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Handhygiëne duurzaam verbeteren (in verpleeghuizen) doe je zo! 

Handhygiëne is de belangrijkste maatregel om infecties te voorkomen. Met de toenemende 
antibiotica resistentie wordt infectiepreventie en daarmee handhygiëne steeds belangrijker.  

Uit allerlei studies weten we dat het moeilijk is handhygiëne te verbeteren. Studies laten verbetering 
zien maar na verloop van tijd loopt de compliance weer terug. Doel van onze studie is het 
identificeren van de belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien van handhygiëne zodat je 
gericht kunt interveniëren en een duurzame verandering teweeg kunt brengen. 

Een scholing geven om de 5 momenten van handhygiëne uit te leggen is immers alleen nuttig als de 
kennis rondom de 5 momenten er niet is. Wanneer dispensers alleen op plekken hangen waar 
bewoners er ook bij kunnen en daarom niet gebruikt worden, is het lukraak ophangen van meer 
dispensers niet per se zinvol.  

Met onze studie hebben we, middels een vijftal focusgroep discussies, de belemmerende en 
bevorderende factoren rondom handhygiëne in verpleeghuizen in kaart gebracht. Hiermee gaan we 
een tool ontwikkelen waarmee een deskundige infectiepreventie eenvoudig de belemmerende en 
bevorderende factoren van een team in kaart kan brengen en een gerichte interventie kan starten 
ten aanzien van handhygiëne.  

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Motivatie  

Als deskundigen infectiepreventie weten we dat handhygiëne één van de belangrijkste maatregelen 
is om infecties te voorkomen. We weten ook dat handhygiëne verbeteren moeizaam gaat en dat 
verbetering vaak kortdurend is. In de praktijk zetten we vaak scholingsprogramma’s in om 
handhygiëne te verbeteren. Volgens de theorie echter, zouden we interventies moeten inzetten die 
gericht zijn op die factoren die het uitvoeren van handhygiëne belemmeren dan wel bevorderen. Dus 
alleen wanneer het ontbreken van kennis de belangrijkste reden is om handhygiëne niet uit te 
voeren, heeft scholing theoretisch zin.  

Onze kwalitatieve studie in verpleeghuizen laat zien dat, naast kennis, tal van factoren een rol spelen 
bij het verrichten van handhygiëne. Het ligt dan ook niet voor de hand dat enkel het bieden van 
scholing voldoende zal zijn om handhygiëne duurzaam te verbeteren. Interventies zullen zich ook 
moeten richten op bijvoorbeeld de werkvolgorde en  verbeteren van de aanspreekcultuur.  

Als volgende stap in onze studie zullen we een praktische vragenlijst ontwikkelen die deskundigen 
infectiepreventie helpt te bepalen op welke factoren een interventie zich moet richten. Met deze 
vragenlijst kunnen deskundigen infectiepreventie in de toekomst op een efficiënte manier een 
passende en op maat gemaakte interventie kiezen met als resultaat een duurzame 
gedragsverandering.  


