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Disclosure 

Potentiele belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen

Sponsoring of onderzoeksgeld

Persoonlijke (financiële) belangen

Overig belangen

Geen

Geen

Geen



Achtergrond

• Toenemende complexiteit zorgproblematiek en behandeling in 

thuisomgeving

• Richtlijnen/ protocollen niet specifiek toegesneden op de thuiszorgcontext

• Weinig bekend over infectiepreventie in de thuiszorgcontext 



Studie EXPLORE 

Hoe krijgt infectiepreventie gestalte in de thuiszorg? 



Doelen

• Inzicht krijgen in de handelwijze van thuiszorgmedewerkers die zorg 

verlenen aan cliënten in hun eigen thuisomgeving 

• Inzicht krijgen in de factoren die deze handelwijze beïnvloeden vanuit 

zowel het perspectief van zorgleners als van cliënten en hun naasten

• Formuleren van oplossingen ter ondersteuning van het handelen 



Kwalitatief onderzoeksdesign

• Zorgverleners werden gedurende 1 dag of 1 dagdeel geobserveerd tijdens 

hun directe zorg aan cliënten 

• Groepsdiscussies en diepte-interviews met zorgverleners en cliënten



Participerende observaties

• Onderzoeker: wijkverpleegkundige/ verplegingswetenschapper 

• Drie thuiszorgorganisaties 

• Verpleegkundigen/ verzorgenden/ cliënten

• 86 unieke situaties – totaal 53 uur 



Observatiegids

• Aan de hand van een observatiegids, waaronder:  

• aseptisch werken, handhygiëne, hand/pols sieraden, dienstkleding, 

persoonlijke beschermingsmiddelen, afvalverwerking 

• werkomstandigheden/leefomgeving cliënt 

• etc…

• Observatiegids werd voorgelegd aan multidisciplinaire stuurgroep met 

onder meer verpleegkundigen en cliënten

• Proefobservaties in één niet-deelnemende thuiszorgorganisatie

• Veldnotities  



3 Groepsdiscussies

• Optekenen van ervaringen van thuiszorgmedewerkers met het toepassen 

van infectiepreventiemaatregelen

• Identificeren van factoren die thuiszorgmedewerkers hinderen of juist 

helpen bij het toepassen van infectiepreventiemaatregelen

• Het ophalen van oplossingsrichtingen



11 interviews met cliënten  

• Ervaring met zorginfecties en gevolgen

• Kennis van infectiepreventiemaatregelen en toepassing daarvan

• Mening van cliënten over het toepassen van infectiepreventiemaatregelen 

door hun zorgverlener

• Wat vinden cliënten belangrijk als het gaat om infectiepreventie? 



Werkomgeving



Werkomgeving

• Van kraakhelder tot ernstig vervuild 

• Onderbroken zorgmomenten

• Kinderen

• Huisdieren

• Bezoek 

• Creëren van schoon werkveld vaak een uitdaging 

• Opslag materialen voor de verpleegkundige zorg

• Omgang met afval en naaldencontainers  



Telefoons, laptops, tablets, tassen

• Gebruik en reiniging

• Zorgonderbrekingen 
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Dienstkleding 

• Geen dienstkleding

• Uniformjasje 

• Zelf wassen



Handhygiëne en PPE 

• Veel variatie in naleving  

• Diverse opvattingen over nut en noodzaak

• Diverse interpretaties van de 5 momenten voor HH

• Techniek van desinfectie- en wassen 

• Sieraden (trouwring) 

• Dragen van handschoenen

• Aanwezigheid handalcohol

• Schorten, maskers en overschoenen 

• Relatie met cliënt  

• Hinderlijk om te dragen 



Richtlijnen, protocollen, overdracht

• Hygiëneprotocollen onvoldoende toegesneden op thuiszorg

• Verschillen in protocollen – evidence niet altijd helder 

• Geen goede overdracht MRSA positieve cliënten vanuit ziekenhuis



Ondersteuning vanuit organisatie

• Aanwezigheid kwaliteitsfunctionaris/ werkgroep infectiepreventie

• Samenwerking met deskundigen infectiepreventie 

• Protocollen integreren in zorgplannen 

• Aandachtvelders/ rolmodellen 

• Prioritering en ondersteuning bij implementatie 

• Behoefte aan visie (zeker in relatie tot zelfsturende teams) 

• Het schrappen van kantoortijd en gezamenlijk overleg beïnvloedt het 

ontwikkelen en uitvoeren kwaliteitsbeleid

• Structurele, terugkerende educatie



Vragen? 


