
Introductie 
 
Handhygiëne is de belangrijkste maatregel om infecties te 
voorkomen. Duurzaam verbeteren van handhygiëne kan alleen 
wanneer je weet wat de redenen zijn waarom zorgmedewerkers 
het niet uitvoeren. Uit de implementatiewetenschap weten we dat 
interventies die gericht zijn op belemmerende en bevorderende 
factoren beter beklijven. Het is dus belangrijk dat je de 
bevorderende en belemmerende factoren rondom handhygiëne  
kent zodat je een passende verbeterstrategie kan kiezen. 
 

Groepsdiscussies 

Contact: Anja Haenen, Deskundige Infectiepreventie/PhD student 
(anja.haenen@radboudumc.nl) 
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Handhygiëne verbeteren doe je zo! 
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RICHTLIJN FACTOREN 

 
INDIVIDUELE ZORGMEDEWERKER FACTOREN 

 

 
CLIËNT FACTOREN  

 
PROFESSIONELE INTERACTIE  

 
BENODIGDHEDEN  

 
VERANDERCAPACITEIT VAN DE ORGANISATIE    

‘Ik gebruik 
alleen 

dispensers 
waar de 

cliënten niet 
aankomen’ 

‘Ik heb 
liever 

plaatjes dan 
tekst in een 

richtlijn’ 

‘Ik weet niet 
hoe mijn 
collega’s 

handhygiëne 
uitvoeren, je 
staat meestal 
alleen bij een 

cliënt’ 

‘Het is niet 
makkelijk  

handhygiëne 
toe te passen 
als een cliënt 

angstig en 
verward is’ 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Conclusie 
 

 

 
 
 

 Doel 
Inzicht krijgen in de belemmerende en bevorderende factoren bij 
zorgmedewerkers in verpleeghuizen ten aanzien van handhygiëne 
om gericht een interventie te kunnen ontwikkelen. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Methode 

 
 
De potentiële determinanten van professioneel gedrag die wij 
vonden in onze studie laten zien dat je bij interventies rondom 
handhygiëne rekening moet houden met de volgende aspecten:  
• Zorg voor korte duidelijke richtlijnen.  
• Stem  scholing af op de kennisbehoefte.  
• Besteed aandacht aan het voorbereiden en klaarleggen van 

materialen bij zorghandelingen.  
• Maak medewerkers ervan bewust dat ze anders handelen bij 

verschillende cliënten .  
• Verbeter de aanspreekcultuur.  
• Ga na of de dispensers etc. op de juiste plekken hangen en 

houd daarbij rekening  met waar medewerkers handhygiëne 
uitvoeren. 

We organiseerde groepsdiscussies met 30 zorgmedewerkers  in 5 
verpleeghuizen. Onze topiclijst was gebaseerd op een bestaande 
checklist van 57 potentiële determinanten  van professioneel 
gedrag in 7 domeinen¹ . Uitgangspunt waren de vijf momenten van  
handhygiëne². De groepsdiscussies werden woordelijk uitgetypt en 
thematisch geanalyseerd (atlas.ti) door 2 onderzoekers.   

‘De ruimte waar 
de handalcohol 

hangt is 
volgebouwd 

waardoor ik er 
niet bij kan’ 

‘In mijn organisatie 
ligt de prioriteit bij 

andere zaken en niet 
bij handhygiëne’   

Vervolgactie 
 
 

Op basis van de gevonden determinanten gaan we een 
praktische vragenlijst ontwikkelen voor deskundige 
infectiepreventie, om te bepalen op welke factoren een 
passende en op maat gemaakte interventie zich op een 
afdeling of instelling moet richten, met als resultaat een 
duurzame gedragsverandering.  


