
De Rezisto zomerweken zijn begonnen!
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: persoonlijke hygiëne van zorgmedewerkers

Wil je meer lezen?

Deel jouw visie in de enquête
''Ik laat mijn trouwring thuis en draag zo bij aan een veilige omgeving''
Hoe verschijn ik op mijn werk

Deel jouw visie in de enquete
We horen graag jouw ideeën en ervaring over persoonlijke hygiëne van
zorgmedewerkers. Daarom vragen we je om mee te doen aan een korte
enquête over persoonlijke hygiëne van zorgmedewerkers. Zo weten we wat jij
belangrijk vindt, en waar verbeterpunten liggen. Vraag ook of andere personen
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binnen je organisatie willen deelnemen. Zo krijgen we
een goed beeld wat binnen de organisatie leeft en wat
jullie belangrijk vinden.

''Ik laat mijn trouwring thuis en draag zo bij aan een
veilige omgeving''
Maar waarom eigenlijk? Heel simpel, het dragen
van hand- en pols sieraden maakt het moeilijk om
goede handhygiëne uit te voeren. En handhygiëne
is nodig om verspreiding van ziekteverwekkers te
voorkomen. En of het nu een trouwring is of een
gewone ring, dat maakt voor een bacterie of virus
helemaal niets uit. 
  
Dit geldt ook voor het dragen van lange mouwen. Lange mouwen kunnen
vervuild raken als ze in het werkgebied terecht komen. En al was je daarna je
handen, via de mouwen neem je ziekteverwekkers gewoon mee naar een
andere cliënt.

Hoe verschijn ik op mijn werk
En hoe zit het dan met gel- en kunstnagels? Er zijn meerdere uitbraken bekend
van zorginfecties veroorzaakt door medewerkers met kunstnagels. Onder de
kunstnagel kunnen zich hoge concentraties van bacteriën ophopen. Ook onder
afgebladderde nagellak voelen sommige bacteriën zich opperbest. 
  
Binnen een zorginstelling maakt men afspraken over de persoonlijke hygiëne
van medewerkers, vastgelegd in een kledingreglement. Het is belangrijk dat er
een cultuur hangt waarin men elkaar kan aanspreken als de afspraken niet
nageleefd worden. 
Wil je meer weten over de onderbouwing van de regels omtrent persoonlijke
hygiëne:

Ga naar de enquête
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Heb je een vraag? Neem contact op via contact@rezisto.nl.

Lees hier meer van het RIVM

Lees hier meer van Zorgvoorbeter
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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!

 
 
 
 
 
 

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Zorgnetwerk Noord-Brabant · Molengracht 21 · Breda, NB 4818 CK · Netherlands 
 

Subscribe Past Issues Translate

https://twitter.com/RezistoABR
https://www.rezisto.nl/
http://www.linkedin.com/company/rezisto
mailto:contact@rezisto.nl
tel:06-11317253
https://nazb.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=f2a06fde52c31361280d8beb8&id=459ec3127d&e=[UNIQID]&c=be23edd530
http://us15.forward-to-friend.com/forward?u=f2a06fde52c31361280d8beb8&id=be23edd530&e=[UNIQID]
https://www.rezisto.nl/nieuwsbrief/
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://nazb.us15.list-manage.com/about?u=f2a06fde52c31361280d8beb8&id=459ec3127d&e=[UNIQID]&c=be23edd530
https://nazb.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=f2a06fde52c31361280d8beb8&id=459ec3127d&e=[UNIQID]&c=be23edd530
https://nazb.us15.list-manage.com/profile?u=f2a06fde52c31361280d8beb8&id=459ec3127d&e=[UNIQID]&c=be23edd530
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=f2a06fde52c31361280d8beb8&afl=1
http://eepurl.com/heP-ar
https://us15.campaign-archive.com/home/?u=f2a06fde52c31361280d8beb8&id=459ec3127d
javascript:;

