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BOB-actie bestond uit:

- Infomarkt 

- Presentaties door 

infectiepreventiedeskundige

- Uitreiking SNIV-certificaat

- Onaangekondigde controles in alle 

diensten door aandachtsvelders: het 

‘BOB’-deel van de dag.



Infomarkt

Stands in centrale ruimte “Grand 

Café”:

- Leverancier van o.a. handalcohol: 

informatie over handhygiëne, 

foldermateriaal ed. 

- Stand met UV-lamp en stoplicht 

handhygiëne

- Stand met Agar kweekplaten: 

kweekjes van alledaagse dingen

- Stand van GGD: 

informatie over diverse aspecten van 

infectiepreventie.



Deel van infomarkt

Infomarkt



Agar-kweekplaten die tot de verbeelding spraken

Infomarkt



Tijdens alle 

pauzes 

gedurende 

de dag

Presentatie deskundige infectiepreventie



Uitreiking SNIV-certificaat



De ‘BOB’-actie

Uitgangspunten:

• Goed gedrag belonen

• Ludiek karakter

• Met een cadeautje net als bij de 

alcoholcontroles.



Opzet 

• Onaangekondigde controles in alle diensten

- Inspectie conform verkorte checklist

- Kiezen uit 5 enveloppen met vragen

- Vraag beantwoorden

• Niet in orde: “jammer kaart”

• Alles goed: “Jij bent top-kaart” en horloge
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Ja Nee

Draagt de medewerker ringen, horloges en/of 

armbanden bij het werken in de zorg?

x

Draagt de medewerker ringen, horloges en/of 

armbanden bij werken met voeding?

x

Heeft de medewerker korte schone nagels? x

Draagt de medewerker kunstnagels of nagellak? x

Bij lang haar: Draagt de medewerker het haar 

gebonden of opgestoken?

x

Heeft de kleding korte mouwen? x

Draagt de medewerker lange kettingen? x

Draagt de medewerker een sjaal? x

Verkorte Checklist:
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Vraag 1. Noem de 5 momenten van handhygiëne
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Uitspraak Waar of niet waar?

Gladde ringen mogen wel 

gedragen worden

Niet waar

Korte kettingen mogen wel, 

maar lange kettingen niet.

Waar

Piercings moeten altijd af/uit Niet waar.

Vraag 2. Zijn de volgende stellingen waar of niet waar?
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De ‘BOB’-actie- vragen

Vraag 3. Waarom mag je niet werken met kunstnagels?

Waarom mag je niet werken met nagellak?



1 Handschoenen

2 Mond-neus masker

3 Filter Mond-neusmasker

4 Plastic schort

5 Veiligheidsbril

6 Vochtwerende isolatiejas met lange 

mouwen

Vraag 4. welke beschermende kleding is op de woning 

aanwezig en waar dienen deze voor? Noem er minstens 4              
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Vraag 5. Wanneer moet je de handen wassen en wanneer 

desinfecteren?              
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De “jammer”-kaart.

Jammer!

De basishygiëne is nog niet helemaal top!

Wees hier alsjeblieft alert op: voor onze 

bewoners, maar ook voor jezelf.

Kijk voor meer informatie op:

www.publiekzip-net.nl of gewoon via ons 

intranet onder het kopje kwaliteit en dan : 

Hygiëneprotocollen.

Je kunt met je vragen ook altijd terecht bij de 

aandachtsvelders hygiëne.

De infectiepreventiecommissie 
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De Top-kaart.

Niets aan de hand!

• Geen hand en pols-sierraden

• Geen nagellak of kunstnagels

• Mooie korte nagels

• En goede kleding.

Complimenten van de  Infectiepreventiecommissie!

De ‘BOB’-actie



De resultaten.

Checklist 

niet goed

Checklist 

goed

Kennis goed

= cadeautje

23 26 22
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De resultaten.

• Over het algemeen leuke reacties! 

• Aandachtsvelders vonden het leuk om te 

doen en werden positief op de kaart 

gezet.

• Medewerkers baalden wanneer ze geen 

cadeautje kregen en beloofden het beter 

te gaan doen.

• Een enkeling was negatief: maar dat 

geeft dan wel weer ruimte om met elkaar 

over het onderwerp in gesprek te gaan. 

• Schaamte bij een enkeling, bijvoorbeeld 

omdat stagiaire/leerling wel een horloge 

kreeg en zijn/haar begeleider niet.

• Voor herhaling vatbaar.
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Lange termijn effecten:

21 maart 2015 onverwacht bezoek 

inspectie IGZ: geen enkel knelpunt 

op gebied infectiepreventie en 

hygiëne tegen gekomen! 

Aandacht voor het onderwerp moet 

wel vastgehouden worden, maar 

actie kan herhaald worden en 

variatie is volop mogelijk.
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POSITIEF GEDRAG BELONEN WERKT!

Conclusie:


