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(potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties 
met bedrijven

• Sponsoring of onderzoeksgeld

• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding

• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

•

•

•

•



Else Stapersma – senior adviseur kwaliteit Vilans

Elsbeth Zielman – adviseur kwaliteit Vilans

MINDER RESISTENTIE DOOR HYGIËNISCH 
WERKEN IN VERPLEEGHUIZEN



WAAR OF NIET WAAR?

57% van de infecties bij bewoners in verpleeghuizen zijn 
luchtweginfecties en urineweginfecties? 

Staan: Waar

Zitten: Niet waar



1 op de 15 verpleeghuisbewoners gebruikt op een willekeurige 
dag antibiotica. 

Staan: Waar

Zitten: Niet waar

WAAR OF NIET WAAR?



In sommige verpleeghuizen is 1/3 van de bewoners drager van 
een resistente bacterie

Staan: Waar

Zitten: Niet waar

WAAR OF NIET WAAR?





PERSOONLIJKE HYGIËNE 

In een opslag je persoonlijke hygiëne in beeld brengen voordat 
je aan het werk gaat. 

- Welke aandachtspunten zijn er op dit moment? 

- Gelden die ook als je aan het werk bent?

- Waarom? 

Tool persoonlijke hygiëne 



WERKOMGEVING IN BEELD 

Hoe Hygiënisch is jullie afdeling? Speur op de afdeling 
naar de situaties die goed gaan en die beter kunnen.

- Papieren versie 

- WhatsApp versie 

- App 

Tool werkomgeving in beeld 



ERVARING IN BEELD 

Waar loop je tegenaan bij hygiënisch werken en 

is er een oplossing?



BELANGRIJKE THEMA'S 

- Hygiëne versus huiselijkheid

- Koppeling tussen hygiëne en bewoner 

- Prioriteiten 

- Meten met twee maten 

- Benodigde basiskennis 

- Gedeelde verantwoordelijkheid 



3 thema’s
1. Hygiëne op orde
2. Goede medische zorg
3. Bewustwording, draagvlak en borging

AANPAK ANTIBIOTICARESISTENTIE 
IN VERPLEEGHUIZEN

2017 / 2018



- Praktisch leren van implementatie en continu verbeteren
- (Kleine) Veranderingen in huidige routines en werkprocessen
- Kennis gebruiken wat er is
- Toepasbare kennis ontwikkelen waar die ontbreekt

AANPAK ANTIBIOTICARESISTENTIE 
IN VERPLEEGHUIZEN

2017 / 2018
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Else Stapersma – e.stapersma@vilans.nl

Elsbeth Zielman – e.zielman@vilans.nl

DOE JIJ MEE? 

Meer informatie vind je op www.zorgvoorbeter.nl/hygiene


