
Fase 1
Heeft jullie organisatie een schriftelijk

handhygiëne protocol?
 

Ja Nee

Fase 2
Zijn de randvoorwaarden op jullie locatie op

orde om op een juiste manier handhygiëne uit
te kunnen voeren (bijv. handdesinfectans

dispensers aanwezig op alle cliëntkamers en in
de gemeenschappelijke ruimtes)?

 

Interventie 1
Regionaal beleid Schone

Handen Helpen implementeren
in de organisatie.

 
 

Ja Nee

Interventie 2
Randvoorwaarden op orde
krijgen door middel van de

Schone Handen Helpen
randvoorwaarden checklist.

 
 
 

Fase 3
Zijn de aandachtsvelders al voldoende getraind
in infectiepreventie, waaronder handhygiëne? 

 
 

Ja,
handhygiëne

observatie
trainingen

kunnen van
start gaan

 

Nee

Interventie 3
De aandachtsvelders in de

organisatie zullen getraind worden
over infectiepreventie door middel
van het train-de-trainer principe.

Aansluitend zullen ze getraind
worden voor de handhygiëne

observaties.
 
 
 

Fase 4
Hebben de aandachtsvelders de toets gehaald

en zijn zij dus succesvol getraind om
handhygiëne observaties uit te laten voeren op

de locatie?
 
 

Ja, de locatie
kan beginnen

met de
handhygiëne
observaties 

 
 

Nee

Interventie 4
Aandachtsvelders extra uitleg geven

en toets nogmaals laten maken.
Mocht de toets wederom niet

worden gehaald,  overleggen of er
wellicht andere aandachtsvelders

aangesteld moeten worden.
 
 
 

Fase 5
Zijn de handhygiëne observaties succesvol
uitgevoerd en de resultaten verzameld en

besproken met de afdelingen?
 
 

Fase 6
Nadenken over welke interventies kunnen

helpen om handhygiëne te verbeteren en/of
meer op de kaart te zetten op de locatie,

bijvoorbeeld door periodieke handhygiëne
observaties. 

 
 

Ja Nee

Interventie 5
In kaart brengen wat er mis is

gegaan in ofwel 1) het observeren, 2)
de communicatie van de resultaten

naar de afdelingen. Hier een
verbeterplan voor schrijven.

 
 
 

Fase 7
De locatie heeft alle fases succesvol doorlopen! Medewerkers van de
locatie kunnen meedoen aan jaarlijkse bijeenkomsten, georganiseerd

door het zorgnetwerk. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen deelnemende
locaties ervaringen met elkaar delen.  

 
 

Disclaimer: Dit zijn voorbeelden van mogelijke fases en aansluitende interventies die het IP & ABR
zorgnetwerk biedt. Echter kan de daadwerkelijke fase en bijpassende interventie verschillen per locatie. 


