SAMEN VERMIJDEN WE INFECTIES
ALS PATIËNT
Als patiënt kan je een belangrijke rol spelen om handhygiëne te bevorderen. Je wordt dan een partner van
artsen, verpleegkundigen en paramedisch personeel in je
eigen zorg of die van jouw familielid/vriend.
Laat je waardering blijken wanneer artsen, verpleegkundigen en paramedisch personeel hun handen ontsmetten
tijdens de zorgverlening. Als je de indruk hebt dat ze dat
vergeten zijn, vraag dan vriendelijk of ze hun handen
hebben ontsmet. Vooraleer de zorgverlener je benadert,
kan je hem/haar beleefd
herinneren aan het belang
van een goede
handhygiëne.

Vragen?
Suggesties?

SAMEN
INFECTIES

Contacteer ons via:
academie@azsintblasius.be
052 25 23 74

VERMIJDEN
informatiefolder rond handhygiëne
voor patiënten en bezoekers

ALS BEZOEKER






Ontsmet je handen vóór je op bezoek komt
De handalcohol in de kamer van een patiënt is er voor
iedereen. Ontsmet je handen wanneer je de kamer
binnenkomt en buitengaat.
Vermijd bezoek wanneer je ziek bent
Gebruik in geval van een verkoudheid een mondmasker
om mond en neus te bedekken.
Volg speciale voorzorgsmaatregelen indien nodig
Als de patiënt die je wil bezoeken ‘in isolatie’ verblijft,
bespreek dan met een zorgverlener wat je moet doen
vooraleer je de kamer
binnengaat.

Met dank aan:
 Team Ziekenhuishygiëne az Sint-Blasius
 Federale Overheid: www.ubentingoedehanden.be

WAAROM HANDHYGIËNE?
Via onze handen vervoeren we miljoenen microben.
De meeste zijn onschuldig, maar enkele kunnen
schadelijk zijn.
Niet alleen de zorgverlener, ook in de eerste plaats jijzelf
als patiënt of bezoeker hebt baat bij een goede
handhygiëne. Want ook jij kunt via je handen
ziekteverwekkers overdragen op andere personen. Je kan
ook zelf een infectie oplopen door contact van je
besmette handen met de mond, de neus of de ogen.

WANNEER HANDHYGIËNE?
IN HET DAGELIJKS LEVEN
HANDEN WASSEN







Vóór elke maaltijd.
Vóór het bereiden van eten.
Na het snuiten van de neus.
Na het hoesten en/of niezen waarbij de handen
voor de mond werden gehouden.
Na gebruik van het toilet.
Bij inbrengen contactlenzen en inname medicatie.

BIJ BEZOEK IN HET ZIEKENHUIS
HANDEN ONTSMETTEN


Voor en na contact met de patiënt en zijn/haar
onmiddellijke omgeving.

HOE HANDEN ONTSMETTEN?

HOE HANDEN WASSEN?

