
Hoe staat het met de infectiepreventie en antibioticaresistentiebeleid? 

De afgelopen maand is er hard gewerkt om een aantal verbeteringen door te voeren in 

onze organisatie op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Deden we het niet 

goed? Een aantal punten deden we al goed, zoals het sturen op het voorkomen van 

infecties door het verhogen van de weerstand van deelnemers en bewoners door goed te 

eten, drinken en bewegen. Maar, als het gaat om stelselmatig werken volgens de 

hygiëne richtlijnen, dan schoten we op een aantal punten te kort. 

Wil je weten hoe wij om willen gaan met hygiëne en infectiepreventie? Klik dan hier. 

Ben je op zoek naar een specifiek protocol, vanwege een prikaccident of het vermoeden 

van een infectie uitbraak? Klik dan hier. 

Wil je meer leren over hygiëne en infectiepreventie? Klik dan hier. 

Wat iedereen moet weten? Handen wassen, handen wassen, handen wassen! 

Op elke locatie komen/ zijn zeepdispensers. Besteed specifiek aandacht aan de richtlijnen 

en het handen wassen met je deelnemers, vrijwilligers, stagiaires en andere 

betrokkenen. 

Wat is er veranderd in Ridderspoor? 

• Dispensers in appartementen en zorgkast met handalcohol. In wc’s en huiskamers 

met handzeep. In invalidetoilet beiden. Op appartementen is er ook handzeep 

voor bewoners in badkamerkastjes. 

• Gebruik handalcohol en handzeep staat op de dispenser.  

• Op de dispensers met alcohol staat datum van opening of houdbaar tot... 

• Natte was in appartement in aparte (blauwe) waszak en daarna naar 

wascontainer, handschoenen uit in app -> niet meelopen buiten het appartement. 

• Geen vuile was in de zorgkasten. Dus waskarren leeg terug in de zorgkast. 

• Vuile was alleen binnen rood/ witte tape in de wasruimte. 

• Maandelijks hulpmiddelen schoonmaken (komt op planbord) 

• Maandelijks medicijnkar schoonmaken (komt op planbord) 

• Wekelijks voorzetkamers inhalator schoonmaken (komt op planbord) 

• Wekelijks oorstukjes van hoorapparaten schoonmaken  

• Aan de binnenkant van de deuren van de schoonmaak- en zorgkasten op 1e en 2e 

verdieping staat wat er opgeslagen is. Hier zit een gedachte achter, dus niet 

veranderen. 

• Alle schoonmaakspullen op 2e verdieping, gescheiden van (steriele) 

zorgmaterialen . Op begane grond in wasruimte spullen voor ongelukjes en wc’s. 

• Inco’s niet los pakken, maar altijd een volledig pak naar het appartement. Hou de 

voorraadruimten netjes. 

• Voorraad steriele materialen en wondverzorgingsproducten in zorgkamer 1e 

verdieping. Als eenmaal naar appartement, kan het niet meer gebruikt worden 

voor een ander, dus dan weggooien als het niet gebruikt is. 

• Beschermkleding bij vermoeden van infecties -> zorgkamer 1e verdieping met 

toelichting erbij. 

• Zoveel mogelijk individuele zorg op appartement -> wondverzorging, pedicure, 

kapper in geen geval in ruimten waar ook gegeten wordt! 

• Protocollen -> zie informatiebord kantoortje. 
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