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Handen uit de Mouwen, fase 3
Op 1-1-2020 is Handen uit de Mouwen - fase 3 - van start
gegaan. In deze nieuwe fase zal het HUM programma in de basis
hetzelfde blijven, maar zullen er ook wat zaken veranderen.
Wat blijft?
 Jaarlijkse voor- en najaarsmeting volgens de 5 WHOmomenten van handhygiëne op de klinische afdelingen
(incl. IC, SEH), uitgevoerd door onafhankelijke
observatoren.
 2x per jaar een ready-to-use rapportage op ziekenhuisen afdelingsniveau.
 Projectleidersvergaderingen: benchmarking resultaten
en delen van best practices.
 Een jaarlijkse kennis- en netwerkdag.
 Jaarlijkse observatie in de openbare ruimten op de
naleving van de regels voor kleding- en sieraden.

Wij heten de nieuwe projectleiders van harte welkom bij
Handen uit de Mouwen 3.

Resultaten meting najaar 2019
De resultaten van de meest recente handhygiëne observaties
laten een stijging zien van 4.1% ten opzichte van de meting in
het najaar van 2018 (figuur 1).
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Figuur 1: gemiddelde Handhygiëne naleving SRZ-zorginstellingen

Wat opvalt is dat het verschil tussen de hoogst en laagst
Wat is er nieuw?
scorende instelling groot is: 32,2% (figuur 2). Dit verschil is deels
 Een uitrol van HUM in de ABR zorgregio Zuidwest
te verklaren door het aantal geobserveerde afdelingen en het
Nederland. Het Albert Schweitzer ziekenhuis, het
aantal handhygiëne momenten per instelling (tabel 1).
Admiraal de Ruyterziekenhuis en het Beatrixziekenhuis
sluiten vanaf 1-1-2020 aan.
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 HUM ondersteunt en adviseert het SRZ OK-netwerk
met als doel verbetering van de handhygiëne naleving 40%
op de OK.
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momenten op de poliklinieken.
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Even voorstellen
Vanuit de nieuwe ziekenhuizen sluiten de volgende
projectleiders aan:
 Albert Schweitzer Ziekenhuis: Yara Bamberg ,
deskundige infectiepreventie.
 Admiraal de Ruyter Ziekenhuis: Machteld Ducrot,
deskundige infectiepreventie.
 Beatrixziekenhuis: Han Loman, coördinator
infectiepreventie DSMH/DSRD.
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Figuur 2: Handhygiëne naleving HUM 2.4 (najaar 2019), per SRZ-zorginstelling
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Als we kijken naar de handhygiëne naleving per WHO moment,
dan is te zien dat vooral op de ‘voor’ momenten nog veel ruimte
voor verbetering is (figuur 3).
1 - Voor
patiëntencontact
2 - Voor procedure

Digitaal platform

42,1%
37,6%
37,5%
45,9%
30,2%
38,2%
37,9%
43,2%
57,0%
53,7%

3 - Na blootstelling
lichaamsvloeistoffen

onderwerp tijdens de eerstvolgende projectleidersvergadering
(op 16 april 2020) op de agenda staan.
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Figuur 3: Naleving handhygiëne per WHO moment SRZ-zorginstellingen

Nieuwe ronde handhygiëne observaties
In 2020 staan er weer nieuwe observaties op de planning. De
voorjaarsobservatie zal idealiter starten half/eind april. Als alles
naar wens verloopt zullen de resultaten rond juli 2020
beschikbaar zijn. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd.

Observaties in de openbare ruimte
In februari en september 2020 zullen er, door de projectleiders
van HUM, dienstkledingobservaties worden gedaan in de
openbare ruimtes van de eigen ziekenhuizen. Deze resultaten
zullen worden besproken in de projectleidersvergadering.

Handhygiëne en gedrag
Zoals al eerder genoemd zal er tijdens HUM 3 ruimschoots
aandacht zijn voor het onderwerp ‘gedrag en handhygiëne’. Eind
2019 heeft al een expertmeeting plaatsgevonden met diverse
specialisten op het gebied van gedragsbeïnvloeding. Tevens is de
COM-B Hand Hygiene Behaviour Questionnaire uitgezet 1 in alle
deelnemende instellingen. De uitkomsten van deze enquête zijn
gebruikt als input tijdens de expertmeeting, tevens zal dit

Met de start van HUM3 is er ook één centrale plek ingericht
waar alle informatie over HUM terug te vinden is. Dit digitale
platform is ondergebracht op de site van het ABR zorgnetwerk
Zuidwest Nederland. Hier is alle informatie te vinden over het
HUM programma, de regels omtrent dienstkleding,
nieuwsbrieven, wetenschappelijke literatuur etc. De pagina
wordt regelmatig geüpdate.

Kennis- en netwerkdag ABR zorgnetwerk
Op 5 maart 2020 vindt de derde editie van de Kennis- en
Netwerkdag van het ABR zorgnetwerk Zuidwest Nederland
plaats. Handen uit de Mouwen levert ook dit jaar weer een
bijdrage aan het programma.
Op deze netwerkdag worden
alle activiteiten, onderzoeksresultaten en kennis uit het
ABR zorgnetwerk met u
gedeeld.
Voor meer informatie over het programma en de wijze van
aanmelden kunt u terecht op de website van het ABR
zorgnetwerk Zuidwest Nederland: Kennis- en Netwerkdag 2020.
Aan deelname van deze dag zijn geen kosten verbonden.

Regionale infectiepreventieweek 2020
Wij willen onnodige infecties en resistentievorming een halt
toeroepen door het belang van infectiepreventie structureel
onder de aandacht te brengen.
Daarom nodigen we alle
HUM- instellingen uit om mee te
doen aan de regionale infectiepreventieweek. In deze week
willen we gezamenlijk zoveel mogelijk aandacht vragen voor het
belang van infectiepreventie. De infectiepreventieweek vindt
plaats van 2 tot en met 8 november 2020 (week 45). Meer
informatie over deze week is te lezen op de projectpagina van
het ABR zorgnetwerk Zuidwest Nederland.
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