VERSPREIDINGSFILMPJE
INTRODUCTIE
Weet jij hoe snel bacteriën en virussen zich verspreiden in de
gehandicaptenzorg? In deze verspreidingsvideo zie je hoe het werkt!
Bekijk ‘m en bespreek het samen met je team.
DOELGROEP

RESULTAAT

Teamleiders, begeleiders,

Het is voor medewerkers in de gehandicaptenzorg duidelijk hoe snel

verzorgenden, verpleegkundigen

bacteriën en virussen zich verspreiden als je je niet aan de basis
hygiëneregels houdt. Na het bekijken van deze film kunnen medewerkers

DEELNEMERS

risicomomenten herkennen en afspraken maken over acties om

Minimaal 2, geen maximum

verspreiding te voorkomen.

TIJDSDUUR

BESCHRIJVING/TOEPASSING

15 tot 30 minuten

1. Laat het verspreidingsfilmpje zien.
BENODIGDHEDEN

• Link naar filmpje:
https://tinyurl.com/yxg3w4yo

• Een smartphone, tablet, laptop
of computer om het filmpje te

2. Wissel met elkaar uit: welke risicomomenten denken jullie in dit filmpje
te herkennen? Je kunt ervoor kiezen om deze momenten op een flap te
schrijven.
3. De gespreksleider vertelt over 10 risicomomenten in deze film
(zie hieronder).

bekijken.

Als begeleider heb je een belangrijke rol om verspreiding van ziektekiemen
MOEILIJKHEIDSGRAAD

en resistente bacteriën te voorkomen. Op de volgende zaken heb je invloed:

Gemiddeld

1. Om goed handhygiëne toe te kunnen passen, draag je geen hand- en
polssieraden en draag je bovenkleding met korte mouw. De begeleider in de
film hield zich niet aan deze basis hygiënemaatregelen.
2. De begeleider die de bewoner ondersteunde tijdens de zorg in de
badkamer kwam al telefonerend uit de badkamer en had geen handhygiëne
toegepast. De telefoon werd hierdoor besmet, alsmede de deurklinken van
de badkamerdeur. Pas handhygiëne toe voor het opnemen van de telefoon
tijdens zorgmomenten/ondersteuning van de dagelijkse persoonlijke
verzorging. Zo blijft deze schoon.
3. Ook na de zorg in de badkamer had de begeleider geen handhygiëne
toegepast, waardoor verschillende handcontactpunten besmet raken. Pas
handhygiëne toe na de zorg/ondersteuning bij de dagelijkse persoonlijke
verzorging. Zo voorkom je besmetting van handcontactpunten.

