Nummer 12, september 2017

Handen uit de Mouwen, fase 2

Nieuw bij HuM 2

Het is even stil geweest rondom Handen uit de Mouwen,
maar inmiddels is de volgende fase (HuM 2) van start gegaan.
Tijdens dit vervolgtraject zullen wij gaan werken aan het
borgen van reeds behaalde resultaten, maar streven wij ook
naar een verdere verbetering van de naleving van de
voorschriften omtrent handhygiëne. Achter de schermen zijn
verschillende programmamedewerkers druk bezig met het
trainen van observatoren en het optimaliseren van de
quickscans, observatielijsten en het oefenmateriaal. Ook is er
inmiddels ondersteunend filmmateriaal ontwikkeld voor de 5
momenten van handhygiëne en beschikbaar gesteld aan alle
projectleiders.

Eind 2016 is afgesproken dat de instellingen zelf zorgdragen
voor de borging van de resultaten op kleding en sieraden. Om
toch een onafhankelijke benchmark te kunnen uitvoeren,
zullen de projectleiders van de deelnemende zorginstellingen
binnenkort observaties uitvoeren in de openbare ruimtes van
een collega-instelling (centrale hal, restaurant/kantine,
poliklinieken etc.). Deze observaties zullen plaatsvinden in het
najaar van 2017.

Wat waren de resultaten van HuM 1?
Om weer even duidelijk voor ogen te krijgen waar we vorig
jaar zijn geëindigd, geven we een korte samenvatting van de
resultaten van HuM 1 van najaar 2016. De gemiddelde
naleving van de voorschriften voor dienstkleding en sieraden
was respectievelijk 95,3% en 99,6%. De gemiddelde naleving
van de handhygiëne richtlijnen was 52,2% (zie Figuur 1). De
naleving van de voorschriften voor dienstkleding en sieraden
was hiermee bijna op orde, terwijl er op de naleving van de
voorschriften voor handhygiëne nog duidelijk ruimte voor
verbetering is te zien.

Tijdens HuM2 zullen we ook meer aandacht besteden aan de
fysieke randvoorwaarden die nodig zijn om de
handhygiëneregels optimaal te kunnen naleven. Nog dit
najaar zullen er daarom in de klinieken infrastructurele audits
uitgevoerd worden om hier meer zicht op te krijgen.
Tijdens de observatieronden van de 5 handhygiëne
momenten op de klinische afdelingen, krijgen de
medewerkers die zijn geobserveerd een directe, persoonlijke
terugkoppeling van de observatoren over wat zij hebben
gezien. Daarnaast krijgt de leidinggevende een
geanonimiseerde terugkoppeling van de bevindingen op de
afdeling. De eerstvolgende observatieronde vindt plaats in
het najaar van 2017.

Best practices
Het Erasmus MC heeft een aantal filmpjes ontwikkeld van de
5 WHO momenten van handhygiëne. Deze filmpjes zijn te
gebruiken voor trainingsdoeleinden, zoals
observatietrainingen en proeven van bekwaamheid. De
filmpjes zijn op te vragen bij de HuM projectleiders van de
afzonderlijke zorginstellingen.
Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis heeft onlangs passpiegels
aangeschaft met daarop de tekst ‘kleding aan, sieraden af’.
Dit is een creatieve manier om collega’s te herinneren aan de
juiste naleving van regels voor kleding en sieraden.

Figuur 1: Naleving handhygiëne, meting 5 (najaar 2016)
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Best practices (vervolg)
Het Erasmus MC ontwikkelt op dit moment een
infectiepreventie app (zie figuur 2) met daarin: 1) observatie
van handhygiëne en 2) de isolatie indicatielijst. Hierin staat
precies welke soort isolatie moet worden toegepast bij welk
micro-organisme en ook hoe de isolatie op de juiste manier
moet worden uitgevoerd. De observatie van handhygiëne
bestaat uit een eenvoudige checklist voor de 5 handhygiëne
momenten.

Figuur 3: Artikel in Medisch Contact (nr. 37)

Figuur 2: Infectiepreventie app

Kort nieuws




Manon van Dijk is per juli 2017 aangesteld als junior
onderzoeker voor HuM 2. Zij zal zich onder andere
bezighouden met verdieping en analyse van de
onderzoeksresultaten. We heten Manon van harte
welkom bij het HuM team!
In Medisch Contact (nr 37) is een uitgebreid artikel
geplaatst over Handen uit de Mouwen (zie figuur 3).
De titel is: ‘Ziekenhuizen Rijnmond willen 100
procent hygiëne’. Wellicht dat naar aanleiding van
deze publiciteit het SRZ-project landelijke
belangstelling gaat genieten. Link naar het artikel:
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatstenieuws/artikel/ziekenhuizen-rijnmond-willen-100procent-hygiene.htm

Rest pagina twee voor informatie uit eigen
zorginstelling, verder in te vullen door
projectleider
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