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Voordat we beginnen

• Welkom en leuk dat je deelneemt!
• Zet je microfoon op mute
• Wil je iets vragen? Zet je vraag in de chat, dan wordt er bekeken 

of deze direct beantwoord moet worden of dat we hier later op 
terug zullen komen. 



Agenda
• Even voorstellen
• Opwarmoefening
• Aanleiding en doel van het project
• Over het project in het Erasmus MC door dr. Juliette Severin
• Opzet regionale aanpak

• Rolverdeling regionale aanpak
• Input vanuit de regio

• Brainstorm sessie
• Oogst brainstorm
• Afronding 











Opwarmoefening



Opwarmoefening

In welke subregio van het IP & ABR Zorgnetwerk ben je werkzaam? 



Opwarmoefening

In wat voor soort organisatie ben je werkzaam? 



Opwarmoefening

Wat is jouw functie?



Opwarmoefening

Als we kijken naar ‘Goed Gebruik Handschoenen’, hoe scoort jouw 
organisatie dan? (1 is heel slecht, 10 is geweldig)



Opwarmoefening

Handschoenen zijn een vervanging voor het gebruiken van handalcohol. 



Opwarmoefening

PVC handschoenen (polyvinyl chloride oftewel vinyl) bieden voldoende 
bescherming tegen virussen en zijn daarom geschikte medische handschoenen.



Opwarmoefening

Dezelfde handschoenen mogen bij meerdere patiënten/cliënten worden 
gebruikt.



Opwarmoefening

Bij het dragen van meerdere PBM, moeten handschoenen altijd als 
eerste worden uitgetrokken.



Opwarmoefening

Als ik handschoenen draag, kan ik daaronder gewoon mijn ring 
omhouden.



Aanleiding en doel project
• Project ‘Goed Gebruik Handschoenen’ Erasmus MC 
• Regionaal ook veel enthousiasme en interesse
• Stuurgroep unaniem voor
• Primaire motivatie

• Juist handschoenengebruik voor patiëntveiligheid en eigen 
veiligheid

• Secundaire motivaties
• Voorkomen van schaarste 
• Invloed op het milieu



Aanleiding en doel project
Doel project:
• Handschoenen worden alleen gedragen op momenten die 

geïndiceerd zijn om medewerker en/of patiënt te beschermen. 
• Handschoenen voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen 

• CE-markering, Europese richtlijn 93/94/EEG en de geldende 
(N)EN-normen

• Handschoenen zijn geen vervanging van handhygiëne 

Doelgroep projecten:
• Professionals in ziekenhuizen, langdurige zorg, eerstelijns- en 

publieke gezondheidszorg met direct patiëntencontact, 
schoonmaak en linnenkamer. 



Project Erasmus MC 



Opzet regionale aanpak
Regionale project is tweeledig
1. Identificeren op welke momenten er wel/niet handschoenen 

gebruikt moeten worden. 
• Regionaal protocol
• Naleving meten

2. Communicatiecampagne 
• Risico’s verkeerd gebruik handschoenen

• Kracht van samenwerken in de regio
• Doorlooptijd van het project max. één jaar



Rolverdeling regionale aanpak

Het project GGB is een project voor en door de regio!

Het IP & ABR Zorgnetwerk faciliteert de regionale 
zorgorganisaties met inhoud, inspiratie en middelen om in de eigen 
organisatie het goed gebruik handschoenen te verbeteren. Deze 
bijeenkomst is het startpunt. Iedere organisatie in de regio kan 
aansluiten. 

Deelnemende organisaties bedenken voor de eigen organisatie 
een passende projectstructuur waarbij ze de informatie en 
middelen uit het project toepassen. Eigen variaties of lessons
learned worden weer gedeeld met de regio. 



Input vanuit de regio
Als we het hebben over het foutief dragen van handschoenen: 
waar denk je dan aan? 
Antwoorden 30
Te lang en op onnodige momenten handschoenen dragen, zoals: op de gang, bij 
eten/drinken geven, iets uit de voorraadkast pakken, bij vaccinaties, etc.

17

Geen handhygiëne voor/na het gebruik van handschoenen 11

2 paar handschoenen over elkaar dragen 8

Met handschoenen aan handen wassen/handen desinfecteren 8

Handschoenen niet cliënt/patiënt gebonden dragen 5

Verkeerde maat handschoenen dragen 4

Verkeerd uittrekken van handschoenen 4

Niet aantrekken terwijl dat wel noodzakelijk zou moeten zijn 2



Input vanuit de regio
Met welke activiteiten zou jij het meest geholpen zijn? Bijvoorbeeld: 
documenten, interventies, communicatieproducten, etc. 

Antwoorden 30

Communicatieproducten, zoals: posters, flyers, stickers, YouTube videos 18

Interventies die op maat toepasbaar zijn 8

Documenten, zoals een protocol of checklist 7

Scholingsmateriaal; e-learnings, presentaties, casussen 6

Ludieke acties; verf op handschoenen, quiz 3

Meetmethode om handschoenen gebruik te kunnen scoren 3



Brainstorm sessie
Miro borden:

• Kwaliteitsdocumenten (protocollen en checklists) Ziekenhuis
• Kwaliteitsdocumenten Langdurige zorg 
• Kwaliteitsdocumenten Andere zorginstellingen 
• Communicatiemiddelen 
• Interventies 
• Risico’s en valkuilen
• Kansen en tips 

Open voor optimaal gebruik de link naar de miro borden op je tweede device 
vanuit het Outlook verzoek of vanuit de chat.
Mocht inloggen niet lukken, type dan je input in de chat, dan zullen wij het aan
de borden toevoegen. 



Oogst brainstorm

• De Miro borden zullen nog een week open blijven staan voor 
aanvullingen van jullie of collega’s die er niet bij konden zijn.

• Een samenvatting van de presentaties en de oogst van de MIRO-
borden volgt via de mail. 

Presentator
Presentatienotities




Hoe nu verder?
• In een reply op eerdergenoemde mail kun je je organisatie als deelnemer 

aanmelden met daarbij 1 contactpersoon of centraal mailadres voor verdere 
communicatie.

• We zoeken nog drie leden voor in de adviesgroep, zeker expertise van de 
langdurige zorg is welkom. Deze groep zal max. 3 a 4 keer digitaal 
bijeenkomen om mee te brainstormen over producten en activiteiten van dit 
project. 

• We gaan aan de slag met een toolbox voor de deelnemende organisaties. Er 
wordt een websitepagina ingericht waar je steeds meer materialen zult 
vinden. https://www.abrzorgnetwerkzwn.nl/goed-gebruik-handschoenen/

• Mocht je al interessant materiaal hebben dat we kunnen gebruiken (vb. 
beeldmateriaal, scholing) dan kun je dit mailen naar abr.zwn@erasmusmc.nl

• Naast de kick-off komt er een tussentijdse en afsluitende bijeenkomst met de 
contactpersonen. 

https://www.abrzorgnetwerkzwn.nl/goed-gebruik-handschoenen/
mailto:abr.zwn@erasmusmc.nl


En dan nog dit
• Aanmelden Contactpersonen Infectie Preventie (CIP) netwerk 

voor de langdurige zorg https://www.abrzorgnetwerkzwn.nl/cip-
netwerk/

• 5 mei 2021 ‘Dag van de handhygiëne’, organisaties die een 
starterspakket willen ontvangen kunnen zich aanmelden. 
https://www.abrzorgnetwerkzwn.nl/5-mei-dag-van-de-
handhygiene/

• Vragen? abr.zwn@erasmusmc.nl

https://www.abrzorgnetwerkzwn.nl/cip-netwerk/
https://www.abrzorgnetwerkzwn.nl/5-mei-dag-van-de-handhygiene/
mailto:abr.zwn@erasmusmc.nl




Bedankt voor je deelname!
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