig
voorkomende klachten na griepvaccinatie zijn
zwelling op de plaats
8 pijn, roodheid of lichte
9
10
van injectie. Dit gaat na enkele dagen vanzelf
over.

Alle vingertoppen in de handpalm
draaiend inwrijven (links en rechts).

Sensibiliseringsmateriaal

Spoel de handen
zorgvuldig af met water.
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De handen
volledig
droogwrijven.
De handen zijn
ontsmet.

Dep de handen droog

Sluit de kraan met het

Antwerpen

Namur

Tel. 03 218 83 83

Tel. 081 32 10 40

Brussel

brussel@idewe.be

Turnhout
Tel. 014 40 02 20

Roeselare

1Tel. 09 264 12 30

Tel. 051 27 29 29

gent@idewe.be

roeselare@idewe.be
2

De
De bescherming na ziekte of na een
handen zijn
vaccin is gelijkaardig. Vergeet echter niet
gereinigd.
dat het doormaken van griep ernstige
nevenwerkingen kan veroorzaken. Zeker voor
4
risicogroepen kan dit een belangrijk verschil
uitmaken.

3

Ik heb me vorig jaar laten vaccineren
en heb toch griep gekregen

namur@idewe.be

1turnhout@idewe.be

Gent

Hasselt

www.idewe.be

AAN

Tel. 02 237 33 24

een wegwerpdoekje.na het
wegwerpdoekje.
Je hebt beteremet
bescherming
2
doormaken van griep dan na een
vaccinatie

11

Charleroi

Tel. 011 24 94 70

3

Tel. 071 92 74 60

hasselt@idewe.be

charleroi@idewe.be

Leuven

Liège

Tel. 016 39 04 38

Tel. 04 224 76 43

leuven@idewe.be

liege@idewe.be
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Mechelen

> 1,5 m

UIT

mechelen@idewe.be

Risicoanalyse
ABC-ongevallen

Ik krijg nooit griep

Griep
Kom er meer
over te weten

Gemiddeld krijgt ongeveer één op de tien
mensen griep. Werk je tevens met een
risicogroep (ouderen, zwangeren, …), dan vorm
je een groot gevaar voor hen als je toch griep
krijgt. Het griepvirus verandert jaarlijks en
ieder jaar heb je opnieuw kans om besmet te
worden en dus ook ziek te worden.
Was handen met water en zeep
Draag een mondmasker als het nodig is
of gebruik handalcohol.
of bij symptomen.
Is het masker nat of bevuild?
Het griepvaccin is de best
Vervang het.

beschikbare manier om griep te
vermijden

Als je gevaccineerd bent, is de kans dat

je griep blijf
krijgt veel
kleiner. Bij
gezonde
Tip:
thuis
als
je ziek bent.

5Tel. 015 28 00 50

Vaccinatie biedt geen bescherming tegen
6
verkoudheidsvirussen. Verkoudheden worden
heel vaak verward met griep.
Meestal beschermt het vaccin goed tegen de
circulerende virussen. Eens om de 10 jaar is er
een circulerende griepvariant waarvoor het
vaccin geen bescherming biedt.

Het vaccin bevat geen levende virusdeeltjes.
Je wordt er dus niet ziek van. Door het vaccin
maakt je lichaam juist afweerstoffen aan. Die
Hou een papieren zakdoek
Gooi de zakdoek onmiddellijk
zorgen ervoor dat het virus onschadelijk wordt
voor de mond bij hoesten en niezen.
in de vuilnisbak.
op het moment dat je in contact komt met het
echte griepvirus. Dit duurt wel een tweetal
weken. Als je binnen die twee weken met het
griepvirus in aanraking komt, dan kan je toch
griep krijgen. Laat je dus op tijd vaccineren!

Handschoenen
antwerpen@idewe.be

Gericht plaatsbezoek

Fouten en feiten over griep
Van het griepvaccin krijg je griep

Contacteer ons - Wij helpen u graag verder!

Handpalmen tegen elkaar en
vingers tussen elkaar.

Het griepvaccin is niet veilig
6
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4

Handpalm over handrug met
gespreide vingers (links en rechts).

Nies- en hoesthygiëne

Reinigen met
water en zeep

• kort geknipte, propere nagels
(geen kunstnagels, geen nagellak),
• handen en voorarmen vrij van
juwelen (ringen, polshorloge,
armbanden...).

30
sec.
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volwassenen is het 70% effectief in het
voorkomen van griep. Krijg je toch griep,
dan word je met een vaccinatie minder ziek
en is ook de kans op www.idewe.be
complicaties zoals
longontsteking veel kleiner.
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Integration 

www.idewe.be

Action 

TERUG NAAR DE SOLUTION FLOW 

1

Insights

Uw IDEWE-expert brengt eerst uw huidige situatie helder in kaart. Behoort uw organisatie tot de zorg?
Bijvoorbeeld een ziekenhuis, een woonzorgcentrum, een kinderdagverblijf, een medisch kabinet, een
thuiszorgomgeving, ... Dan kan de IDEWE-expert een screening of audit uitvoeren. Deze peilt naar de
voorzorgsmaatregelen van infectiepreventie in uw organisatie. Kortom, u ontdekt alles over uw huidig
infectiepreventiebeleid.

TERUG NAAR DE SOLUTION FLOW 

2

Design
De IDEWE-expert streeft samen met u naar een
duurzaam infectiepreventiebeleid op maat van
uw organisatie. Volgende items kunnen aan bod
komen:
• een globaal plan voor infectiepreventie op
basis van de gegevens uit de audit/screening
• beleidsadvies over (nieuwe) infectieziekten,
handhygiëne, reiniging en ontsmetting, …
• ondersteuning bij uw aankoop(beleid) van
ontsmettingsmiddelen, linnen, …
• ondersteuning bij het behalen van een
accreditatie of certificatie
• …

TERUG NAAR DE SOLUTION FLOW 

3 Action
In deze fase bekijkt de IDEWE-expert samen met u hoe het infectiepreventieplan te implementeren op de
werkvloer.
Mogelijke acties zijn:
• compliance handhygiëne controleren, bijvoorbeeld met uv-licht
• risicoanalyse uitvoeren rond ABC-ongevallen (accidenteel bloedcontact)
• samenwerken met het intern infectiepreventieteam
• deelnemen aan het Comité Ziekenhuishygiëne of project- en werkgroepen
• uitschrijven van nieuwe en reviseren van bestaande procedures
• opmaken van instructiefiches
• implementatie van richtlijnen en aanbevelingen van officiële instanties
• gericht plaatsbezoek

TERUG NAAR DE SOLUTION FLOW 

4 Integration
Samen met uw IDEWE-expert zult u alle gedetecteerde
aandachtspunten en acties in de loop van meerdere
jaren aanpakken en uitvoeren. Tijdens de flow komen
er verschillende evaluatiemomenten om zo nodig bij te
sturen. Daarna start de volgende cyclus. Bij IDEWE ligt
de nadruk op kennis(deling).
Daarom vindt u bij ons een ruim aanbod aan praktische opleidingen die uw werknemer individueel of in
groep volgt.
Zo leert hij alles over handhygiëne, de algemene voorzorgsmaatregelen, ... De opleidingen zijn afgestemd op
uw zorginstelling. En zijn er in alle soorten en maten:

WN

Nies- en hoesthygiëne
voor de zorgsector

Hou een papieren zakdoek
voor de mond bij hoesten en niezen.

Gooi de zakdoek onmiddellijk
in de vuilnisbak.

Was handen met water en zeep
of gebruik handalcohol.

Draag een mondmasker als het nodig is
of bij symptomen.
Is het masker nat of bevuild?
Vervang het.

‘Oei,
ik heb me geprikt’

Prikongevallen
in de verzorgingssector

Tip: blijf thuis als je ziek bent.
www.idewe.be
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• Opleidingen:
- basisopleiding handhygiëne
- individueel bijsturen handhygiëne met UV-licht
- infectiepreventie in het kinderdagverblijf
- algemene voorzorgsmaatregelen en PBM’s
- opleidingen voor specifieke doelgroepen
• Train de trainer:
- handhygiëne
• E-learning:
- ABC-ongevallen
• Webinars

HANDEN WASSEN
VERPLICHT
NA GEBRUIK VAN HET TOILET

Informatiefiche
Maskers dragen in de zorg
om zich te beschermen tegen
de overdracht van het coronavirus
tijdens de COVID-19-pandemie
Naast het respecteren van een afstand van 1,5 meter en het correct
uitvoeren van een goede nies- en hoesthygiëne, is het dragen van een
mond-neusmasker één van de maatregelen om de overdracht van
het coronavirus te vermijden.

Het coronavirus wordt via druppels of contact overgedragen.
De overdracht gebeurt door hoesten, niezen of spreken, waardoor
de druppels rechtstreeks op het mond- of neusslijmvlies van de
zorgverlener terecht kunnen komen.
EEN FFP2-MASKER GEBRUIKEN
Het gebruik van FFP2-maskers is veelal niet van toepassing. Deze
maskers worden voorbehouden voor zorgverleners die aerosol
producerende procedures uitvoeren bij patiënten met mogelijke of
bevestigde COVID-19.
In een zorgsetting kunnen intubatie, open aspiratie, toediening van
medicatie via aerosol, manuele beademing voor de intubatie, nietinvasieve positieve drukbeademing, tracheotomie, reanimatie, en
bepaalde tandheelkundige ingrepen een aerosol genereren. Ook
ademhalingskinesitherapie kan een aerosol in de hand werken.
Kan de zorgvrager met COVID-19 geen mond-neusmasker dragen op
een correcte manier? Dan draagt de zorgverlener een FFP2-masker.
PRAKTISCH:

Daarnaast maakt IDEWE sensibiliseringsmateriaal
om uw werknemers bewust te maken van de risico’s
van infecties.

Als het dragen van een FFP2-masker slechts vereist is voor een
beperkte tijd, kun je het masker bewaren op een plaats zonder
besmettingsgevaar en hergebruiken voor een totale duur van 4 uur.
De buitenzijde van het FFP2-masker moet altijd als besmet worden
beschouwd. Wanneer de voorkant werd aangeraakt, moet je de
handschoenen vervangen en moet je handhygiëne toepassen.
Als het FFP2-masker zichtbaar vuil is, verwijder en vervang je het
onmiddellijk.

www.idewe.be
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Contacteer ons - Wij helpen u graag verder!
Antwerpen
Tel. 03 218 83 83
antwerpen@idewe.be

Hasselt
Tel. 011 24 94 70
hasselt@idewe.be

Namur
Tel. 081 32 10 40
namur@idewe.be

Brussel
Tel. 02 237 33 24
brussel@idewe.be

Leuven
Tel. 016 39 04 38
leuven@idewe.be

Roeselare
Tel. 051 27 29 29
roeselare@idewe.be

Charleroi
Tel. 071 23 99 11
charleroi@idewe.be

Liège
Tel. 042 29 71 91
liege@idewe.be

Turnhout
Tel. 014 40 02 20
turnhout@idewe.be

Gent
Tel. 09 264 12 30
gent@idewe.be

Mechelen
Tel. 015 28 00 50
mechelen@idewe.be

Centrale diensten:
IDEWE vzw
Tel. 016 39 04 11
info@idewe.be

IBEVE vzw
Tel. 016 39 04 90
info@ibeve.be

www.idewe.be | info@idewe.be
© IDEWE - Niets uit deze uitgave mag, in enige vorm of op enige wijze, verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever. Verantwoordelijke uitgever: Prof. dr. Lode Godderis, IDEWE, Interleuvenlaan 58, 3001 Leuven. 1.0-202104-20554.

