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Meetinstructie voor de auditoren
Indicator: BASISVEREISTEN HANDHYGIENE
Bij wie wordt deze indicator gemeten (inclusie criteria)
Iedere zorgverstrekker (arts, verpleegkundige, verpleeghulp, paramedicus, …); evenals iedere
professional (schoonmaakpersoneel, technische dienst, …) die op een verpleegafdeling; een
medisch technische dienst of in het operatiekwartier contact heeft met de patiënt of zijn directe
omgeving, wordt geïncludeerd. Onder directe omgeving wordt het bedlinnen, het meubilair en de
voorwerpen op de patiëntenkamer of lokalen waarin patiënten vertoeven verstaan. Een
stratificatie is mogelijk op basis van de beroepsgroep.
Naar de toekomst toe is het niet uitgesloten dat deze indicator ruimer zal geïnterpreteerd worden
en alle zorgprofessionals zullen worden meegenomen onafhankelijk van de plaats waar ze zich in
het ziekenhuis bevinden.
Bij wie wordt deze indicator ENKEL gemeten (inclusie criteria)
 Op dit moment worden enkel professionals geïncludeerd aanwezig op verpleegafdelingen,
medisch-technische diensten of het operatiekwartier.
Welke aspecten worden gemeten
 de afwezigheid van armbanden;
 de afwezigheid van ringen;
 de afwezigheid van uurwerken en horloges;
 het hebben van verzorgde nagels;
 kortgeknipte nagels;
 de afwezigheid van nagellak;
 de afwezigheid van kunstnagels;
 de afwezigheid van lange mouwen.
Afspraken in de beoordeling
 De controle van lange nagels vraagt een nauwkeurige bepaling. Om de lengte te kunnen
beoordelen wordt aan de proefpersoon gevraagd om de toppen van de vingers op
ooghoogte van de observator te brengen met de handpalmen naar de observator gericht.
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Er wordt aangeduid of de observator de nagels wel (1) of niet (0) boven de vingertoppen
ziet uitsteken.
Bron ZNA






De controle op kunstnagels slaat op zowel kunst- als gelnagels. Indien beide afwezig zijn
op alle vingers van beide handen, wordt het cijfer 0 gebruikt, anders 1.
De controle op nagellak vraagt een nauwkeurige visuele controle. Ook kleurloze nagellak
moet aangeduid worden. Bij aanwezigheid of sporen van nagellak wordt 1 genoteerd.
Voor het criterium ‘afwezigheid van lange mouwen’ dienen de polsen vrij te zijn.
Vergeet niet om goed aan te duiden of het een interne of externe meting is. Het
onderscheid tussen interne en externe observator wordt gemaakt doordat de externe
observator “EXT” (in hoofdletters) toevoegt aan de initialen (bv. “BC EXT”).
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