
De tweede Rezisto zomerweek
In opdracht van REZISTO is het kwaliteitsnetwerk Infectiepreventie in de langdurige zorg
(KNIP-LZ) gestart. Dit is een samenwerking waarbinnen de verpleeghuizen en wooncentra
gezamenlijk een veldnorm en toetsingsmethodiek gaan opzetten op het gebied van
infectiepreventie. Twee wekelijks wordt een thema onder de aandacht gebracht en vragen we
om een korte enquête in te vullen. Met jullie reacties kan de werkgroep aan de slag om de
veldnorm verder vorm te geven. 
  
Deze keer is het thema: schoonmaak

Wil je meer lezen?

Deel jouw visie in de enquête
Schoonmaak, het kan het maken of breken!
Emmers schoon en droog maken na het schoonmaken
Schoonmaken voor desinfecteren

Deel jouw visie in de enquete
We horen graag jouw ideeën en ervaring over schoonmaak. Daarom vragen we je om mee te
doen aan een korte enquête over schoonmaak. Dit kost ongeveer 5 minuten invultijd. Zo weten
we wat jij belangrijk vindt, en waar verbeterpunten liggen. Je kunt de enquête invullen tot 13
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juli. Vraag ook of andere personen binnen je organisatie willen
deelnemen. Zo krijgen we een goed beeld wat binnen de organisatie leeft
en wat jullie belangrijk vinden.

Deel de enquete met collega's
We vinden het belangrijk om jouw ideeën en ervaring over schoonmaak te horen. Je zou ons
enorm helpen door de enquête ook naar je collega's te versturen. Hoe meer reacties hoe meer
we kunnen verbeteren. Dankjewel! 

Schoonmaak, het kan het maken of breken!
Schoonmaak en infectiepreventie hebben een soort haat-liefdeverhouding. Als je top
schoonmakers hebt die weten waar ze mee bezig zijn met de juiste middelen, dan dragen ze
enorm veel bij aan het voorkomen van verspreiden van ziekteverwekkers. Ze nemen vuil en
ziekteverwekkers weg waardoor er minder bronnen zijn van waaruit verspreiding kan ontstaan. 
De haat-verhouding tussen schoonmaak en infectiepreventie ontstaat als er met vuile
materialen of in verkeerde volgorde wordt schoongemaakt. Want dan worden er eerder
ziekteverwekkers verspreid dan dat er weggehaald worden. Met een vieze doek of dweil
verspreid je dan terwijl je denkt dat je aan het schoonmaken bent…. 
Dus is het van groot belang te werken aan de liefdesrelatie met infectiepreventie door de
schoonmakers het werk vooral goed te laten doen en ze te voorzien van de juiste middelen. 

Ga naar de enquête
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Na het schoonmaken maak ik mijn emmers schoon en droog
Hoezo? Dat droogt toch vanzelf? Dat klopt, uiteindelijk wel
maar dat kan lang duren! En in de tussentijd kunnen
ziekteverwekkers zich in dit restje water vermenigvuldigen
en onbedoeld voor nare infecties zorgen bij de volgende
schoonmaakbeurt. Dus spoel de emmers na gebruik goed
schoon met heet water, droog ze af of zet ze omgekeerd
op een schone ondergrond om te drogen.

Ik maak eerst schoon voordat ik ga desinfecteren
Maar waarom eigenlijk? Desinfecterende middelen werken onvoldoende als iets nog nat, vuil of
stoffig is. Dus als er nog vuil of bloed zichtbaar is moet dat eerst schoongemaakt worden, zodat
daarna het desinfectiemiddel zijn werk goed kan doen. Er zijn tegenwoordig ook producten die
in één handeling kunnen schoonmaken en desinfecteren. Dan hoeft er alleen vooraf
schoongemaakt te worden als er sprake is van ernstige vervuiling. 
Zorg er ook voor dat je de producten gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Handalcohol wordt
bijvoorbeeld in zorginstellingen soms ook gebruikt om oppervlakken mee te desinfecteren.
Maar daar is het niet geschikt voor! Er zit namelijk een terugvetter in, wat erg fijn is zodat je
handen niet uitdrogen. Maar het laat een laagje achter op oppervlakken waarin
ziekteverwekkers juist makkelijker kunnen groeien. 

Je kunt er bijvoorbeeld opzoeken of de desinfecterende middelen die jouw instelling gebruikt eigenlijk wel voldoen

aan de eisen. Want alleen een desinfecterend middel wat in de CTGB databank is opgenomen mag gebruikt worden

Lees in hoofdstuk 4 over de LCHV Hygiënerichtlijn schoonmaken

Lees hier meer van Zorgvoorbeter

Lees hier over desinfecterende middelen
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in de instelling. Maar er staat ook per product tegen welke ziekteverwekkers het werkt (alleen tegen bacteriën of ook

tegen virussen?). En hoe het gebruikt dient te worden.

Heb je een vraag? Neem contact op via contact@rezisto.nl.

Rezisto 
contact@rezisto.nl

www.rezisto.nl

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief - Doorsturen naar een collega
 
Kreeg je deze mail doorgestuurd via een collega?
Meld je aan en krijg de mail voortaan rechtstreeks in jouw mailbox!
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