
Auteurs en setting Compliance Factoren Take home message

Teesing et al 2020 Nursing homes Handschoenen ipv handhygiëne 15% van de momenten Faciliteiten?

Werd wel beter na lichaamsvloeistoffen (kennis?)

Gebeurt best vaak (HS ipv HH)

Baloh et al 2019 , ziekenhuizen, alleen bij binnenkomst kamer 42% HH voor aantrekken HS (HH zonder handschoenen ook 42% 

overigens)

Handschoenen voor eigen veiligheid

Alcohol voor HS voor veiligheid patient

Sterke overschatting van eigen gedrag (100% vs 42%)

HH wordt al zo vaak gedaan, moet het dan ook echt voordat je HS 

aantrekt (maw handen zijn al schoon)

Geen HH voor HS als je toch al niet van plan bent om de patient aan te 

raken

Redenen om HS te dragen-> als je altijd veilige wilt zijn, draag je dus altijd 

handschoenen

Handen zijn toch al schoon door veel HH dus geen HH voor HS 

Te weinig zelf inzicht over daadwerkelijke gedrag

Fuller et al 2014 ziekenhuizen HH compliance samen met HS is 41,5%, zonder HS 50%

Glove use in 26% van momenten

Lag risico momenten wel HS in 16,7% toen het niet nodig was;

Hoogrisico geen Hs in 21% toen het wel nodig was 

Compliance is lager als HS worden gedragen

HS worden niet volgens richtlijn gebruikt 

Imhof et al 2021, ziekenhuis Compliance voor HS 19%, na HS 65%

Wisselen HS in 27,5% van de momenten waarop dat nodig was. 

Compliance HH bij wissel van 47%

Self reported veel hoger

HH voor HS gebruik laag, na HS gebruik beter. 

75% van momenten waarop gewisseld moet worden, toch doorgedragen

Kuzu et al 2005, ziekenhuis Beste oud en lijkt minder relevant

Acquarulo et al 2018, ziekenhuis Non compliance voor 44% toe te schrijven aan Hs gebruik VPK vaak lagere HH icm HS

HS gebruik aangeleerd op de werkvloer

HS voor persoonlijke bescherming

HS gebruik aangeleerd op de werkvloer

HS voor persoonlijke bescherming

Rock et al 2013 Gaat over relevantie van HH voor HS, heel belangrijk maar buiten scope 

van deze opdracht



Hoofdpunten

• Handschoenen worden gezien als bescherming voor jezelf

• Handschoen gebruik wordt aangeleerd op de werkvloer (volgens welke richtlijn?? Toepassing lijkt te pas en 

te onpas)

• Wanneer mensen handschoenen dragen is er lagere HH

• HH wordt vooral nog na HS gebruik uitgevoerd, heel weinig ervoor

• Medewerkers denken dat ze het goed doen (gebrek aan kennis? Gebrek aan inzicht eigen gedrag?)

• Bijna alle data uit ziekenhuis setting



Richting gedragsverandering

 Bedenk: mensen hebben nu al een beeld hoe het moet, aangeleerd op de werkvloer. 

 Er is weinig behoefte aan een nieuwe richtlijn. De richtlijn komt er omdat we zien wat men zelf is gaan 

doen, niet zo goed is. 

 Je werkt dus vanuit vertrekpunt weinig motivatie (want weinig noodzaak), aangenomen dat er al kennis is 

(voor vandaag deden we ook al iets, dat moet toch goed zijn geweest anders deden we het niet) en je wilt 

ze iets anders laten doen (HS niet alleen als persoonlijke BM maar ook als patient BM). 



 Waar kun je op inzetten? 

o Minder vaak handschoenen, dwz alleen op indicatie? -> lijkt mij in huidige tijd heel moeilijk, wel iets 

voor de basis opleiding

o Beter handhygiëne voor en na HS? -> Makkelijkst winst te behalen na uittrekken handschoenen (past 

nog in dezelfde overweging, bescherming van jezelf dus je kunt boren op intrinsieke motivatie)

o Betere toepassing HS wissel?-> lijkt mij goed te bereiken middels educatie professionals



 De andere varianten die we kennen (HS desinfecteren, dubbelen HS) -> die zouden aangepast kunnen 

worden middels een heldere richtlijn goed gebruik HS

o Wanneer gebruik ik HS

o Hoe gebruik ik HS


