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Abstract 

Inleiding 

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), schat dat elk jaar 2625 

personen vroegtijdig sterven in Belgische ziekenhuizen door zorggerelateerde infecties. 

Overdrachtsgebonden voorzorgen (isolatiemaatregelen) zijn essentieel binnen elk 

programma voor infectiepreventie en –beheersing met als doel de verspreiding van micro-

organismen naar patiënten te voorkomen en zo kolonisatie en infectie te vermijden. De 

compliance van deze maatregelen door gezondheidswerkers is echter vaak suboptimaal. 

Doelstelling 

Het evalueren van het effect van het implementeren van contactisolatierichtlijnen door 

middel van instructievideo’s op de compliance van verpleegkundigen. 

Design en setting 

Aan de hand van een post test only experimental design werd de compliance van 

verpleegkundigen voor het toepassen van contactisolatiemaatregelen in de praktijk 

nagegaan. De steekproef bestond uit verpleegkundigen werkzaam in de zes klinische 

sectoren van het UZ Gent. Een klinische sector is een overkoepeling van verpleegafdelingen 

die vanuit een eigen visie, doelstellingen en specialiteit zorg aanbieden. Door randomisatie 

werden de sectoren in drie interventiegroepen en drie controlegroepen verdeeld. 

Methoden 

De interventie bestond erin dat de instructievideo’s met de vernieuwde richtlijnen voor 

contactisolatie ter beschikking gesteld werden aan de verpleegkundigen van de 

interventiegroep. Verpleegkundigen uit de controlegroep vernamen enkel via een 

informatiebrief dat de vernieuwde richtlijn elektronisch beschikbaar was. Aan de hand van 

directe observaties op de werkvloer werd de naleving door verpleegkundigen van enkele 

structuur- en procesindicatoren geëvalueerd. Daarnaast werd door middel van een 

vragenlijst ook gepolst naar de ervaring met de instructievideo’s. 

Resultaten 

Voor alle indicatoren scoren de relatieve frequenties in de interventiegroep steeds hoger als 

deze uit de controlegroep. Voor zowel drie structuur- als procesindicatoren werd een 

positief significant effect toegeschreven aan de interventie. De meningen over de ervaringen 

van de instructievideo’s waren verdeeld.  

Conclusie 

Het effect van de instructievideo’s werd gedeeltelijk significant aangetoond, maar kent 

een goede klinische relevantie voor de praktijk en is volgens de studiepopulatie voor 

herhaling vatbaar. De studieperiode was echter te kort om het effect van de interventie 

op lange termijn aan te tonen.  

“Aantal woorden masterproef: 21.422 (Exclusief inhoudsopgave, bijlagen en bibliografie)” 
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1 Inleiding 

1.1 Zorggerelateerde infecties 

Zorggerelateerde infecties, beter bekend in de Angelsaksische literatuur als ‘healthcare 

associated infections’ (HAI), worden door het Federaal Kenniscentrum voor de 

Gezondheidszorg (KCE) gedefinieerd als infecties die optreden tijdens een verblijf in 

het ziekenhuis en die niet aanwezig zijn op het moment dat de patiënt in het ziekenhuis 

opgenomen wordt. Zorggerelateerde infecties zijn wereldwijd een ernstig probleem en 

betreffen vooral de urinewegen, de wonde na een chirurgische ingreep, de onderste 

luchtwegen, de bloedbaan (bacteriëmie) en andere infecties zoals Clostridium difficile 

infecties. Het zijn de meest voorkomende complicaties bij gehospitaliseerde patiënten 

en zijn een grote bedreiging voor de veiligheid van de patiënt (Pittet, Hugonnet, 

Harbarth, Mourouaga, Sauvan, Touveneau, et al., 2000; Vrijens et al., 2008; World 

Health Organisation, 2009).  

Vooral ethische bezwaren maken het moeilijk om een gerandomiseerde gecontroleerde 

studie uit te voeren om de causale relatie tussen voorzorgsmaatregelen en het 

voorkomen van zorggerelateerde infecties te onderzoeken. Toch is er voldoende bewijs 

dat een toename van de naleving van voorzorgsmaatregelen gepaard gaat met een daling 

van zorggerelateerde infecties (Harbarth, Sax, Gastmeier, 2003). De implementatie van 

een effectief infectiepreventiebeleid zou het aantal zorggerelateerde infecties met 20 tot 

30% kunnen reduceren (Vrijens et al., 2008).  

1.1.1 Prevalentie van zorggerelateerde infecties 

Uit recent onderzoek naar de prevalentie van zorggerelateerde infecties in Europa is 

gebleken dat het percentage van patiënten die lijden aan zorggerelateerde infecties 

gemiddeld 7,1% is, variërend van 3,5% tot 10,5%. (European Centre for Disease 

Prevention and Control, 2008; Zarb et al., 2012). Op nationaal niveau werd een eerste 

onderzoek uitgevoerd in 1984, waarbij het prevalentiecijfer van patiënten met een 

zorggerelateerde infectie 9,3% bedroeg. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het 

Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) (Vrijens et al., 2008). 

Gegevens uit dit onderzoek dienen met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden 

aangezien niet alle infectietypes en hospitalisatieafdelingen onderzocht werden.  
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Een studie uitgevoerd tussen 2007-2008 door het Federaal Kenniscentrum voor 

Gezondheidszorg (KCE) schat dat elk jaar in België ongeveer 125.500 patiënten een 

zorggerelateerde infectie oplopen en hiervan 2.625 vroegtijdig sterven (2,1% van alle 

zorggerelateerde infecties). De prevalentie van zorggerelateerde infecties in België 

wordt geschat op 6,2% (95% BI: 5,9 – 6,5), met een significant hoger infectiepercentage 

op de afdelingen intensieve zorg (23,5% voor volwassenen en 12,6% voor 

pasgeborenen). De afdelingen voor inwendige ziekte, chirurgie, revalidatie en geriatrie 

scoren het hoogst in absolute aantallen infecties (Vrijens et al., 2008). 

Op Europees niveau werd in 2010 een punt-prevalentiestudie uitgevoerd door ‘The 

European Centre for Disease Prevention and Control’ (ECDC). Hierin werden in de 

pilootfase 66 ziekenhuizen uit 23 landen geïncludeerd. Van de 19.888 onderzochte 

patiënten werd bij 7,1% een zorggerelateerde infectie vastgesteld en 34,6% ontving 

minstens één antimicrobieel middel. De prevalentie resultaten waren het hoogst op de 

afdelingen intensieve zorg met 28,1% van de patiënten met zorggerelateerde infectie en 

64,4% van de patiënten die een antimicrobieel middel kregen (95% BI: 1,8 – 2,2) (Zarb 

et al., 2012). 

1.1.2 Economische impact van zorggerelateerde infecties 

Zorggerelateerde infecties leiden tot een langere hospitalisatie, aanzienlijke kosten en 

een verhoogde morbiditeit en mortaliteit. In totaal schat het KCE de jaarlijkse 

meeruitgaven voor de gemeenschap op 384 miljoen euro. Dit is vooral te wijten aan een 

gemiddelde verlenging van het ziekenhuisverblijf met 6,7 dagen per ziekenhuisinfectie. 

Beleidsmakers dienen geïnformeerd te worden over de impact van zorggerelateerde 

infecties en de kosten voor de gezondheidszorg. Deze informatie is nodig om de kosten 

van maatregelen voor infectiecontrole te kunnen rechtvaardigen. De impact van die 

maatregelen hangt eveneens af van het type ziekenhuisinfectie (Briant, 2009; Vrijens et 

al., 2009). 
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1.2 Wettelijk kader betreffende ziekenhuishygiëne  

Alle Belgische ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht een infectiecontrole-eenheid of 

team voor ziekenhuishygiëne aan te stellen. De arts-ziekenhuishygiënist is hiervan de 

coördinator. Dergelijke teams promoten goede praktijken in de hoop  het aantal 

zorggerelateerde infecties te verminderen (Vrijens et al., 2008). In elk ziekenhuis 

hebben de teams voor ziekenhuishygiëne als kernactiviteit de preventie en beheersing 

van zorggerelateerde infecties. Het Koninklijk Besluit van 26 april 2007 definieert 

welke opdrachten het team ziekenhuishygiëne dient te vervullen, zijnde: 

1. Ontwikkeling, implementatie en opvolging van een beleid doorheen het 

ziekenhuis in verband met: 

a. Standaardvoorzorgsmaatregelen ter preventie van overdracht van 

besmettelijke kiemen; 

b. Isolatie van besmette patiënten ter indijking van overdracht van 

besmettelijke ziekten; 

c. Surveillance van ziekenhuisinfecties aan de hand van indicatoren die 

toelaten hun incidentie in de instelling te volgen en bij te sturen; 

2. Opzetten van een epidemiebeleid; 

3. Opvolgen van de hygiëneaspecten bij ziekenhuisactiviteiten zoals: 

a. Het bouwen of verbouwen; 

b. De activiteiten in het operatiekwartier en het verloskwartier; 

c. De aankoop van materialen; 

4. Implementatie van richtlijnen en aanbevelingen opgesteld door officiële 

instanties, zoals de Hoge Gezondheidsgraad; 

5. Uitwisselen van informatie en ervaring met andere instellingen binnen het kader 

van een samenwerkingsplatform op het gebied van ziekenhuishygiëne. 

Naast een team ziekenhuishygiëne is er een Comité voor ziekenhuishygiëne waarvan de 

taken tevens in dit Koninklijk Besluit worden omschreven, zijnde: 

1. Bespreken en goedkeuren van het algemeen strategisch plan en het jaarlijks 

beleidsplan opgesteld door het team; 

2. Bespreken en goedkeuren van het jaarlijks activiteitenverslag opgesteld door het 

team; 

3. Bespreken en goedkeuren van het jaarlijks verslag van de werking van het team; 
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4. Bespreken en goedkeuren van de budgetten en kostenramingen; 

5. Het coördineren van het toewijzen van opdrachten op vlak van 

a. De controle op technieken van sterilisatie; 

b. Antibioticumbeleid; 

c. Het uitwerken van richtlijnen voor het houden van toezicht op: 

- de methoden van wassen en verdeling van linnen; 

- de hygiëne in de bereiding en de distributie van de voeding in keuken 

en melkkeuken; 

- het verzamelen en verwijderen van ziekenhuisafval; 

      d. Het opstellen van een reglement van inwendige orde voor de 

operatieafdeling, de bevallingsafdeling en desgevallend de risicodiensten 

(Belgisch Staatsblad, 2007). 

1.3 Isolatie 

Uit geschiedkundige geschriften, blijkt dat de mens al honderden jaren onderworpen is 

aan isolatie. In geschiedenisboeken kan gelezen worden dat wanneer een schip 

terugkeerde van een haven die bepaalde epidemische ziekten kende, dat men zowel de 

bemanning, de passagiers als de lading voor een 40-tal dagen ging isoleren om verdere 

besmetting te voorkomen (Castle & Ajemian, 1987). 

De principes van isolatie zijn zich doorheen de jaren verder gaan ontwikkelen. Vooral 

door de ontdekking van transmissiewegen van belangrijke epidemische ziekten en 

besmettelijke pathogenen. Zo is isolatie zich van isolatiehutten in 1877 tot 

isolatieziekenhuizen in de jaren ’40 zich verder gaan ontwikkelen. Vanaf de jaren ’60 

zijn ook algemene ziekenhuizen zich verder gaan ontwikkelen (Lynch, 1949). 

De eerste richtlijnen voor isolatietechnieken werden in 1970 in Noord-Amerika 

gepubliceerd (CDC, 1970). In 1978 gebeurde dit door Bagshawe et al. in Engeland. De 

richtlijnen werden telkens bijgestuurd naarmate men over een ruimere kennis beschikte 

wat het gedrag en transmissie van bepaalde kiemen betrof (Bagshawe, Blowers, & 

Lidwell, 1978). 
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1.4 Overdracht van micro-organismen 

Bij de overdracht van micro-organismen spelen drie factoren een rol; allereerst de 

aanwezigheid van een bron infectieuze micro-organismen, ten tweede een vatbare 

gastheer met een toegangspoort voor de micro-organismen en te slotte een 

transmissieweg die eigen is aan het specifieke micro-organisme. 

1.4.1 Bronnen van micro-organismen 

De bronnen van micro-organismen zijn in de eerste plaats van menselijke aard, maar 

levenloze voorwerpen kunnen ook bron van besmetting zijn. Menselijke bronnen zijn 

patiënten, ziekenhuispersoneel, familie van de patiënt en andere bezoekers. Daarnaast 

kan ook de endogene flora van de patiënt (bijvoorbeeld bacteriën die in de luchtwegen 

of het maag-darmkanaal voorkomen) bron van zorggerelateerde infecties zijn (Siegel, 

Rhinehart, Jackson, Chiarello, 2007).  

1.4.2 Vatbare gastheer met een toegangspoort voor de micro-organismen 

De vatbaarheid voor micro-organismen wordt voornamelijk bepaald door de 

immuunstatus van de patiënt op het moment van blootstelling aan een infectieus micro-

organisme. Gastheerfactoren zoals extreme leeftijd en onderliggende ziektes, zoals 

diabetes, infectie met het humaan immunodeficiëntie virus (HIV), transplantatie of 

behandeling met immuunonderdrukte medicatie, kunnen de gevoeligheid voor infectie 

doen stijgen. Chirurgische procedures en bestraling van de huid en andere betrokken 

orgaansystemen, kunnen net zoals de aanwezigheid van vreemde voorwerpen in het 

lichaam (bijvoorbeeld blaassonde, endotracheale tube, centrale en arteriële katheters) 

zorggerelateerde infecties veroorzaken doordat de natuurlijke barrière verstoord is. 

1.4.3 Wijzen van overdracht van de micro-organisemen en afgeleide 

voorzorgsmaatregelen 

De wijze van overdracht verschilt per type micro-organisme. Micro-organismen 

verspreiden zich voornamelijk via contact (direct/indirect), via druppels (> 5µm) en via 

de lucht (< 5µm). Op basis van deze kennis wordt onderscheid gemaakt tussen de drie 

grote isolatievormen: CONTACT (contactvoorzorgen), DRUPPEL (droplet voorzorgen) 

en AEROGEEN (Airborne voorzorgen). 
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1.4.3.1 Contactvoorzorgen  

Door het instellen van contactvoorzorgen wil men overdracht voorkomen van micro-

organismen via direct en indirect contact met gecontamineerde bronnen (patiënten, 

materiaal, instrumentarium, oppervlakten en omgeving). Direct contact is rechtstreeks 

fysisch contact met de besmette patiënt en/of zijn lichaamsvochten zonder 

tussenliggende route. Indirect contact is contact met gecontamineerde voorwerpen en/of 

de omgeving van de patiënt. In een ziekenhuissetting is in veel gevallen het risico op 

overdracht van micro-organismen het hoogst nog voor de diagnose gesteld is. Vandaar 

dat men bij een klinisch vermoeden van kolonisatie of infectie of bij syndromale 

presentatie contactvoorzorgen dient in te stellen. Contactisolatie-maatregelen, moeten 

worden ingesteld bij epidemiologische belangrijke multiresistente en/of pathogene 

micro-organismen. Dit is zowel noodzakelijk bij een gekende besmetting als bij een 

vermoeden van besmetting. Het gaat in eerste instantie om Methicilline Resistente 

Staphylococcus aureus (MRSA) en Pseudomonas aeruginosa met beperkte gevoeligheid 

aan antibiotica, maar ook andere micro-organismen kunnen in aanmerking komen 

(Siegel, Rhinehart, Jackson, Chiarello, 2007).  

1.4.3.2 Droplet voorzorgen  

Droplet voorzorgen zijn voorzorgen om overdracht te voorkomen via vochtpartikels 

zoals speekseldruppeltjes of aërosolen (droplet) (deeltjes > 5 micron). Voorbeelden van 

ziekteverwekkers die via druppels worden overgedragen zijn Bordetella pertussis, 

influenza virus, adenovirus, rhinovirus en Neisseria meningitidis (Siegel, Rhinehart, 

Jackson, Chiarello, 2007). 

1.4.3.3 Airborne voorzorgen 

Airborne voorzorgen zijn voorzorgen die genomen worden om de overdracht via de 

lucht (deeltjes < 5 micron) te voorkomen. Voorbeelden van ziekteverwekkers die via 

aerogene transmissie worden overgedragen zijn Mycobacterium tuberculosis, rubeola 

virus (mazelen) en varicella-zoster virus (waterpokken) (Siegel, Rhinehart, Jackson, 

Chiarello, 2007). 
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1.4.4 Standaardvoorzorgsmaatreglen 

De kolonisatie- en infectiestatus van de patiënt is niet altijd gekend, waarbij 

standaardvoorzorgen de basis vormen van de infectiepreventie. De 

standaardvoorzorgsmaatregelen hebben als doel het voorkomen van verspreiding van 

micro-organismen tussen verschillende patiënten of tussen patiënten en zorgverstrekkers 

via bloed, alle lichaamsvloeistoffen, excreties, secreties (uitgezonderd zweet) ongeacht 

het al of niet bevatten van bloed, niet intacte huid en slijmvliezen. Dergelijke 

verspreiding kan immers tot ongewenste kolonisaties of zelfs tot zorggerelateerde 

infecties leiden. Bij iedere patiënt dient de zorgverstrekker standaardvoorzorgen toe te 

passen. (Siegel, Rhinehart, Jackson, Chiarello, 2007).  

1.5 Isolatiemaatregelen in het Universitair Ziekenhuis Gent 

Op basis van enkele bijzonderheden heeft men in het Universitair Ziekenhuis (UZ) Gent 

vier varianten van contactisolatie in het leven geroepen, met name ‘contact’, ‘contact +’, 

‘contact C’ en ‘contact X’. De contact X isolatie wordt toegepast bij carbapenemase 

producerende enterobacteriën (CPE), maar maakte geen deel uit van het onderzoek. In 

deze nieuwe richtlijnen werd vooral aandacht besteed aan het correct dragen van 

persoonlijke beschermkledij. Voordien was er de aanbeveling een plastieken 

beschermschort te dragen. In de vernieuwde richtlijn wordt aanbevolen een gele 

isolatiejas aan te trekken en wordt er nadruk gelegd op het correct aan- en uittrekken 

van de persoonlijke beschermkledij en het gebruik van ontsmettingsstoffen voor zowel 

het uitvoeren van handhygiëne als het ontsmetten van oppervlakten. De doelstellig van 

de vernieuwde richtlijn is om infecties te vermijden. Dit ligt echter niet in de handen 

van het team voor ziekenhuishygiëne maar wordt bepaald door de gezondheidswerkers 

die contact hebben met de patiënten. De voornaamste reden om de richtlijnen te 

herschrijven is, omdat deze vroeger allemaal in één document gebundeld waren van 35 

bladzijden: ‘Preventie van overdracht van micro-organismen’. Verpleegkundigen wisten 

vaak ook niet waar dit document op intranet te vinden was en aan de titel kon men 

bovendien de inhoud ervan niet aflezen. 
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1.5.1 Contact isolatie 

Deze voorzorgen worden toegepast bij patiënten met: 

1. Epidemiologisch belangrijke multiresistente en/of pathogene micro-organismen, 

zoals Pseudomonas aeruginosa met beperkte gevoeligheid aan antibiotica, zowel bij 

een gekende besmetting als bij een vermoeden van besmetting. 

2. Een klinisch syndroom of symptoom waarbij de diagnose nog niet gekend is, maar 

waarbij de potentiële verwekker contactisolatie vereist (Team Ziekenhuishygiëne 

UZ Gent, 2012). 

1.5.2 Contact + isolatie  

Contact + voorzorgen worden enkel toegepast bij patiënten met een (vermoeden van) 

infectie of kolonisatie met methicilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA) 

(Team Ziekenhuishygiëne UZ Gent, 2012).  

1.5.3 Contact C isolatie 

De Contact C voorzorgen worden toegepast bij patiënten met Clostridium difficile 

geassocieerde diarree en asymptomatische dragers indien er sprake is van een niet 

gecontroleerde epidemie (Team Ziekenhuishygiëne UZ Gent, 2012). 

Tabel 1 geeft een overzicht weer van de gelijkenissen en verschillen in aanbevelingen 

voor Contact, Contact + en Contact C isolatie opgesteld door het team 

ziekenhuishygiëne van het UZ Gent. 
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ISOLATIEVORM 

 

 

AANBEVELINGEN 
 

CONTACT ISOALTIE 

  

CONTACT + Isolatie 

 

CONTACT C Isolatie 

- Isoleer de patiënt (eenpersoonskamer of alleen in een 

tweepersoonskamer) 

X X X 

- Bevestig de juiste isolatiekaart aan de kamerdeur en aan 

het bed van de patiënt 

X X X 

- Bevestig de juiste instructiefiche voor het aan- en 

uittrekken van persoonlijke beschermkledij aan de 

buiten- en binnenzijde van de kamerdeur 

X X X 

- Voorzie een afvalzak binnen de kamer ter hoogte van de 

kamerdeur om de beschermkledij en ander afval na te 

deponeren 

X X X 

- Bevuild linnen afkomstig van de patiënt mag in een 

gewone linnenzak verwijderd worden, deze mag echter 

niet in de patiëntenkamer aanwezig zijn 

X X X 

- Voorzie een persoonlijke thermometer, stethoscoop en 

bloeddrukmeter op de kamer van de patiënt 

X X X 

- Maak melding aan de patiënt dat hij/zij de kamer niet 

mag verlaten, tenzij strikt noodzakelijk 

X X X 

- Voor patiëntencontact dienen de handen ontsmet te 

worden 

X X X 

- Voor patiëntencontact dienen eerst een gele isolatiejas en 

daarna disposabele handschoenen over de mouwen 

aangetrokken te worden buiten de patiëntenkamer 

X X X 

Tabel 1: Aanbevelingen voor CONTACT, CONTACT + en CONTACT C isolatie vanuit het Universitair Ziekenhuis Gent, opgesteld door het Team Ziekenhuishygiëne 2012. 
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ISOLATIEVORM 

 

 

AANBEVELINGEN 
 

CONTACT ISOALTIE 

  

CONTACT + Isolatie 

 

CONTACT C Isolatie 

- Voor patiëntencontact dient een proceduremasker 

aangetrokken te worden buiten de patiëntenkamer 

 X  

- Bij het betreden van de patiëntenkamer, zonder fysiek 

contact met de patiënt, dient geen gele isolatiejas 

aangetrokken te worden 

X X X 

- Bij het verlaten van de kamer wordt de persoonlijke 

beschermkledij verwijderd in de kamer en weggegooid 

in de afvalzak. Volgorde: (1) handschoenen, (2) 

isolatiejas (binnenste buiten), (3) proceduremasker 

X X X 

- Na patiëntencontact dienen de handen ontsmet te worden  X X X 

- Na het verlaten van de kamer dienen de handen ontsmet 

te worden 

X X  

- Na het verlaten van de kamer dienen de handen 

gewassen en ontsmet te worden 

  X 

- Bij voorkeur wordt de patiëntenkamer gesloten X X X 

- Gebruik Cidalkan
®

doekjes voor het ontsmetten van 

oppervlakten en materialen in de patiëntenkamer 

X X X 

- Ontsmet dagelijks het handvat en de bedieningsknoppen 

van de bedpanwasser met Cidalkan
®
 doekjes 

X X  

- Ontsmet telkens na het plaatsen van een bedpan of 

urinaal het handvat en de bedieningsknoppen van de 

bedpanwasser met Tristel ® 

  X 
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1.6 Gedragsverandering bij de implementatie van richtlijnen 

1.6.1 Factoren die gedragsverandering beïnvloeden 

Richtlijnen in de dagelijkse routine implementeren gaat samen met kennis van factoren 

die de implementatie vergemakkelijken (veranderbereidheid) en bemoeilijken 

(weerstandsfactoren). Het vooraf identificeren van mogelijke barrières zoals de ervaren 

werkdruk of tijdsdruk en de gebrekkige toegang tot materiaal, of bevorderende factoren 

zoals de aanwezigheid van gespecialiseerde verpleegkundigen, educatie- en 

trainingsprogramma’s, zijn belangrijk om de implementatiestrategie hierop te kunnen 

afstemmen. (Hakkennes & Dodd, 2008). Beïnvloedende factoren kunnen ontstaan 

vanuit de gezondheidswerker als individuele persoon, het team van zorgverleners, de 

organisatie of de bredere contextuele omgeving (Ploeg, Davies, Edwards, Gifford, & 

Miller, 2007).  

1.6.2 Fasen in gedragsverandering 

In het Lewin’s Change Management Model in a Hospital Setting, worden drie fasen van 

het veranderen van gedrag bij gezondheidswerkers besproken. De ‘unfreeze’ fase, is de 

eerste fase waarin het huidige gedrag in vraag wordt gesteld. De gezondheidswerkers 

worden hierbij gesensibiliseerd voor de noodzaak van gedragsverandering. De mate 

waarin men wil veranderen en de weerstand die men uitoefent, hebben invloed op het 

verloop van deze fase. De ‘Move’ fase, is de tweede fase waarin acties ondernomen 

worden die kunnen leiden tot gedragsverandering. In de derde en laatste ‘refreeze’ fase 

zal het veranderde gedrag worden aangehouden, zodat een nieuw evenwicht bereikt kan 

worden (Suc, Prokosch, & Ganslandt, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Figuur 1: Lewin’s Three-Stage Process of Change Model (Carpenter, Talaya & Berrin, E., 2010). 
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1.6.3 Gedragsverandering beheren 

Om de compliance van richtlijnen bij gezondheidswerkers te verbeteren is 

gedragsverandering vereist. In een recente systematische review van Edwards et al. 

(2012) werd aangetoond dat er nog onvoldoende kwalitatief onderzoek werd verricht 

naar effectiviteit van de verschillende strategieën om gedrag te veranderen (Edwards, 

Charani, Sevdalis, Alexandrou, Sibley, Mullett, Loveday, Drumright, Holmles, 2012). 

Er zijn verschillende theorieën om verandering te managen. De Plan-Do-Check-

Actualize (PDCA) cyclus of Deming cyclus is de meest bekende. Voor het verbeteren 

van processen in de zorg maakt de PDCA- cyclus gebruik van groei van kennis door het 

introduceren van veranderingen en het reflecteren daarop. Het doorlopen van één cyclus 

is meestal onvoldoende; verbeteringen in een systeem vereisen cumulatieve 

veranderingen en voortdurend opnieuw doorlopen van de cyclus. Een dergelijke 

benadering contrasteert met het in één keer implementeren van een groot plan (Grol & 

Wensing, 2011). Alvorens te kunnen starten met een project dienen een aantal vragen 

beantwoord te worden zoals: wat wil men bereiken, hoe kan de outcome gemeten 

worden en welke veranderingen kunnen mogelijks tot verbetering leiden, hoe weten wij 

of een verandering tot verbetering leidt, welke veranderingen kunnen wij op gang 

brengen die tot de beoogde verbeteringen zullen leiden? De PDCA- cyclus evalueert en 

stuurt continu de verandering bij door systematisch de verschillende fasen van de cyclus 

te doorlopen: Plan (het vaststellen van kritieke prestatie indicatoren (KPI’s)), do 

(modelleren van processen incl. overdrachtsmomenten en het consequent gebruiken van 

informatie voor analyse, actie, verbetering & innovatie), check (feedback geven en 

elkaar leren aanspreken op positieve en negatieve prestaties), Actualize (evalueren en 

bijstellen van normen en targets) (Passionned, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: plan-do-check-act cyclus (Passionned, 2012). 
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2 Probleemstelling 

Ondanks grote inspanningen op internationaal en nationaal niveau blijkt de compliance 

van gezondheidswerkers om maatregelen ter preventie van overdracht van micro-

organismen na te leven, vaak suboptimaal. Door toenemende resistentie van micro-

organismen ontstaan er potentieel onbehandelbare infecties en mede hierdoor wint 

infectiepreventie steeds meer aan belang. Screening, surveillance en gerichte 

interventies zijn noodzakelijk om het aantal ziekenhuisinfecties evenals hun impact op 

patiënt, omgeving en maatschappij te beperken.  

In het kader van kwaliteitsbeleid en om te veel variabiliteit in handelen te vermijden, is 

er nood aan evidence-based protocollen of richtlijnen in een ziekenhuis. Door het 

veelvuldig gebruik van protocollen zijn verpleegkundigen vaak verleerd zelf na te 

denken (Jongerden, Grypdonck & van Linge, 2001). Het gevaar is dat protocollen 

gemakkelijk kunnen leiden tot verkeerde handelingen omdat mensen niet weten wat het 

doel ervan is. Ziekenhuishygiënisten kunnen verpleegkundigen de basisprincipes van 

infectiepreventie aanleren. Toch worden isolatieprotocollen niet altijd consequent 

nageleefd. Volgens een evaluatie uitgevoerd in 2011-2012 van het programma ter 

preventie en beheersing van infecties in het UZ Gent was de naleving van de 

basisvereisten voor een goede handhygiëne slechts 69%. De cijfers varieerden tussen 

17% bij administratief medewerkers en 96% bij studenten verpleegkunde. Studenten 

verpleegkunde scoorden hiermee significant beter dan verpleegkundigen (78%; p = 

0,001). Studenten geneeskunde scoorden met 54% niet beter dan artsen (58%; (p = 

0,761). De naleving van verpleegkundigen was significant beter dan bij artsen (p = 

0,001). De compliance voor  het uitvoeren van handhygiëne bedroeg slechts 48%. Uit 

observaties van enkele proces- en structuurindicatoren op het werkveld bij 105 patiënten 

in isolatie werd vastgesteld dat bij 16% van de patiënten de isolatiekaart niet of niet 

goed zichtbaar was aan de ingang van de kamer. Van de kamers waar de isolatiekaart 

wel op hing, was deze in 28% van de gevallen niet correct. Bij slechts 27% hing de 

isolatiekaart zoals voorgeschreven aan het bed. Van de 67 geobserveerde medewerkers 

leefden slechts 49% de voorschriften na (Leroux-Roels, 2012). 
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Ton van der Ham deed onderzoek naar de compliance door verpleegkundigen en artsen 

aan isolatiemaatregelen in verschillende Nederlandse ziekenhuizen aan de hand van een 

verborgen camera. Hij concludeerde dat de standaarden van ziekenhuizen effect hebben, 

maar de naleving van deze protocollen minimaal waren. De minimale kennis bij 

verpleegkundigen en artsen over deze protocollen zou aan de basis liggen van deze 

resultaten. Dit zou het gevolg zijn van een verkeerde aanpak van de implementatie 

ervan (van der Ham, 2009). In een enquête uitgevoerd in 2012 door het team 

ziekenhuishygiëne van het UZ Gent en, die door 539 artsen en verpleegkundigen werd 

ingevuld, schatten 21% van de verpleegkundigen en 43% van de artsen de eigen kennis 

over handhygiëne als matig of slecht in, een verschil dat statistisch significant is (p < 

0,0001) (Leroux-Roels, 2012).  

Deze vaststellingen vormden de aanleiding van deze literatuurstudie en masterproef, 

waarin nagegaan werd welke implementatiestrategieën doeltreffend kunnen zijn voor de 

implementatie van richtlijnen en protocollen betreffende isolatiemaatregelen. 
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3 Doelstelling 

De doelstelling van dit onderzoek was om na te gaan de effectiviteit is van de 

implementatie van vernieuwde isolatie richtlijnen door middel van instructievideo’s op 

de compliance van verpleegkundigen. De operationalisering van deze indicatoren wordt 

in bijlage 1 voorgesteld. 

In het UZ Gent werden drie vernieuwde richtlijnen ter preventie van overdracht van 

micro-organismen geïmplementeerd, zijnde de Contact, de Contact + en de Contact C 

richtlijnen.  

De doelstelling van het onderzoek kan vertaald worden in een centrale 

onderzoeksvraag: 

“Kan het gebruik van instructievideo’s leiden tot een betere naleving van de 

contactisolatierichtlijnen door verpleegkundigen in het UZ Gent?” 

Op basis van de onderzoeksvraag kan een onderzoekshypothese geformuleerd worden. 

Hypothese:  

De compliance door verpleegkundigen van de richtlijnen voor contactisolatie is hoger in 

de interventiegroep aan wie de instructievideo’s getoond worden in vergelijking met de 

compliance in de controlegroep die enkel via een nieuwsbrief vernemen dat er een 

nieuwe richtlijn beschikbaar is.  
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4 Literatuuronderzoek 

Het doel van dit literatuuronderzoek is na te gaan wat effectieve strategieën zijn voor de 

implementatie van maatregelen en richtlijnen ter preventie en bestrijding van 

ziekenhuisinfecties. Hierbij wordt een overzicht gegeven van de bestaande literatuur 

hieromtrent. Eerst wordt de methodologie van het verzamelen en het selecteren van de 

literatuur beschreven, waarna de literatuur inhoudelijk besproken wordt. Belangrijk is 

om na te gaan welke implementatiestrategieën al zijn toegepast en met welk succes. 

4.1 Methodologie 

4.1.1 Zoekstrategie 

De volgende databanken werden doorzocht: PubMed, Web of Science, CINAHL en The 

Cochrane Library. De publicaties dienden beschikbaar te zijn in het Nederlands, Frans 

of Engels. Om een zo breed mogelijk onderzoeksveld te bestrijken werden zowel 

kwalitatieve als kwantitatieve studies met verschillende designs geïncludeerd. 

Bijkomende referenties werden gezocht door gebruik te maken van de 

sneeuwbalmethode. Bij het ontwikkelen van de zoekstrategie werd initieel een 

excessieve lijst van potentiële trefwoorden opgemaakt. Deze lijst kon opgedeeld worden 

in drie sublijsten die de volgende elementen bevatten: 

#1: Implementation strategy; optimization; optimisation; innovative strategy; 

implementation strategy; guidelines implementing; guidelines implementation; 

implementing; implement*; guideline protocol 

#2: Infection prevention; infection treatment; infection control; infection 

healing; hospital-acquired infection 

#3:   Hospital* NOT nursing homes 
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4.1.2 Resultaat van de zoekopdracht 

De eerste zoekopdracht leverde 106 artikels op. Een eerste beoordeling van de 

gevonden referenties gebeurde op basis van de titel en het abstract, rekening houdend 

met de eerder vernoemde selectiecriteria. In totaal werden 71 artikels geëxcludeerd. In 

een tweede fase werden de resterende 26 artikels gelezen en aan de hand van 

exclusiecriteria werden nogmaals 7 artikels geëxcludeerd. De exclusiecriteria zijn:  

-   artikels die niet gezondheidszorg gerelateerd zijn; 

-   artikels over human immunodeficiency virus (HIV), acquired immune 

deficiency syndrome (AIDS) en seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s); 

-   artikels die louter de ontwikkeling van protocollen en richtlijnen bespreken. 

De referentielijsten van de weerhouden artikels werden vervolgens volgens de 

sneeuwbalmethode manueel doorgenomen. Dit resulteerde in 9 artikels. Uiteindelijk 

werden 28 artikels geïncludeerd in deze literatuurstudie. Deze werden vervolgens 

gescreend op methodologische kwaliteit. Op basis hiervan werden 4 artikels 

geëxcludeerd. Dit leidde tot een totaal van 24 artikels. Figuur 3 geeft een flowchart weer 

van de gehanteerde zoekstrategie. 
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Bijkomende artikels op basis       

van referentie screening 
(totaal n= 9) 

DATABANKEN 

PubMed, Web of Science, CINAHL en The Cochrane Library. 

 

                                                        1 reviewer  

Resultaten na invoeren van de zoektermen 
PubMed (n= 58) 

Web of Science (n= 37) 

CINAHL (n= 8) 
The Cochrane Library (n= 3) 

Exclusie na review titel en abstract 

 
PubMed (n= 44) 

Web of Science (n= 23) 

CINAHL (n= 4) 

The Cochrane Library (n= 1) 

 

 

 

 

Geselecteerde artikels  

 
PubMed (n= 15)  

Web of Science (n= 14) (duplicaat: n= 8) (n= 7) 

CINAHL (n= 4) (duplicaat: n= 2) (n= 2) 

The Cochrane Library (n= 2) 

 

Exclusie na screening full text (niet 

gezondheidszorg gerelateerd, HIV, AIDS, SOA’s, 
louter ontwikkeling van protocollen & richtlijnen) 
 

PubMed (n= 4)  

Web of Science (n= 3) 

CINAHL (n= 0)  

The Cochrane Library (n= 0) 

 

Exclusie op basis van kwaliteitsconrole 
PubMed (n= 3) 

Web of Science (n= 0)  

CINAHL (n= 1)  

The Cochrane Library (n= 0) 

Sneeuwbalmethode (n= 0) 

 
Geïncludeerde artikels  
PubMed (n= 8) 

Web of Science (n= 4) 

EBSCOhost (n= 1) 

The Cochrane Library (n= 2) 

Sneeuwbalmethode (n= 9) 

 

Verkregen artikels voor verdere 

beoordeling 
PubMed (n= 2) 

WEB OF KWOWLEDGE
SM

 (n= 0) 

EBSCOhost (n= 0) 

The Cochrane Library (n= 0) 

Sneeuwbalmethode (n= 0) 

 

Totaal n= 71 

Totaal n= 106 

Totaal n= 26 

Totaal n= 7 

Totaal n= 19 

Totaal n= 24 

Totaal n= 4 

Artikels voor verdere beoordeling 
PubMed (n= 11) 
Web of Science (n= 4) 
CINAHL (n= 2) 
The Cochrane Library (n= 2) 

 

Figuur 3: Flowchart zoekstrategie 
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4.2 Resultaten literatuuronderzoek 

De kwaliteit en effectiviteit van zorg in een organisatie kan versterkt worden door 

verandering en innovatie (MacPhee, 2007). De organisatiecultuur, de grootte van de 

organisatie en de sterkte van het sociaal netwerksysteem zijn elementen die mede het 

succes van een veranderingsproject beïnvloeden. Er wordt gesproken van een 

succesvolle verandering wanneer de veranderingen zichtbaar zijn en positieve resultaten 

leveren. Wanneer initiatieven uitgaan van dezelfde overtuigingen en waarden van 

werknemers of hun voordelen bieden, zullen deze makkelijker aanvaard worden 

(MacPhee, 2007).  

Veranderingen in het gedrag van gezondheidswerkers zijn vereist om de naleving te 

verbeteren van richtlijnen ter preventie en bestrijding van zorggerelateerde infecties. Zo 

blijkt uit een onderzoek van acht ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk dat de 

incidentie van methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) en Clostridium 

difficile infecties in het bloed daalde met respectivelijk 59% en 64% (Health Protection 

Agency, 2009, 2010). Deze dalingen werden toegeschreven aan het beleid, de 

toegenomen verplichte registratie en de publicatie van evidence based richtlijnen 

(National Audit Office, 2000; Pratt et al., 2007). De richtlijnen en het beleid hebben 

echter niet geleid tot de standaardisatie van de best practice (Cook et al., 2000; Ferlie, 

Wood, Fitzgerald, & Hawkins, 2005; Rello et al., 2002). 

Het invoeren van de nieuwe richtlijnen voor contactisolatie, beoogt een verbetering van 

de kwaliteit van de zorgverlening en een daling van het aantal kruisbesmettingen in het 

ziekenhuis (Michie, et al. 2005). Dit betekent dat het implementeren van de nieuwe 

richtlijnen gedragsverandering wil bewerkstelligen (Dolan, Hallsworth, Halpern, King, 

& Vlaev, 2010; Munro, Lewin, Swart, & Volmink, 2007). 

Meerdere factoren hebben invloed op de uitvoering van gedrag, zoals rationele 

(bijvoorbeeld de motivatie om te voldoen aan een best practice), contextuele 

(bijvoorbeeld de aanwezigheid van hulpmiddelen en omgevingsfactoren die gedrag 

verbeteren of belemmeren, zoals toegang tot wastafels) en emotionele kenmerken 

(bijvoorbeeld overmatige stress) (Munro, Lewin, Swart, & Volmink, 2007).  
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Marketing benaderingen (bijvoorbeeld pamfletten, sociale media, video’s) worden 

steeds vaker gebruikt in de gezondheidszorg om de verspreiding van informatie aan 

gezondheidswerkers te verbeteren en om gedragsveranderingen te bevorderen (National 

Social Marketing Centre, 2012).  

Lederer et al. (2009) deden onderzoek naar het effect van een communicatiecampagne 

en feedbackprogramma in negen ziekenhuizen gericht op het creëren van een cultuur 

waarin de niet-naleving van handhygiëne onaanvaardbaar was. De campagne en het 

feedbackprogramma bestonden uit memo’s en posterborden, onderwijsprogramma’s 

voor bezoekers, het verspreiden van stickers, advertenties, folders en levensgrote 

cartoons, die vaak tegenstrijdigheden uitlokten. De campagne leidde tot een betere 

naleving van de handhygiënerichtlijnen met een compliance bij de verpleegkundigen 

van 82,5% wat een stijging van 37% was in vergelijking met de situatie voor de 

campagne. Maar de effecten van de verschillende interventies die werden ingevoerd 

waren minder duidelijk. Er werd een daling van 54% van het aantal MRSA-infecties 

gerapporteerd en dit werd toegeschreven aan de betere handhygiëne. Echter, het bleef 

wel onduidelijk of de twee uitkomsten aan elkaar gekoppeld konden worden (Lederer, 

Best, & Hendrix, 2009). Lam et al. (2004) voerden eveneens een multifactoriële 

interventie uit die bestond uit een probleem- en taakgeoriënteerd onderwijsprogramma 

voor het verbeteren van de naleving van handhygiëne. Na een korte observatieperiode 

van vier weken stelde men de meest voorkomende problemen vast betreffende 

handhygiëne en paste men het tot dan toe gebruikte protocol aan. Dit protocol werd 

verspreid via ‘face-to-face’ bijeenkomsten die verschillende malen uitgevoerd werden 

op de verschillende hospitalisatieafdelingen. Foto’s met informatie over hoe de handen 

moesten gewassen en ontsmet worden werden boven elke wastafel gehangen. Ook de 

middelen om de handhygiëne uit te voeren waren voldoende ter beschikking. Nadien 

volgde een nieuwe observatieperiode. Na de invoering van het onderwijsprogramma 

kende de uitvoering van correcte handhygiëne een significante stijging van 39% naar 

59% (p=0,001) en men associeerde hieraan een significante daling van nosocomiale 

infecties van 16,9% naar 9,9% (p=0,001). Het probleem- en taakgeoriënteerde 

onderwijsprogramma verhoogde de frequentie van het gewenste gedrag en het gebruik 

van educatieve programma’s werd meegenomen als een belangrijke bijdrage voor de 

duurzaamheid van dergelijke campagnes (Lam, Lee, & Lau, 2004).  
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Trick et al. (2007) introduceerden een educatieve postercampagne om handhygiëne te 

promoten en hadden gedragsverandering als doel. De naleving van handhygiëne kende 

in de drie geïncludeerde ziekenhuizen een significante stijging tot 74%, 80% en 77% 

(p=0,05) van de compliancecijfers, maar de incidentie van nosocomiale infecties daalde 

slechts in het eerste geïncludeerde ziekenhuis. Hoewel effectieve en duurzame 

gedragsverandering werd gemeld, was het niet duidelijk welk element of elementen tot 

deze veranderingen geleid hebben. (Trick et al., 2007).  

Kac et al. (2007) deden onderzoek naar de naleving door verpleegkundigen van 

voorzorgen bij patiënten die gekoloniseerd zijn of geïnfecteerd zijn met multiresistente 

bacteriën. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een elektronisch waarschuwingssysteem 

bij alle nieuwe gevallen. Eerst werd een waarschuwing gestuurd naar infection control 

practitioners die instaan voor de bewaking van infectieziekten. Vervolgens werden 

waarschuwingen verzonden naar het automatisch infectiecontrolesysteem dat de 

voorzorgsmaatregelen moest instellen. De correcte uitvoering van 

isolatievoorzorgsmaatregelen nam aanzienlijk toe van 15,0% voor de interventie tot 

57,4% (p=0,05) 1 jaar na het invoeren van de interventie. Hieruit blijkt dat een 

computerwaarschuwingssysteem kan resulteren in effectieve en duurzame verbetering 

van de uitvoering van isolatievoorzorgsmaatregelen bij patiënten met multiresistente 

bacteriën (Kac et al., 2007).  

 

Kho et al. (2008) toonden eveneens een positief effect aan van een geautomatiseerde 

herinnering bij patiënten die gekoloniseerd of geïnfecteerd waren met resistente 

bacteriën. De nadruk van hun onderzoek lag voornamelijk op de snelheid in tijd 

waarmee de isolatiemaatregelen werden ingevoerd. Het aantal patiënten dat sneller 

binnen een bepaalde tijd geïsoleerd werd, steeg van 33% naar 89% (p < 0,001), zonder 

dat er meer geïnfecteerde gevallen werden vastgesteld, maar er was wel een reductie 

van het aantal infecties van 21,3% naar 11,8% (p < 0,001). De tijd (mediaan) tussen het 

vaststellen van de noodzaak aan isolatie en het instellen van de maatregelen daalde van 

16,6 uur naar < 1 uur (p < 0,001). Hoewel de gedragsverandering voornamelijk bij 

artsen werd getest, illustreert de studie het potentieel van elektronische systemen (Kho 

et al., 2008).  
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Barrett en Randle (2008) haalden uit een kwalitatief onderzoek gebaseerd op 

focusgroepen met student verpleegkundigen en verpleegkundigen op de werkvloer het 

belang van sociale identiteit en culturele normen aan, in het uitvoeren van handhygiëne 

in de praktijk bij studenten verpleegkunde. Wanneer studenten verpleegkunde het 

gevoel hadden gewaardeerd te worden door de stagementoren en zich bekwaam voelden 

om feedback te kunnen geven aan verpleegkundigen op de werkvloer zonder geviseerd 

te worden, leidde dit tot een betere compliance (cijfers zijn echter niet gekend), zowel 

bij de studenten als de verpleegkundigen. De toegenomen compliance werd 

toegeschreven aan het feit dat de studenten zelfzekerder op de werkvloer stonden door 

een toegenomen kennis over handhygiëne en de waardering van de mentoren. Hierdoor 

hadden de studenten niet het gevoel geremd te zijn in hun handelen. Wanneer studenten 

verpleegkunde deze waardering niet ervaarden tijdens de stage, kopieerde men het 

handelen van de mentoren, vanuit de wens om goed gescoord te worden, ongeacht of 

het een correct of foutief handelen was (Barrett & Randle, 2008).  

Lusardi (2007) stelde vast dat studenten verpleegkunde zich verantwoordelijk voelden 

voor de naleving van handhygiëne in de praktijk, maar de studenten vonden niet dat ze 

bevoegd waren om verpleegkundigen erop te wijzen wanneer door hen geen correcte 

handhygiëne werd uitgevoerd. Zijn studie suggereert dat een slechte praktijkuitvoering 

overgenomen kan worden door de afwezigheid van rolmodellen en het ontbreken van 

verantwoordelijkheidszin bij verpleegkundigen (Lusardi, 2007).  

Nicol et al. (2009) concludeerden dat de Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1988) een 

goede theorie die helpt om het gedrag van gezondheidswerkers beter te begrijpen. Er 

werd vastgesteld dat de eigen ervaring tijdens de stages beter was voor de uitvoering 

van handhygiëne dan de bestaande onderwijsvormen die men vanuit de opleiding 

aanbiedt. Het correct zien uitvoeren van handhygiëne door verpleegkundigen in praktijk 

zet ziekenhuispersoneel en studenten aan het ook correct te doen. Nicol et al. (2009) 

raden aan belevenissen van verpleegkundigen uit de praktijk aangevuld met ludieke 

anekdotes of video’s te gebruiken in de opleiding om gedragsverandering bij 

gezondheidswerkers te bekomen (Nicol, Watkins, Donovan, Wynaden, & Cadwallader, 

2009).  
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Chan et al. (2008) halen aan dat het accepteren door de individuele gezondheidswerker 

van de richtlijnen die vooropgesteld worden in het ziekenhuis belangrijk is voor de 

uitvoering ervan. Vandaar dat bij het bekend maken van een nieuwe richtlijn ervoor 

moet gezorgd worden dat iedereen overtuigd is van de richtlijn en dat de te nemen 

maatregelen wel degelijk nodig zijn voor een goed beleid (Chan, Ho, & Day, 2008).  

Kretzer en Larson (1998) tonen in hun studie aan dat het geloof in eigen gedrag 

betreffende de uitvoering van isolatiemaatregelen effectief helpt bij de 

gedragsverandering van gezondheidsmedewerkers. Ook de houding, kennis en ervaring 

van gezondheidsmedewerkers met Evidence Based Practice, helpt om 

gedragsverandering te bekomen (Kretzer & Larson, 1998).  

4.2.1 Conclusie literatuuronderzoek 

Er is dus enig bewijs dat een multifactoriële aanpak effectief is in het veranderen van 

het gedrag bij gezondheidswerkers en in het verminderen van zorggerelateerde infecties. 

Er is echter onvoldoende bewijs welke strategie effectiever is ten opzichte van andere 

strategieën, gezien in de besproken studies meerdere implementatiestrategieën 

gecombineerd werden. De mate waarin de verschillende elementen bijdragen tot een 

aanhoudende gedragsverandering of het verlagen van het aantal ziekenhuisinfecties is 

tot hiertoe nog onduidelijk en er dient verder onderzoek naar te gebeuren. Om een 

antwoord te formuleren op de hiaten uit de literatuur werd binnen deze masterproef 

geopteerd om één enkele interventie te toetsen in de praktijk, namelijk het 

implementeren van een richtlijn aan de hand van een instructievideo.  
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5 Onderzoeksmethode 

5.1 Design 

We hebben een quasi-experimenteel onderzoek met een post test only experimental 

design opgezet, die uitgevoerd werd op het niveau van de sectoren en niet op het niveau 

van de patiënten. Een sector is een overkoepeling van verpleegafdelingen die vanuit een 

eigen visie, doelstellingen en specialiteit, zorg aanbieden. Hoewel het mogelijk is om 

een gerandomiseerde studie over kwaliteitsverbeteringstrategieën uit te voeren waarbij 

individuele patiënten worden gerandomiseerd, lijkt dit niet ideaal (Grimshaw, Eccles, 

Cambell & Erbourne 2005). Er is risico op contaminatie wanneer de nieuwe werkwijze 

die toegepast wordt in de controlegroep, wordt beïnvloed door de ervaring van de 

organisatie of de zorgverlener met toepassing van de werkwijze op patiënten in de 

interventiegroep. Gezien het potentieel risico op contaminatie, werd beslist om de 

sectoren binnen het UZ Gent waar gehospitaliseerde patiënten worden verpleegd te 

randomiseren, in plaats van de individuele patiënten of hospitalisatieafdelingen (Donner 

& Klar, 2001).  

De belangrijkste overwegingen met betrekking tot het design voor deze masterproef 

betreffen het randomisatieniveau en de beslissing om wel of geen voormeting te doen. 

Vaak moet er een afweging worden gemaakt tussen; enerzijds de mogelijkheid dat 

contaminatie zal optreden wanneer voor een lager analyseniveau wordt gekozen en 

anderzijds het gegeven dat het aantal analyse-eenheden – door de clustering van 

deelnemers binnen het ziekenhuis – zal verminderen, met verlies van power. Daarbij 

komt dat de problemen op vlak van logistiek kunnen toenemen wanneer gekozen wordt 

voor een hoger analyseniveau. In deze masterproef werd gekozen om de analyse uit te 

voeren op sectorniveau. Dit gebeurde aan de hand van een geblindeerde loting, waarbij 

de sectoren genoteerd werden op papier en in een tas werden gestopt. Voordien werd 

afgesproken dat de eerste, de derde en de vijfde loting in de interventiegroep zouden 

terecht komen en dat de tweede, vierde en zesde loting als controlegroep zouden 

fungeren.  
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De observatoren (voornamelijk de onderzoeker, aangevuld door observaties van drie 

verpleegkundigen van het team ziekenhuishygiëne van het UZ Gent) en de 

hoofdverpleegkundigen uit de interventiegroep, werden niet geblindeerd, gezien deze te 

nauw betrokken zijn in de organisatie van het onderzoek. De verpleegkundigen en 

andere ziekenhuismedewerkers van het UZ Gent werden echter wel geblindeerd. Figuur 

4 geeft het design schematisch weer.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Schematische voorstelling van het onderzoeksdesign 

 

5.2 Setting  

De studie werd uitgevoerd in het UZ Gent. De organisatiestructuur van het UZ Gent 

wordt gekenmerkt door een gekantelde organisatie en is opgedeeld in acht sectoren 

(Bedrijfsondersteunende sector, sector Bewegingsstelsel, sector Bloed, Ademhaling & 

Spijsvertering, sector Hoofd, Hals & Zenuwstelsel, Klinisch Ondersteunende sector, 

sector Kritieke Diensten, sector Man, Vrouw & Kind en sector Metabole & 

Cardiovasculaire Aandoeningen). Een sector is een overkoepeling van 

verpleegafdelingen binnen het ziekenhuis die elk vanuit hun eigen visie, doelstellingen 

en specialiteit de beste zorg aanbieden binnen een zorgcontinuüm. Elke sector wordt 

aangestuurd door een sectorraad waarin een sector voorzitter en een zorgmanager, 

samen met enkele diensthoofden en hoofdverpleegkundigen zetelen. De sectorraad is 

het beleid- en beslissingsorgaan van de sector en vormt het algemeen bestuur ervan. Het 

dagelijks bestuur is in handen van het sectorbureau dat gevormd wordt door de 

sectorvoorzitter en de zorgmanager. In opdracht van de sectorraad nemen beiden de 

post- test only experimental design 

R = Randomisatie 

C = Controle: implementatie van de richtlijn via 

R C A intranet en een nieuwsbrief. 

R X A X = Interventie: implementatie van de richtlijn via  

intranet, een nieuwsbrief en een  

instructievideo. 

   A = Postmeting 

https://www.uzgent.be/wps/wcm/connect/nl/web/over+uz+gent/uzgent/sectorale+organisatiestructuur/bedrijfsondersteunende+sector
https://www.uzgent.be/wps/wcm/connect/nl/web/over+uz+gent/uzgent/sectorale+organisatiestructuur/bewegingsstelsel
https://www.uzgent.be/wps/wcm/connect/nl/web/over+uz+gent/uzgent/sectorale+organisatiestructuur/bloed%2C+ademhaling+en+spijsvertering
https://www.uzgent.be/wps/wcm/connect/nl/web/over+uz+gent/uzgent/sectorale+organisatiestructuur/bloed%2C+ademhaling+en+spijsvertering
https://www.uzgent.be/wps/wcm/connect/nl/web/over+uz+gent/uzgent/sectorale+organisatiestructuur/hoofd%2C+hals+en+zenuwstelsel
https://www.uzgent.be/wps/wcm/connect/nl/web/over+uz+gent/uzgent/sectorale+organisatiestructuur/klinisch+ondersteunende+sector
https://www.uzgent.be/wps/wcm/connect/nl/web/over+uz+gent/uzgent/sectorale+organisatiestructuur/kritieke+diensten
https://www.uzgent.be/wps/wcm/connect/nl/web/over+uz+gent/uzgent/sectorale+organisatiestructuur/man%2C+vrouw+en+kind
https://www.uzgent.be/wps/wcm/connect/nl/web/over+uz+gent/uzgent/sectorale+organisatiestructuur/metabole+en+cardiovasculaire+aandoeningen
https://www.uzgent.be/wps/wcm/connect/nl/web/over+uz+gent/uzgent/sectorale+organisatiestructuur/metabole+en+cardiovasculaire+aandoeningen
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opvolging, aansturing en evaluatie van alle zorgprocessen voor hun rekening. Ze plegen 

daarvoor overleg met het directiecomité en de raad van bestuur (Universitair Ziekenhuis 

Gent, 2013). Volgende zes sectoren worden betrokken in het onderzoek: Kritieke 

Diensten (KD), Metabole en Cardivasculaire Aandoeningen (MCA), Hoofd-, Hals- en 

Zenuwstelsel (HHZ), Bewegingsstelsel (BWS), Bloed Ademhaling Spijsvertering 

(BAS) en Man Vrouw Kind (MVK).  

Het UZ Gent is een tertiair universitair ziekenhuis en beschikt over 1.062 erkende 

hospitalisatiebedden. (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, 2012). Er worden 

jaarlijks ongeveer 85.810 patiënten opgenomen waarvan 35.969 meerdaagse 

hospitalisaties en 49.841 daghospitalisaties (Universitair Ziekenhuis Gent, 2012). De 

deelnemende sectoren tellen samen 1773 tewerkgestelde verpleegkundigen. In het 

onderzoek werden 32 afdelingen betrokken. Tabel 2 geeft een overzicht van het aantal 

afdelingen en het aantal verpleegkundigen per sector die geïncludeerd zijn in de studie. 
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Sector  Afdeling (code) Aantal  

Verpleegkundigen  
Interventiegroep 

Kritieke Diensten (KD) Brandwondencentrum (BWC01)  

 

406 

Chirurgische IZ (INZ01) 

Medische IZ (INZ02) 

Cardiochirurgische IZ (INZ03) 

Pediatrische IZ (INZ04) 

Metabole en 

Cardiovasculaire 

Aandoeningen (MCA) 

Thoracale, vasculaire en plastische 

heelkunde (CHI06) 
 

 

 

 

346 

Chirurgische en interventionele 

cardiologie (CHI12) 

Geriatrie (GER01) 

Hartbewaking (HBW01) 

Nefrologie (INT01) 

Shortstay interne (INT03) 

Dermatologie, algemene interne en 

infectiologie (INT07) 

Cardiologie (INT09) 

Hoofd-, Hals- en 

Zenuwstelsel (HHZ) 

Oogheelkunde, hoofd- en 

halschirurgie en neus-, keel-, 

oorheelkunde (CHI02) 

 

 

 

229 Neurochirurgie (CHI11) 

Neurologie (INT05) 

Tand-, mond- en kaakziekten 

(INT11) 
SUBTOTAAL: 17 afdelingen 981 verpleegkundigen 

Controlegroep 

Bewegingsstelsel (BWS) Traumatologie (CHI03)  

 

170 

Fysische geneeskunde (CHI08) 

Orthopedie en algemene heelkunde 

(CHI13) 

Reumatologie (INT08) 

Bloed Ademhaling 

Spijsvertering (BAS) 

Neurochirurgie en algemene 

heelkunde (CHI10) 

 

 

 

198 

Algemene en hepatobiliaire 

heelkunde (CHI07) 

Gastroenterologie (INT06) 

Hematologie (INT10) 

Hematologie 

Beenmergtransplantatie (INT12) 

Pneumologie (INT02) 

Man Vrouw Kind (MVK) Urologie (CHI05)  

 

424 

Gynaecologie (CHI09) 

Radiotherapie/oncologie (INT04) 

Pediatrische oncologie (PED03) 

Specialistische pediatrie (PED06) 
SUBTOTAAL: 15 afdelingen 792 verpleegkundigen 

TOTAAL: 32 afdelingen 1773 verpleegkundigen 

Tabel 2: Aantal verpleegkundigen per sector 
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5.3 Steekproef 

5.3.1 Steekproeftrekking 

Het onderzoek richt zich op het observeren van verpleegkundigen tewerk gesteld op de 

geïncludeerde sectoren. De sectoren werden ad random geselecteerd. Het nadeel van 

deze methode is de kans op samplingbias: het is mogelijk dat de beschikbare 

participanten atypisch zijn voor de populatie. 

5.3.2 In- en exclusiecriteria 

Verpleegkundigen werkzaam op hospitalisatieafdelingen van de geïncludeerde sectoren 

en die de zorg van patiënten in isolatie op zich namen kwamen in aanmerking 

geobserveerd te worden en dus deel te nemen aan het onderzoek. De observaties werden 

uitgevoerd tussen 19 november 2012 en 22 maart 2013. 

De inclusiecriteria worden als volgt gedefinieerd: 

- Alle verpleegkundigen werkzaam op de hospitalisatieafdelingen van de sectoren 

behorende tot de interventiegroep (HHZ, MCA en KD) en de controlegroep 

(BWS, MVK en BAS). 

- De observaties werden enkel geregistreerd na voorafgaande toestemming van de 

patiënt en/of zijn familie, indien de patiëntenkamer betreden werd. 

De exclusiecriteria worden als volgt gedefinieerd: 

- Artsen, andere zorgverstrekkers en onderhoudspersoneel die tewerk gesteld zijn 

in de geïncludeerde sectoren (BWS, MVK, BAS, HHZ, MCA en KD) werden 

niet geobserveerd. 

- De afdelingen revalidatie, neonatologie, palliatieve eenheid, psychiatrie, 

materniteit, spoedopname, PACU en operatiekwartier, behoren tot de 

geïncludeerde sectoren, maar er werden echter geen observaties uitgevoerd. 

- Indien de patiënt en/of zijn familie niet akkoord ging dat de verpleegkundige 

door de onderzoekers geobserveerd werd, werd de observatie gestaakt en 

geëxcludeerd.  
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5.4 Voorbereidingsfase 

De implementatie van de nieuwe richtlijnen is er gekomen doordat er vanuit de directie 

van het UZ Gent een effectiever interventiebeleid verwacht werd. Verder was er de 

vraag van verpleegkundigen om duidelijker richtlijnen op te stellen en was er een grote 

vraag naar educatie over isolatiemaatregelen. 

Om de nieuwe richtlijn te implementeren werd naar een nieuwe strategie gezocht, 

omdat men ondervond dat het geven van educatie te tijdrovend is voor het kleine team 

ziekenhuishygiëne. De drie verpleegkundigen ziekenhuishygiënisten staan in voor de 

vorming betreffende infectiepreventie van meer dan 4.000 medewerkers met 

patiëntencontact. In overleg werd beslist instructievideo’s en deze aan te bieden aan de 

verpleegkundigen.  

5.4.1 Nieuwe richtlijnen 

Vóór de richtlijnen geïmplementeerd konden worden, werden deze uit 2007 eerst 

geüpdatet. Dit gebeurde door het team ziekenhuishygiëne van het UZ Gent in de periode 

tussen augustus en oktober 2012. Hiervoor werd vertrokken vanuit de bestaande 

richtlijn van 2007 aangevuld met een grondige search van de literatuur. Tevens werden 

bevindingen uit de praktijk meegenomen in het opstellen van de nieuwe richtlijnen. Het 

aandeel van de onderzoeker voor het opstellen van deze richtlijnen bestond erin reviews 

en artikelen op te zoeken, die een meerwaarde konden zijn voor het updaten van de 

richtlijnen. Aanvullend op de richtlijnen werden door het team ziekenhuishygiëne 

vernieuwde isolatiekaarten voor elke isolatievorm afzonderlijk ontwikkeld (zie bijlagen 

2, 3 en 4). Door het gebruik van pictogrammen dienen deze als geheugensteuntje voor 

ziekenhuismedewerkers en bezoekers, om de isolatiemaatregelen correct uit te voeren. 

Daarnaast werden instructiefiches voor het aan- en uittrekken van persoonlijke 

beschermkledij (zie bijlagen 5, 6 en 7) en checklists (zie bijlagen 8, 9 en 10) 

ontwikkeld, die verpleegkundigen kunnen gebruiken bij het instellen van de 

isolatiemaatregelen. Bijkomend werd voor Contact C isolatie een handleiding 

ontwikkeld voor het gebruik van het sporicide ontsmettingsproduct Tristel duo© (zie 

bijlage 11). 
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5.4.2 Ethische goedkeuring 

De nieuwe richtlijnen, probleemstelling, het onderzoeksopzet en de planning van het 

onderzoek werden eerst ter goedkeuring toegelicht op het comité ziekenhuishygiëne. 

Om het onderzoek te kunnen starten was goedkeuring nodig van de Commissie voor 

Medische Ethiek. Op 17 juli 2012 werden de documenten voor aanvraag tot 

goedkeuring bezorgd aan de Commissie voor Medische Ethiek van het UZ Gent. Het 

onderzoek werd goedgekeurd op 30 augustus 2012 met volgend Belgisch 

Registratienummer: B670201214903 (zie bijlage 12). 

5.4.3 Instructievideo 

De nieuwe richtlijnen werden aan de hand van een scenario (zie bijlagen 13, 14 en 15) 

verfilmd. De instructievideo’s werden door een cameraman, monteur, fotograaf en 

verteller gemaakt, onder continu toezicht van het team ziekenhuishygiëne en de 

onderzoeker. 

5.5 Interventies 

5.5.1 Interventiegroep 

Alle hoofdverpleegkundigen van de afdelingen die behoren tot de interventiegroep 

(sector KD, MCA en HHZ) werden via e-mail op de hoogte gesteld van het onderzoek 

en van de invoering van de nieuwe isolatierichtlijnen aan de hand van een 

informatiebrief (zie bijlage 16).  

De hardcopy versie van de richtlijnen werd gedurende het onderzoek ter beschikking 

gesteld aan de interventiegroep via de intranetpagina van het team ziekenhuishygiëne. 

Aan de verpleegkundigen uit de interventiegroep werd gevraagd om de instructievideo’s 

eenmaal te bekijken tussen 12 oktober en 19 november 2012. Gedurende het onderzoek 

werd onbeperkte toegang verleend tot het bekijken van de instructievideo’s.  

Voor de implementatie van de instructievideo’s werd beroep gedaan op de 

Elektronische LeerOmgeving (ELO) van het UZ Gent. Door de medewerkers van de 

dienst Vorming van het UZ Gent, werd het mogelijk gemaakt dat uitsluitend de 

verpleegkundigen van de interventiegroep de instructievideo’s te zien kregen. Er werd 

samen met de dienst Vorming een cursuspagina ontwikkeld waarop de 
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verpleegkundigen via een login en paswoord de instructievideo’s konden raadplegen, 

aangevuld met de richtlijnen, de instructiefiches voor het aan- en uittrekken van 

persoonlijke beschermkledij en de isolatiekaarten. Het voordeel te werken met de ELO 

was dat verpleegkundigen op elk moment, zowel op het werk als van thuis uit de 

video’s konden raadplegen. Omdat formele en informele leiders een zeer grote invloed 

kunnen uitoefenen op verandering in de praktijk of op implementatie van nieuwe 

werkwijzen, werden voordien de hoofdverpleegkundigen van de interventiegroep 

geïnformeerd (Grol & Wensing, 2011; Pearson, Field & Jordan, 2009; Van Hecke, 

2012). Hen werd uitdrukkelijk gevraagd niet te vermelden aan de verpleegkundigen dat 

het in het kader van een onderzoek was. Verder werd er een handleiding (zie bijlage 17) 

en toelichting gegeven hoe de video’s op de ELO geraadpleegd konden worden. 

Problemen met internettoegang en mogelijkheid tot geluidspeakers werden opgelost. Jet 

resultaat was dat elke verpleegkundige werkzaam in de interventiegroep de 

instructievideo’s minstens een keer bekeken hadden. 

5.5.2 Controlegroep 

Alle hoofdverpleegkundigen van de afdelingen die behoorden tot de controlegroep 

(sector BWS, BAS en MVK) werden via e-mail op de hoogte gesteld van de invoering 

van de nieuwe isolatierichtlijnen aan de hand van een informatiebrief (zie bijlage 16). 

De hardcopy versie van de richtlijnen werd gedurende het onderzoek ter beschikking 

gesteld aan de controlegroep via de intranetpagina van het team ziekenhuishygiëne.  

5.6 Procedure 

De nieuwe richtlijnen werden in het ziekenhuis op 12 oktober 2012 geïmplementeerd.  

Deelnemers van de interventiegroep (17 afdelingen, 981 verpleegkundigen) kregen de 

mogelijkheid om deze video’s gedurende het onderzoek onbeperkt te bekijken. De 

instructievideo’s werd verder ondersteund door een hardcopy versie van de richtlijnen. 

In de controlegroep (15 afdelingen, 792 verpleegkundigen) werd uitsluitend een 

hardcopy versie geïntroduceerd. Er werden op deze afdelingen geen aanvullende 

interventies uitgevoerd. Figuur 5 is een flowchart die een overzicht van de studie 

weergeeft. 
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Figuur 5: Studie Flowchart 

5.6.1 Observaties 

De observaties op het werkveld zijn op 19 november 2012 gestart. Telkens werd 

nagegaan welke patiënten in Contact, Contact + en Contact C isolatie werden geplaatst. 

Nadien werd naar de patiëntenkamer gegaan om zowel structuur- als procesindicatoren 

te observeren. Structuurindicatoren werden per patiënt slechts eenmaal geobserveerd. 

Bij de procesindicatoren konden meerdere verpleegkundigen (ad random) bij één patiënt 

geobserveerd worden. Procesindicatoren werden per verpleegkundige bij eenzelfde 

patiënt slechts eenmaal geobserveerd. Wanneer de patiënt van afdeling verhuisde kon 

deze opnieuw in aanmerking komen voor het observeren van structuurindicatoren. De 

observaties werden afgesloten op 22 maart 2013. 
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5.6.2 Bevraging van de ervaring met de instructievideo’s 

Om de nieuwe implementatiestrategie te evalueren werd gebruik gemaakt van een korte 

vragenlijst die door de onderzoeker werd opgesteld (zie bijlagen 18 en 19). Alle 

verpleegkundigen tewerkgesteld in de interventiegroep waren vrij deze vragenlijst in te 

vullen tussen februari en april 2013 en terug te bezorgen aan het team 

ziekenhuishygiëne van het UZ Gent. De vragenlijst werd geanonimiseerd en op papier 

ingevuld door de verpleegkundigen. 

5.6.3 Feedback aan de afdelingen 

Om de geïncludeerde afdelingen te informeren over de resultaten van het onderzoek 

zullen de hoofdverpleegkundigen via e-mail ingelicht worden, nadat de analyses 

uitgevoerd werden, aangevuld met bevindingen en conclusies.  

5.7 Datacollectie 

5.7.1 Datacollectiemethoden 

Om de data te verzamelen werden verschillende methoden gecombineerd. In de eerste 

plaats werden observaties uitgevoerd van verpleegkundigen door gebruik te maken van 

een observatiechecklist. Deze werd niet methodologisch gevalideerd, maar is door 

consensusvorming tot stand gekomen (zie 5.7.2.2). Als tweede methode werden 

verpleegkundigen aan de hand van een vragenlijst (zie bijlagen 18 en 19) bevraagd om 

de instructievideo’s te evalueren. 

5.7.2 Meetinstrumenten 

5.7.2.1 Ontwikkeling meetinstrumenten 

Om de inhoud van de observatiechecklist te bepalen, werd gebruik gemaakt van de 

vernieuwde richtlijnen. Deze zijn terug te vinden in bijlagen 20, 21 en 22. De 

observatiechecklist richt zich op zowel structuurindicatoren als procesindicatoren (zie 

bijlage 1). Om de zorgkwaliteit meetbaar te maken, te kunnen bijsturen en de evolutie te 

kunnen opvolgen wordt steeds meer gebruik gemaakt van indicatoren, ook in het 

domein van de preventie en beheersing van zorggerelateerde infecties (Cookson,  

Mackenzie, Coutinho, Russell, Fabry, 2011). In de vragenlijst die door de onderzoeker 

opgesteld werd, werd voornamelijk getoetst naar de relevantie en de waardering van 

dergelijke implementatiestrategie bij verpleegkundigen.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cookson%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21906841
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mackenzie%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21906841
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Coutinho%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21906841
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Russell%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21906841
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fabry%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21906841
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5.7.2.2 Validering 

In dit onderzoek werd de inhoudsvaliditeit (content validity) van de observatiechecklist 

en de vragenlijst bepaald aan de hand van een expertbeoordeling. De initiële 

observatiechecklist en vragenlijst die door de onderzoeker werden opgesteld, werden 

voorgelegd aan een aantal experts op gebied van ziekenhuishygiëne om tot een 

consensus te komen wat betreft de inhoud en relevantie voor de praktijk.  

Het panel bestond uit (1) drie microbiologen, (2) een verpleegkundige en licentiaat in de 

medisch- sociale wetenschappen optie verplegingswetenschap, die hygiëne en medische 

microbiologie doceert in de opleiding verpleegkunde en coördinator is van een 

expertisecentrum infectiepreventie en hygiëne en (3) drie licentiaat verpleegkundigen 

ziekenhuishygiëne. Zij hebben een aantal wijzigingen en aanvullingen geadviseerd op 

het niveau van correctheid en relevantie voor de praktijk. De tweede versie van de 

documenten werd opnieuw door de experts geëvalueerd. Na het doorvoeren van kleine 

wijzigingen was het panel akkoord met de derde versie. De observatiechecklist is terug 

te vinden in bijlage 23. Deze werd vervolgens gedigitaliseerd (zie bijlage 24) zodat er 

op de werkvloer met behulp van een iPad kon geobserveerd worden.  

5.7.3 Variabelen 

De afhankelijke variabelen zijn de uitkomstvariabelen of de variabelen die iets zeggen 

over het verwachte effect van de interventie. Dit onderzoek had twee 

uitkomstvariabelen: 

- Congruentie van structuurindicatoren uit de isolatierichtlijnen met deze in de 

praktijk. Dit zijn dichotome variabelen, met name de structuurindicator is aan-of 

afwezig (zie bijlage 1). 

- Compliance van verpleegkundigen aan de isolatiemaatregelen voor het 

toepassen van procesindicatoren. Dit zijn eveneens dichotome variabelen, met 

name de procesindicator wordt correct of incorrect uitgevoerd (zie bijlage 1). 

Uitkomstvariabelen zijn afhankelijk van een aantal andere variabelen. Deze worden 

onafhankelijke variabelen genoemd. Een aantal verstorende factoren, confounders, 

kunnen het effect van de onafhankelijke variabelen op de afhankelijke variabelen 

beïnvloeden. 



35 

 

6 Statistische analyse 

Alle analyses werden uitgevoerd met behulp van het statistisch softwareprogramma 

“SPSS 19
®
 voor Windows”. De resultaten werden statistisch significant beschouwd bij 

een gevonden p- waarde < 0.05.  

6.1 Demografische variabelen 

Demografische gegevens van de verpleegkundigen werkzaam in de geïncludeerde 

sectoren worden als absolute (n) en relatieve (%) frequenties weergegeven. Een chi- 

kwadraat test werd uitgevoerd om na te gaan of er een significant verband is met de 

demografische variabelen tussen de controle- en de interventiegroep, om de 

vergelijkbaarheid van beide groepen na te gaan. Per demografische variabele werd 

telkens de p-waarde gerapporteerd. 

6.2 Structuur- en procesindicatoren 

Om de doeltreffendheid van de interventie te evalueren werden twee datasets opgesteld. 

In een eerste dataset werden de resultaten van de structuurindicatoren weergegeven. In 

een tweede werden de resultaten van de procesindicatoren gerapporteerd. Twee datasets 

waren noodzakelijk gezien structuurindicatoren slechts eenmaal per patiënt 

geobserveerd mochten worden. Bij de procesindicatoren konden meerdere 

verpleegkundigen per patiënt geobserveerd worden, behalve dat elke verpleegkundige 

per patiënt in isolatie slechts eenmaal geobserveerd mocht worden. 

6.2.1 Multilevel analyse 

Per indicator, werd zowel voor de structuur- als procesindicatoren een multilevel 

analyse uitgevoerd. Een multilevel analyse is een statistische analyse die toegepast 

wordt bij geclusterde gegevens die in interactie staan met elkaar. Zo is er een interactie 

tussen de afdelingen binnen de sectoren en de sectoren op zich. De interventie- en 

controlegroep bestaan telkens uit drie sectoren (dus drie afzonderlijke clusters) 

waartussen verschillen kunnen bestaan. Op die manier kan worden nagegaan of er een 

verschil is tussen de interventie- en controlegroep. 
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Voor het uitvoeren van de analyses, werd de controlegroep steeds als referentiecategorie 

beschouwd. Om significante verschillen vast te stellen werd naar het 95% 

betrouwbaarheidsinterval van de Odds ratio gekeken. Een Odds ratio is de verhouding 

van twee Odds’en. Een Odds is dan weer de verhouding van twee kansen. Bijvoorbeeld 

de kans (waarschijnlijkheid) dat de juiste isolatiekaart aanwezig is ten opzichte van de 

kans (waarschijnlijkheid) dat de juiste isolatiekaart niet aanwezig is. Hierbij worden 

twee groepen ten opzichte van elkaar vergeleken. Bijvoorbeeld: Men kan nagaan wat de 

kans is dat de juiste isolatiekaart aanwezig is bij de interventie- en controlegroep: 

Bijvoorbeeld: in 40% van de gevallen is de isolatiekaart: ODDS =    0.4 (kans)     =    2  

       juist in de interventiegroep      1 – 0.4 (1-kans)    3  

 

 in 30% van de gevallen is de isolatiekaart: ODDS =    0.3 (kans)     =    3 
 

       juist in de controlegroep               1 – 0.3 (1-kans)      7 

  

   Odds ratio = Odds interventiegroep = 2 / 3 = 1,556 

       Odds controlegroep      3 / 7 

Een Odds ratio kan pas geïnterpreteerd worden indien deze significant is. Om 

significantie vast te stellen moet naar het 95% betrouwbaarheidsinterval gekeken 

worden. Indien het 95% betrouwbaarheidsinterval de waarde 1 niet omvat, is er sprake 

van een significant resultaat en kan aan de hand van de p- waarde, de graad van 

significantie achterhaald worden en mag de Odds ratio geïnterpreteerd worden. 

Wanneer 1 binnen het 95% betrouwbaarheidsinterval ligt, is er geen significantie en kan 

er gen conclusie getrokken worden uit de Odds ratio. 

Bij een Odds ratio groter dan 1, is de kans op het aanwezig zijn van structuurindicatoren 

of het correct uitvoeren van procesindicatoren significant groter in de interventiegroep 

dan deze in de controlegroep. Als de Odds ratio kleiner is dan 1, dan is de kans op het 

aanwezig zijn van structuurindicatoren of het correct uitvoeren van procesindicatoren 

significant kleiner in de interventiegroep dan deze in de controlegroep. 
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6.3  Logistische regressie analyse 

Volgend op de multilevel analyses, werden binaire logistische regressie analyses 

uitgevoerd. Het doel van de logistische regressie analyses, is het achterhalen of er 

significante verschillen zijn in het al of niet aanwezig zijn van structuurindicatoren en 

het al of niet correct uitvoeren van procesindicatoren, tussen de verschillende sectoren 

onderling. Op die manier kan worden nagegaan of er een verschil is tussen de 

afzonderlijke interventie- en controlesectoren en kan een uitspraak gedaan worden over 

de kans dat de instructievideo’s meer of minder effect gehad hebben op het al dan niet 

aanwezig zijn van structuurindicatoren en het al of niet correct uitvoeren van 

procesindicatoren door verpleegkundigen. De analyses werden per structuur- en 

procesindicator afzonderlijk uitgevoerd. Wanneer significantie voor een indicator in de 

univariate logistische regressie analyse werd aangetoond, werd aanvullend een 

logistische regressie analyse uitgevoerd met telkens een andere sector als 

referentiecategorie. Op die manier kan aan de hand van een Odds ratio, de kans 

voorspeld worden of het zien van de instructievideo’s meer of minder effect gehad heeft 

op het al of niet aanwezig zijn van structuurindicatoren.  

Voor de analyses aangaande de indicatoren rond het ‘proceduremasker’ werden enkel 

testen uitgevoerd voor Contact+ isolatie, gezien het aanwezig zijn en het dragen van een 

proceduremasker enkel van toepassing is bij deze vorm van contactisolatie. 
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7 Resultaten 

7.1 Demografische karakteristieken 

In tabel 3 wordt een overzicht van de demografische variabelen weergegeven van de 

tewerkgestelde verpleegkundigen van zowel de interventiegroep (n verpleegkundigen = 

981) als in de controlegroep (n verpleegkundigen = 792) in absolute (n) en relatieve (%) 

frequenties. De demografische variabelen werden gedefinieerd als werkgebonden 

variabelen (arbeidsovereenkomst; aantal werkuren; ploegenstelsel en functie) en 

individu- gebonden variabelen (leeftijd; basisopleiding en geslacht). Tijdens de 

observaties was het echter niet haalbaar om de demografische kenmerken van de 

geobserveerde verpleegkundigen te bevragen, waardoor hier de demografische 

kenmerken van alle verpleegkundigen werkzaam in de geïncludeerde sectoren worden 

getoond. Uit de studieresultaten kan echter niet nagegaan worden of de 

verpleegkundigen die geobserveerd werden tijdens de studie representatief zijn voor de 

volledige sector. 

Tabel 3: Individu- en werkgebonden demografische kenmerken van de verpleegkundigen uit de interventie- en 
controlegroep (oktober 2012). 

Demografische variabelen Verpleegkundigen 

interventie sectoren n 

= 981 (100 %) 

Verpleegkundigen 

controle sectoren n = 

792 (100 %) 

 
 

P 
a 

Arbeidsovereenkomst: 

- Contract onbepaalde duur 

- Vastbenoemd 

 

42  (4,28% ) 

939 (95,72%) 

 

52 (6,57%) 

740 (93,43%) 

  

0.033 

% tewerkstelling: 

- Voltijds 

- Deeltijds 

 

693 (70,64%) 

288 (29,36%) 

 

513 (64,77%) 

279 (35,23%) 

  

0.008 

Ploegenstelsel: 

- Roterend 

- Niet roterend 

 

817 (83,29%) 

164 (16,71%) 

 

608 (76,78%) 

184 (23,22%) 

  

<0.001 

Leeftijd: 

- Minder dan 24 jaar 

- tussen 24 en 38 jaar 

- meer dan 38 jaar 

 

38   (3,87%) 

398 (40,7%) 

545   (55,56%) 

 

47 (5,93%) 

343 (43,31%) 

402 (50,76%) 

  

0.038 

Basisopleiding: 

- bachelor in de verpleegkunde 

- gebrevetteerd 

verpleegkundige 

 

776 (79,10%) 

205 (20,90%) 

 

 

646 (81,57%) 

146 (18,43%) 

  

0.196 

Geslacht: 

- vrouwen 

- mannen 

 

 782 (79,71%) 

199 (20,29%) 

 

706 (89,14%) 

86    (10,86%) 

  

<0.001 

a Statistische significantie 

 



39 

 

Bij vrijwel alle demografische variabelen met uitzondering van de basisopleiding van de 

verpleegkundigen is er een significant verband aangetoond tussen de variabelen van de 

interventie- en controlegroep en kan geconcludeerd worden, dat beide groepen met 

elkaar vergelijkbaar zijn.  

7.2 Karakteristieken van de steekproef  

Alvorens de resultaten van de multilevel en logistische regressie analyses te bespreken, 

worden eerst de karakteristieken en de resultaten van de steekproef voorgesteld, waarin 

het aantal observaties per groep en sector worden weergegeven. 

7.2.1 Karakteristieken van de steekproef voor structuurindicatoren 

In totaal werden 133 observaties uitgevoerd om structuurindicatoren in kaart te brengen. 

Figuur 6 toont een overzicht van het aantal observaties van structuurindicatoren, dat 

werd uitgevoerd per sector afzonderlijk. Opmerkelijk is hoge aantal observaties in de 

sector BAS (30% van het totaal aantal observaties). Dit komt omdat in deze sector het 

hoogst aantal patiënten in isolatie worden geplaatst. Het totaal aantal observaties in de 

interventie- en controlegroep zijn echter gelijk verdeeld met respectievelijk 67 

observaties (51%) in de interventiegroep en 66 (49%) in de controlegroep. 

 

  
 

KD: Sector Kritieke Diensten - MCA: Sector Metabole & Cardiovasculaire aandoeningen - HHZ: Sector Hoofd- Hals- en 

zenuwstelsel - BWS: Sector Bewegingsstelsel - BAS: Sector Bloed, Ademhaling- en spijsverteringsstelsel - MVA: Sector Man, 

Vrouw en Kind. 

 

Figuur 6: Aantal observaties van structuurindicatoren per sector, weergegeven in absolute (n) en relatieve (%) 
frequentie. 

 

 

Observaties in de 

interventiegroep 

n = 67 (51%) 

 

Observaties in de 

controlegroep 

n = 66 (49%) 

 

133 (100%) 
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In figuur 7 worden het aantal observaties van structuurindicatoren per isolatievorm 

weergegeven. Het overgrote aantal patiënten in isolatie, werden met 57% van het totaal 

aantal observaties in Contact + isolatie verpleegd. 34% van het totaal aantal observaties 

werden uitgevoerd bij patiënten in Contact isolatie en slechts 9% van het totaal aantal 

observaties werden uitgevoerd bij patiënten die in Contact C isolatie verpleegd werden.  

 

Figuur 7: Aantal observaties van structuurindicatoren per isolatievorm, weergegeven in absolute (n) en 
relatieve (%) frequentie. 

 

De verdeling van het aantal observaties uitgevoerd in de interventie- en de 

controlegroep is terug te vinden in de figuren 8 en 9. Figuur 8 geeft het aantal 

observaties van structuurindicatoren per isolatievorm weer, afzonderlijk voor de 

interventiegroep. In figuur 9 worden het aantal observaties van structuurindicatoren per 

isolatievorm weergegeven, afzonderlijk voor de controlegroep. Opmerkelijk hier is dat 

het aantal observaties voor structuurindicatoren uitgevoerd voor Contact isolatie in de 

controlegroep (41%) een groter aandeel innemen (33%) dan deze in de interventiegroep. 

Dit is opnieuw te wijten aan het grote aantal observaties, dat in de sector BAS werd 

uitgevoerd, waar voornamelijk patiënten in Contact isolatie verpleegd worden. 

 

 

 

 

 

CONTACT 
34% 

CONTACT +  
57% 

CONTACT C 
9% 

    n   (%) 

CONTACT   45 (34%) 

CONTACT +  76 (57%) 

CONTACT C  12  (9%) 

Totaal   133 (100%) 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: Aantal observaties van structuurindicatoren per isolatievorm in de interventiegroep, weergegeven in 
absolute (n) en relatieve (%) frequentie. 

 

Figuur 9: Aantal observaties van structuurindicatoren per isolatievorm in de controlegroep, weergegeven in 
absolute (n) en relatieve (%) frequentie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 
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    n   (%) 

CONTACT   18 (27%) 

CONTACT +  40 (60%) 
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Totaal   67 (100%) 
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CONTACT   27 (41%) 

CONTACT +  36 (55%) 
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Totaal    66 (100%) 
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7.2.2 Resultaten van de steekproef voor structuurindicatoren 

In figuur 10 worden de resultaten in absolute (n) en relatieve (%) frequenties 

weergegeven, van de observaties voor structuurindicatoren uit de steekproef voor zowel 

de interventiegroep als de controlegroep samen. Dit geeft een globaal beeld van de 

aanwezigheid in structuurindicatoren van de geïncludeerde sectoren. Figuur 11 geeft de 

resultaten weer van de observaties in de interventiegroep. In figuur 12 wordt dan weer 

een overzicht gegeven van de resultaten in de controlegroep. Uit deze twee figuren valt 

af te leiden dat het aanwezig zijn van structuurindicatoren in de interventiegroep voor 

alle structuurindicatoren beter scoort dan in de controlegroep. 

 

 

 

Figuur 10: Resultaten in absolute (n) en relatieve (%) frequenties per structuurindicator voor zowel de 
interventiegroep als de controlegroep. 
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Figuur 11: Resultaten in absolute (n) en relatieve (%) frequenties per structuurindicator voor de 
interventiegroep. 

 

 

Figuur 12: Resultaten in absolute (n) en relatieve (%) frequenties per structuurindicator voor de 
controlegroep. 

1: De juiste isolatiekaart is aanwezig  

2: De isolatiekaart hangt aan bed 

3: De kamerdeur is gesloten 

4: Er is handalcohol aanwezig buiten de kamer 

5: Er is handalcohol aanwezig in de kamer 
6: Er zijn ontsmettingsdoekjes (Cidalkan®) aanwezig 

7: De isolatiekaart is goed zichtbaar aan de deur van de kamer 

8: Er staat een blauwe afvalzak in de kamer 

9: De afvalzak staat aan de deur van de kamer/box 

10: De instructiefiche voor het aan- en uittrekken van de persoonlijke beschermkledij is aanwezig  

11: De patiënt wordt correct verpleegd in de juiste kamer 

12: Er zijn gele schorten aanwezig buiten de kamer 

13: Er zijn proceduremaskers aanwezig buiten de kamer 

14: Er zijn handschoenen aanwezig buiten de kamer 

15: Er zijn handschoenen aanwezig in de kamer 

16: Er is en stethoscoop aanwezig die in de kamer blijft 

17: Er is een bloeddrukmeter die in de kamer blijft  
18: Er is een thermometer die in de kamer blijft 
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7.2.3 Karakteristieken van de steekproef voor procesindicatoren 

In totaal werden 121 observaties uitgevoerd om de compliance van verpleegkundigen 

aan de procesindicatoren in kaart te brengen. In Figuur 13 wordt het aantal observaties 

van procesindicatoren per sector afzonderlijk weergegeven. 31 % van de observaties bij 

verpleegkundigen werden uitgevoerd op de sector BAS, omdat daar zoals voor de 

structuurindicatoren veel gevallen van contactisolatie werden ingesteld. Het aantal 

observaties in de overblijvende sectoren zijn vrijwel gelijk. Het totaal aantal observaties 

van procesindicatoren werden 54 observaties (45%) gedaan in de interventiegroep en 67 

(55%) in de controlegroep. 

 

 

KD: Sector Kritieke Diensten - MCA: Sector Metabole & Cardiovasculaire aandoeningen - HHZ: Sector Hoofd- Hals- en 

zenuwstelsel - BWS: Sector Bewegingsstelsel - BAS: Sector Bloed, Ademhaling- en spijsverteringsstelsel - MVA: Sector Man, 

Vrouw en Kind. 

 

Figuur 13: Aantal observaties van procesindicatoren per sector, weergegeven in absolute (n) en relatieve (%) 

frequentie. 

In figuur 14 worden het aantal observaties van procesindicatoren per isolatievorm 

weergegeven. De meeste observaties (61%) werden gedaan bij Contact + isolatie. Dit 

kan, net zoals bij de structuurindicatoren verklaard worden door het feit dat Contact + 

isolatie het frequentst toegepast wordt. 31% van het totaal aantal observaties werden 

uitgevoerd bij patiënten in Contact isolatie. De resterende 8% van het totaal aantal 

observaties werden uitgevoerd bij patiënten die in Contact C isolatie verpleegd werden.  

Observaties in de 

interventiegroep 

n = 54 (45%) 

 

Observaties in de 

controlegroep 

n = 67 (55%) 

 

121 (100%) 
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Figuur 14: Aantal observaties van procesindicatoren per isolatievorm, weergegeven in absolute (n) en relatieve 
(%) frequentie. 

Figuur 15 geeft het aantal observaties van procesindicatoren per isolatievorm weer, 

afzonderlijk voor de interventiegroep. In figuur 16 worden het aantal observaties van 

procesindicatoren per isolatievorm weergegeven, afzonderlijk voor de controlegroep. 

Observaties voor Contact C isolatie bevatten in de controlegroep met 3% van het totaal 

aantal observaties een beperkt aantal. Dit is te verklaren door het kleine aandeel aan 

patiënten die in de controlegroep in Contact C isolatie verpleegd werden. 

 

Figuur 15: Aantal observaties van procesindicatoren per isolatievorm in de interventiegroep, weergegeven in 
absolute (n) en relatieve (%) frequentie. 
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Figuur 16: Aantal observaties van procesindicatoren per isolatievorm in de controlegroep, weergegeven in 

absolute (n) en relatieve (%) frequentie. 

7.2.4 Resultaten van de steekproef voor procesindicatoren 

In figuur 17 worden de resultaten in absolute (n) en relatieve (%) frequenties 

weergegeven, van de observaties voor procesindicatoren uit de steekproef voor zowel de 

interventiegroep als de controlegroep samen. Dit geeft een globaal beeld van de 

compliance door verpleegkundigen aan de isolatiemaatregelen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 17: Resultaten in absolute (n) en relatieve (%) frequenties per procesindicator voor zowel de 
interventiegroep als de controlegroep. 

In de figuren 18 en 19 wordt een overzicht van de resultaten gegeven voor elke groep 

afzonderlijk. In figuur 18 zijn de resultaten van de interventiegroep weergegeven, in 

figuur 19 deze van de controlegroep. Uit deze twee figuren valt af te leiden dat het 

correct uitvoeren van procesindicatoren in de interventiegroep voor alle 

procesindicatoren beter uitgevoerd worden dan in de controlegroep. 

 

CONTACT 
33% 

CONTACT +  
64% 

CONTACT C 
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     n   (%) 

CONTACT   22 (33%) 

CONTACT +  43 (64%) 

CONTACT C   2  (3%) 

Totaal   67  (100%) 
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weer van de observaties uit de interventiegroep. In figuur 19 wordt dan weer een 

overzicht gegeven van de resultaten uit de controlegroep. Uit deze twee figuren valt af 

te leiden dat het aanwezig zijn van structuurindicatoren in de interventiegroep voor alle 

structuurindicatoren beter scoort dan in de controlegroep. 

 

 

 

 

Figuur 18: Resultaten in absolute (n) en relatieve (%) frequenties per procesindicator voor de 

interventiegroep. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 19: Resultaten in absolute (n) en relatieve (%) frequenties per procesindicator voor de controlegroep. 

 

1: De verpleegkundige draagt een schort  

2: De verpleegkundige draagt handschoenen 

3: De verpleegkundige draagt een proceduremasker 

4: De gele isolatiejas wordt buiten de patiëntenkamer aangetrokken 

5: De verpleegkundige voert handhygiëne uit voor het gebruik van handschoenen 

6: De handschoenen worden buiten de patiëntenkamer aangetrokken 

7: Het proceduremasker wordt buiten de patiëntenkamer aangetrokken 

8: De verpleegkundige doet de beschermkledij aan in de juiste volgorde 

9: De verpleegkundige wisselt de handschoenen op indicatie 
10: De verpleegkundige voert handhygiëne uit na handschoengebruik 

11: De verpleegkundige trekt de beschermkledij in de kamer uit 

12: De verpleegkundige trekt de handschoenen correct uit 

13: De verpleegkundige trekt de gele isolatiejas correct uit 

14: De verpleegkundige trekt het proceduremasker correct uit 

15: De verpleegkundige trekt de beschermkledij in de juiste volgorde uit 

16: De verpleegkundige ontsmet de handen voor het verlaten van de kamer 

17: De verpleegkundige ontsmet de handen na het verlaten van de kamer 

18: De verpleegkundige voert handontsmetting correct uit 

19: De zorgwagen wordt niet meegenomen in de kamer 

20: De linnenkar wordt niet meegenomen in de kamer 
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7.2.5 Multilevel analyse van de compliance van structuurindicatoren uit de 

isolatierichtlijnen met deze in de praktijk.  

In tabel 4 worden de resultaten in absolute (n) en relatieve (%) frequenties weergegeven 

van correcte toepassing van, de structuurindicatoren. Zowel voor de interventiegroep als 

de controlegroep. Afgaand op de relatieve frequenties lijkt het dat alle 

structuurindicatoren in de interventiegroep beter toegepast worden dan deze in de 

controlegroep. Om na te gaan of er een significant verschil is tussen de interventie- en 

controlegroep, werd per structuurindicator een multilevel analyse uitgevoerd om de 

congruentie van structuurindicatoren uit de isolatierichtlijnen met deze in de praktijk te 

achterhalen. Op die manier kan worden nagegaan of er significante verschillen zijn, in 

het al of niet aanwezig zijn van structuurindicatoren tussen de interventie- en 

controlegroep.  

Tabel 4: Overzicht van de resultaten van de multilevel analyses om de congruentie van de 
structuurindicatoren uit de isolatierichtlijnen met deze in de praktijk na te gaan. 

Structuurindicator Interventie 

n (%) 

67(100%) 

Controle 

n (%) 

66(100%) 

P
 a 

OR
b 

95% B.I. 
c 

Lower Upper 

De juiste isolatiekaart is 

aanwezig 

59 (88,10) 51 (77,27) 0.161 1.968 0.761 5.092 

De isolatiekaart is goed 

zichtbaar aanwezig aan de 

deur van de kamer/box 

67 (100) 60 (90,91) 0.178 3.322 0.513 15.291 

De isolatiekaart hangt aan het 

bed 

35 (52,24) 19 (28,79) 0.020 2.342 1.148 4.778 

Er is handalcohol aanwezig 

buiten de kamer/box  

64 (95,52) 62 (93,94) 0.990 1.009 0.230 4.433 

Er is handalcohol aanwezig in 

de kamer/box 

65 (97,01) 54 (81,82) 0.181 2.926 0.604 14.173 

Er zijn ontsmettingsdoekjes 

(Cidalkan®) aanwezig in de 

kamer/box 

18 (26,87) 1 (1,52) 0.003 8.756 2.164 35.423 

De kamerdeur is gesloten  46 (68,66) 36 (54,55) 0.196 1.592 0.748 3.229 

Er staat een blauwe afvalzak 

in de kamer 

59 (88,06) 41 (61,12) 0.002 3.896 1.639 9.259 

De afvalzak staat aan de deur 

van de patiëntenkamer/box 

49 (73,13) 27 (40,91) 0.062 5.377 0.916 31.554 

De instructiefiche voor het 

aan- en uittrekken van 

persoonlijke beschermkledij is 

aanwezig 

 

12 (17,91) 13 (19,70) 0.823 0.906 0.376 2.178 
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Structuurindicator Interventie 

n (%) 

67(100%) 

Controle 

n (%) 

66(100%) 

P
 a 

OR
b 

95% B.I. 
c 

Lower Upper 

De patiënt ligt in een 1PK  65 (97,01) 63 (96,97) 0.603 0.646 0.124 3.382 
De patiënt ligt in een 2PK met 

medepatiënt die ook besmet is 

2 (2,99) 2 (3,03) 1.000 1.000 0.001 762.450 

De patiënt ligt in een 2PK 
naast patiënt zonder risico 

0 (0) 1 (1,52) 0.607 1.618 0.255 10.257 

Er zijn gele schorten met 

lange mouwen aanwezig 

buiten de kamer/box 

59 (88,06) 56 (84,85) 0.789 1.899 0.169 11.358 

Er zijn proceduremaskers 

aanwezig buiten de kamer/box  

65 (97,01) 57 (86,36) 0.132 2.631 0.745 9.295 

Er zijn disposabele 
handschoenen aanwezig 

buiten de kamer/box 

67 (100) 62 (93,94) 0.592 1.567 0.300 8.171 

Er zijn disposabele 

handschoenen aanwezig in de 
kamer/box 

54 (80,60) 42 (63,64) 0.331 1.906 0.515 7.044 

Er is een stethoscoop die 

aanwezig blijft op de 
kamer/box 

63 (94,03) 58 (87,88) 0.831 0.848 0.185 3.882 

Er is een bloeddrukmeter die 

aanwezig blijft op de 
kamer/box 

66 (98,51) 57 (86,36) 0.162 2.517 0.749 6.081 

Er is een thermometer die 

aanwezig blijft op de 

kamer/box 

54 (80,60) 45 (68,18) 0.089 6.545 0.989 74.198 

a 
Significantieniveau  

b
 Odds ratio  

c 
 Betrouwbaarheidsinterval van de Odds ratio 

Voor drie structuurindicatoren werden significant betere resultaten gezien in de 

interventiegroep. Een statistisch significant verschil werd vastgesteld wat betreft de 

aanwezigheid van een isolatiekaart aan bed met een compliance van 52% in de 

interventiegroep versus 29% in de controlegroep (OR=2.342; p=0.020). Voor wat 

betreft het aanwezig zijn van Cidalkan® doekjes in de kamer/box was de compliance in 

de interventiegroep (27%) ook significant hoger dan in de controlegroep (1,5%) 

(OR=8.756; p=0.003). Tenslotte was een blauwe afvalzak aanwezig in 88% van de 

geobserveerde kamers/boxen in de interventiegroep 88% in vergelijking met 62% in de 

controlegroep 62% (OR=3.896; p=0.002). Deze indicatoren, zijn meteen ook 

aanvullingen die werden doorgevoerd bij het opstellen van de vernieuwde richtlijnen 

voor contactisolatie. Echter is er nog voldoende ruimte om deze percentages in beide 

groepen te doen stijgen. 
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Sinds eind maart 2012 zouden in alle patiëntenkamers en boxen houders voorzien zijn 

om handalcohol ter beschikking te stellen. Wel dient ervoor gezorgd te worden dat 

wanneer deze leeg zijn, deze terug aangevuld worden. Tijdens de observaties op het 

werkveld werd nagegaan of de dispensers voldoende gevuld waren, zodat effectief 

handhygiëne kan uitgevoerd worden. In 97% van de observaties in de interventiegroep 

was dit het geval. In de controlegroep was dit bij 81% van de observaties aanwezig, een 

verschil dat niet significant was (p=0.181). Voor de aanwezigheid van handalcohol 

buiten de patiëntenkamer werd tevens geen significant verschil aangetoond (p=0.990) 

met een aanwezigheid in 95% en 94% van de observaties in de interventie- en 

controlegroep respectievelijk. 

In de interventiegroep waren disposabele handschoenen aanwezig buiten alle (100%) 

geïnspecteerde patiëntenkamers, in de controlegroep was dit in 62 van de 66 (94%) 

observaties het geval (p=0.592). Voor wat betreft de aanwezigheid van handschoenen in 

de patiëntenkamer werd met 80% in de interventiegroep en 63% in de controlegroep 

tevens geen significant verschil aangetoond (p=0.331). 

Gekoppeld aan de specifieke isolatievorm was de isolatiekaart in de interventiegroep in 

59 van de 67 (88%) gevallen correct. Voor de controlegroep was dit in 51 van de 66 

(77%) observaties het geval. Met een p-waarde van 0.161 werd hiermee geen significant 

verschil aangetoond. 

In de interventiegroep stond in 49 van de 67 (73%) patiëntenkamers de afvalzak aan de 

deur van de patiëntenkamer. Voor de controlegroep was dit in 27 van 66 (41%) 

patiëntenkamers het geval. Met een significantieniveau van p=0.062 werd geen 

significant verschil aangetoond, maar is deze indicator duidelijk voor verbetering 

vatbaar. De aanwezigheid van gele isolatiejassen met lange mouwen werd bij de 

interventiegroep in 88% en bij de controlegroep in 85% geregistreerd (p=0.547). 
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7.2.6 Logistische regressie analyse van de congruentie van structuurindicatoren uit 

de isolatierichtlijnen met deze in de praktijk. 

In tabel 5 worden de resultaten van de logistische regressie analyses per 

structuurindicator voorgesteld. 

Tabel 5: Overzicht van de resultaten van de logistische regressie analyses om de congruentie van de 
structuurindicatoren uit de isolatierichtlijnen met deze in de praktijk na te gaan. 

Structuurindicatoren P 
a 

De juiste isolatiekaart is aanwezig 0.914 

De isolatiekaart is goed zichtbaar aanwezig op of aan de deur van de kamer/box 0.993 

De isolatiekaart hangt aan het bed 0.148 

Er is handalcohol aanwezig buiten de kamer/box (moet voldoende gevuld zijn) 1.000 

Er is handalcohol aanwezig in de kamer/box (moet voldoende gevuld zijn) 0.067 
Er zijn ontsmettingsdoekjes (Cidalkan

®
) aanwezig in de kamer/box 0.197 

De kamerdeur is gesloten  0.447 

Er staat een blauwe afvalzak in de kamer 0.081 
De afvalzak staat aan de deur van de patiëntenkamer/box 0.003 

De instructiefiche voor het aan- en uittrekken van persoonlijke beschermkledij is 
aanwezig 

0.748 

De patiënt ligt in een 1PK (of 2PK met geblokkeerd bed) 0.997 

De patiënt ligt in een 2PK met medepatiënt die ook besmet is 1.000 

De patiënt ligt in een 2PK naast patiënt zonder risico 1.000 
Er zijn gele schorten met lange mouwen aanwezig buiten de kamer/box 0.547 

Er zijn proceduremaskers aanwezig buiten de kamer/box (Enkel bij Contact +) 0.823 
Er zijn disposabele handschoenen aanwezig buiten de kamer/box 0.999 

Er zijn disposabele handschoenen aanwezig in de kamer/box 0.117 

Er is een bloeddrukmeter die aanwezig blijft op de kamer/box 0.647 

Er is een thermometer die aanwezig blijft op de kamer/box 0.013 

Er is een stethoscoop die aanwezig blijft op de kamer/box 0.284 

De zorgwagen wordt niet meegenomen in de kamer/box 0.759 

De linnenkar wordt niet meegenomen in de kamer/box 0.984 
a
 significantieniveau 

Bij het uitvoeren van de logistische regressie analyses tussen de sectoren onderling is er 

een significant verschil voor wat betreft het aanwezig zijn van een afvalzak aan de deur 

van de patiëntenkamer/box (p=0.003) en het aanwezig blijven van een thermometer op 

de kamer/box (p=0.013). Aanvullend werd voor deze indicatoren nagegaan of het al of 

niet aanwezig zijn ervan voorspeld kon worden door het zien van de instructievideo’s 

aan de hand van Odds ratio’s. Hiervoor werd elke sector apart als referentiecategorie 

genomen. 
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De afvalzak staat aan de deur van de patiëntenkamer/box 

 

Figuur 20: Spreidingsdiagram tussen de verschillende sectoren met als structuurindicator: de afvalzak staat 
aan de deur van de kamer/box. 

Figuur 20 geeft het spreidingsdiagram weer tussen de verschillende sectoren waarbij het 

aanwezig zijn van de afvalzak aan de deur van de patiëntenkamer/box als 

structuurindicator werd genomen. In Tabel 6 worden de resultaten voorgesteld van de 

logistische regressie analyses waarbij elke sector afzonderlijk als referentiecategorie 

genomen wordt. 

De kans dat de afvalzak aan de deur van de patiëntenkamer staat is bij een aantal 

sectoren significant groter, ten opzichte van andere sectoren. De Odds ratio waarbij de 

afvalzak aan de deur van de patiëntenkamer of box staat is bij de sector KD 11 keer 

groter dan bij sector MCA, 21 keer groter dan bij sector HHZ, 63 keer groter dan in 

sector BWS, 19,1 keer groter dan in sector BAS en 68,3 keer groter dan in sector MVK. 

Met deze resultaten krijgt sector KD de beste scores. Toch is het belangrijk op te 

merken dat de infrastructuur op de sector KD, door de aanwezigheid van isolatieboxen 

met een tussenruimte het beter toelaat de juiste structuurindicatoren in te stellen. Verder 

valt af te leiden dat de Odds ratio waarbij de afvalzak aan de kamerdeur staat in sector 

MCA 6,2 keer groter is dan in sector MVK.  
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Tabel 6: Logistische regressie analyses van de structuurindicator: de afvalzak staat aan de deur van de 
patiëntenkamer/box, met elke sector afzonderlijk als referentiecategorie. 

Sector S.E. 
a 

P 
b 

OR
c 

95% B.I. 
d
 

Lower Upper 

Algemeen  0.003   

Met sector KD als referentiecategorie 

MCA 1.089 0.028 0.091 0.011 0.769 

HHZ 1.155 0.008 0.048 0.005 0.458 

BWS 1.309 0.002 0.016 0.001 0.207 

BAS 1.069 0.006 0.052 0.006 0.426 

MVK 1.172 <0.001 0.015 0.001 0.146 

Met sector MCA als referentiecategorie 

KD 1.089 0.028 11.000 1.301 92.991 

HHZ 0.651 0.321 0.524 0.146 1.878 

BWS 0.897 0.052 0.175 0.030 1.014 

BAS 0.484 0.254 0.567 0.223 1.487 

MVK 0.682 0.007 0.161 0.042 0.614 

Met sector HHZ als referentiecategorie 

KD 1.155 0.008 21.000 2.184 201.884 

MCA 0.651 0.321 1.909 0.533 6.843 

BWS 0.976 0.260 0.333 0.049 2.257 

BAS 0.617 0.877 1.100 0.328 3.689 

MVK 0.738 0.132 0.308 0.066 1.427 

Met sector BWS als referentiecategorie 

KD 1.309 0.002 63.000 4.840 820.021 

MCA 0.897 0.052 5.727 0.987 33.247 

HHZ 0.976 0.260 3.000 0.443 20.315 

BAS 0.873 0.171 3.300 0.596 18.265 

MVK 0.997 0.936 0.923 0.131 6.512 

Met sector BAS als referentiecategorie 

KD 1.069 0.006 19.091 2.348 155.198 

MCA 0.484 0.245 1.736 0.673 4.479 

HHZ 0.617 0.877 0.909 0.271 3.049 

BWS 0.873 0.171 0.303 0.055 1.677 

MVK 0.650 0.050 0.280 0.078 1.000 

Met sector MVK als referentiecategorie 

KD 1.172 <0.001 68.250 6.857 679.296 

MCA 0.682 0.007 6.205 1.629 23.628 

HHZ 0.783 0.132 3.250 0.701 15.071 

BWS 0.997 0.936 1.083 0.154 7.642 

BAS 0.650 0.050 3.575 1.000 12.778 
 

a 
Standard Error   

b 
Significantieniveau  

c
 Odds ratio  

d
 Betrouwbaarheidsinterval van de Odds ratio 
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Er is een thermometer die aanwezig blijf op de patiëntenkamer/box 

In figuur 21 wordt het spreidingsdiagram voorgesteld tussen de verschillende sectoren 

waarbij het aanwezig blijven van een thermometer op de patiëntenkamer/box als 

structuurindicator werd genomen. In Tabel 7 worden de resultaten voorgesteld van de 

logistische regressie analyses waarbij elke per sector afzonderlijk als referentiecategorie 

genomen wordt. 

Met een Odds ratio van 9,6 is de kans dat de thermometer aanwezig blijft op de 

patiëntenkamer in sector KD, significant groter dan in sector MCA. De kansverhouding 

van de aanwezigheid van een thermometer in de patiëntenkamer is in sector KD, 38,5, 

in sector MCA 4 en in sector BAS 6,7 keer groter dan in sector MVK. 

 

 

Figuur 21: Spreidingsdiagram tussen de verschillende sectoren met als structuurindicator: er is een 
thermometer die aanwezig blijft op de patiëntenkamer/box. 
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Tabel 7: Logistische regressie analyses van de structuurindicator: er is een thermometer die aanwezig blijft op 
de patiëntenkamer/box, met elke sector afzonderlijk als referentiecategorie. 

Sector S.E. 
a 

P 
b 

OR
c 

95% B.I. 
d 

Lower Upper 
Algemeen  0.013   

Met sector KD als referentiecategorie 
MCA 1.092 0.039 0.105 0.012 0.891 
HHZ 1.182 0.072 0.119 0.012 1.208 
BWS 1.309 0.137 0.143 0.011 1.859 
BAS 1.090 0.109 0.175 0.021 1.480 
MVK 1.142 <0.001 0.026 0.003 0.244 

Met sector MCA als referentiecategorie 
KD 1.092 0.039 9.545 1.122 81.198 

HHZ 0.704 0.856 1.136 0.286 4.515 
BWS 0.901 0.731 1.364 0.233 7.976 
BAS 0.536 0.340 1.667 0.583 4.762 
MVK 0.635 0.028 0.248 0.071 0.860 

Met sector HHZ als referentiecategorie 
KD 1.182 0.072 8.400 0.828 85.227 

MCA 0.704 0.856 0.880 0.221 3.496 
BWS 1.008 0.857 1.200 0.166 8.659 
BAS 0.701 0.585 1.467 0.371 5.795 
MVK 0.779 0.051 0.218 0.047 1.005 

Met sector BWS als referentiecategorie 
KD 1.309 0.137 7.000 0.538 91.113 

MCA 0.901 0.731 0.733 0.125 4.289 
HHZ 1.008 0.857 0.833 0.115 6.013 
BAS 0.899 0.823 1.222 0.210 7.117 
MVK 0.961 0.076 0.182 0.028 1.197 

Met sector BAS als referentiecategorie 
KD 1.090 0.109 5.727 0.676 48.542 

MCA 0.536 0.340 0.600 0.210 1.714 
HHZ 0.701 0.585 0.682 0.173 2.694 
BWS 0.899 0.823 0.818 0.141 4.765 
MVK 0.632 0.003 0.149 0.043 0.513 

Met sector MVK als referentiecategorie 
KD 1.142 <0.001 38.500 4.102 361.341 

MCA 0.635 0.028 4.033 1.162 13.997 
HHZ 0.779 0.051 4.583 0.995 21.119 
BWS 0.961 0.076 5.500 0.836 36.198 
BAS 0.632 0.003 6.722 1.949 23.184 

a 
Standard Error   

b 
Significantieniveau  

c
 Odds ratio 

d
 Betrouwbaarheidsinterval van de Odds ratio 
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7.2.7 Multilevel analyse van de compliance voor het toepassen van 

procesindicatoren van isolatiemaatregelen 

Tabel 8 geeft de resultaten weer in absolute (n) en relatieve (%) frequenties, waarbij het 

correct uitvoeren van procesindicatoren door verpleegkundigen zoals omschreven in de 

vernieuwde richtlijnen worden geïllustreerd en dit zowel voor de interventiegroep als de 

controlegroep. Vanuit de relatieve frequenties is af te leiden dat alle procesindicatoren 

in de interventiegroep beter uitgevoerd worden dan deze in de controlegroep. Om na te 

gaan of er een significant verschil is tussen de interventie- en controlegroep werd per 

structuurindicator een multilevel analyse uitgevoerd. Uit deze resultaten kan de 

compliance door verpleegkundigen bij het toepassen van isolatiemaatregelen op het 

gebied van procesindicatoren achterhaald worden. Dit door vast te stellen of er 

verschillen zijn, in het al of niet correct uitvoeren van procesindicatoren tussen de 

interventie- en controlegroep.  

Voor drie procesindicatoren werden statisch significant betere resultaten vastgesteld in 

de interventiegroep. De compliance van het correct aantrekken van de persoonlijke 

beschermkledij in de juiste volgorde was 56% in de interventiegroep en 27% in de 

controlegroep, een verschil dat statistisch significant is (p=0.002) (OR=3.389). Zowel in 

de interventiegroep als de controlegroep kon aan de hand van de instructiefiche voor het 

aan- en uittrekken van de persoonlijke beschermkledij de juiste volgorde nagegaan 

worden. Echter, deze instructiefiche was slechts in 18% van alle observaties voor 

structuurindicatoren aanwezig, waardoor deze een minimale invloed heeft gekend op de 

compliance. Tussen de interventie- en controlegroep is er tevens een statistisch 

significant verschil wat betreft het uittrekken van de persoonlijke beschermkledij in de 

patiëntenkamer of box met in de interventiegroep een compliance van 70% en in de 

controlegroep een compliance van 45% (p=0.006; OR=2.918) en voor wat betreft het 

correct uittrekken van de gele isolatiejas met in de interventiegroep 45% en in de 

controlegroep 21% compliance (p=0.020; OR=3.323). De scores uit de interventiegroep 

zijn dan wel significant beter dan deze uit de controlegroep, toch zijn de relatieve 

frequenties waarbij gemiddeld slechts 57% van deze procesindicatoren correct 

uitgevoerd worden voor verbetering vatbaar.  
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Tabel 8: Overzicht van de resultaten van de multilevel analyses om de compliance door verpleegkundigen bij 
isolatiemaatregelen na te gaan. 

Procesindicatoren Interventie 

n (%) 

54 (100%) 

Controle 

n (%) 

67(100%) 

P
 a 

OR
b 

95% B.I. 
c 

Lower Upper 

De verpleegkundige draagt 
een schort 

37 (68,52) 44 (65,67) 0.941 0.959 0.311 2.955 

De verpleegkundige draagt 

handschoenen 

50 (92,60) 56 (83,58) 0.173 2.281 0.693 7.514 

De verpleegkundige draagt 

een proceduremasker  

27 (87,10) 29 (69,05) 0.134 2.927 0.714 12.004 

De verpleegkundige trekt 
buiten de kamer/box de 

schort aan voor 

patiëntencontact 

39 (72,22) 41 (61,19) 0.209 1.644 0.754 3.585 

De verpleegkundige voert 
handhygiëne uit voor het 

aantrekken van 

handschoenen 

20 (37,04) 16 (23,89) 0.252 2.060 0.595 7.135 

De verpleegkundige trekt 

buiten de kamer/box 

handschoenen aan voor 

patiëntencontact 

41 (75,93) 42 (62,69) 0.149 1.868 0.797 4.378 

De verpleegkundige trekt 

buiten de kamer/box een 

proceduremasker aan voor 
patiëntencontact  

26 (83,87) 22 (52,38) 0.128 4.302 0.359 13.620 

De verpleegkundige doet 

persoonlijke beschermkledij 
aan in de juiste volgorde 

30 (55,56) 18 (26,87) 0.002 3.389 1.571 7.313 

De verpleegkundige wisselt 

handschoenen op indicatie 

24 (44,44) 17 (25,37) 0.129 4.698 0.158 2.878 

De verpleegkundige voert 
handhygiëne uit na 

handschoengebruik 

35 (64,46) 27 (40,30) 0.050 2.579 0.999 6.660 

De verpleegkundige trekt in 
de kamer/box de 

persoonlijke beschermkledij 

uit 

38 (70,37) 30 (44,78) 0.006 2.918 1.359 6.268 

De verpleegkundige trekt de 

handschoenen correct uit  

36 (66,67) 40 (59,70) 0.436 1.347 0.633 2.866 

De verpleegkundige trekt de 

gele isolatiejas correct uit  

24 (44,44) 14 (20,90) 0.020 3.323 1.215 9.086 

De verpleegkundige trekt het 

proceduremasker correct uit  

21 (67,74) 18 (42,86) 0.188 3.045 0.573 16.175 

De verpleegkundige doet de 
persoonlijke beschermkledij 

uit in de juiste volgorde  

34 (62,96) 27 (40,30) 0.085 2.548 0.877 7.403 

De verpleegkundige ontsmet 

de handen voor het verlaten 
van de kamer 

 

17 (31,48) 14 (20,90) 0.189 1.741 0.759 3.995 
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Procesindicatoren Interventie 

n (%) 

54 (100%) 

Controle 

n (%) 

67(100%) 

P
 a 

OR
b 

95% B.I. 
c 

Lower Upper 

De verpleegkundige ontsmet 
de handen na het verlaten 

van de kamer 

49 (90,74) 51 (76,12) 0.433 2.351 0.273 20.240 

De verpleegkundige voert 
handontsmetting correct uit 

42 (77,78) 48 (71,64) 0.520 1.397 0.501 3.898 

De zorgwagen wordt niet 

meegenomen in de kamer 

52 (96,30) 61 (91,04) 0.937 0.871 0.028 27.003 

De linnenkar wordt niet 
meegenomen in de kamer 

54 (100,0) 60 (89,55) 0.320 0.485 0.116 2.030 

a 
Significantieniveau 

b
 Odds ratio   

c 
 Betrouwbaarheidsinterval van de Odds ratio 

Door 68% van de geobserveerde verpleegkundigen uit de interventiegroep en 66% uit 

de controlegroep werd de isolatieschort gedragen op indicatie zoals voorgeschreven in 

de vernieuwde richtlijnen (p=0.941). Het dragen van handschoenen werd in de 

interventiegroep bij 50 van de 54 (93%) geobserveerde verpleegkundigen en in de 

controlegroep bij 56 van 67 (84%) verpleegkundigen geregistreerd (p=0.173). 

Verpleegkundigen scoren vrij goed voor het dragen van de handschoenen, maar deze 

dienen buiten de patiëntenkamer (voor patiëntencontact) aangetrokken te worden. Op 

deze indicator wordt er lager gescoord met respectievelijk 76% in de interventiegroep 

en 63% in de controlegroep. Ook hier is geen significant verschil (p=0.149) aangetoond. 

Het aantrekken van de isolatieschort buiten de patiëntenkamer scoort nog slechter, 

waarbij 39 van de 54 (72%) geobserveerde verpleegkundigen uit de interventiegroep en 

41 van de 67 (61%) uit de controlegroep het correct uitvoerden. Ook hier wordt met een 

p-waarde van 0.209 geen significant effect aangetoond. 

Wanneer patiënten in Contact + isolatie verpleegd worden, dient de verpleegkundige 

een proceduremasker te dragen. De nalevingpercentages van deze indicator varieerden 

van 87% in de interventiegroep tot 69% in de controlegroep (p=0.102). De compliance 

van de indicator om het proceduremasker buiten de patiëntenkamer aan te varieerde van 

84% in de interventiegroep tot 52% in de controlegroep (p=0.128). Ook het verschil 

voor wat betreft het correct uittrekken van het proceduremasker is tussen de interventie- 

en controlegroep niet statistisch significant verschillend (p=0.188). Hierbij varieerde de 

compliance tussen 68% in de interventiegroep en 43% in de controlegroep.  
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Het uittrekken van de persoonlijke beschermkledij in de juiste volgorde, waarbij eerst 

de handschoenen, daarna de schort en als laatst het proceduremasker dient verwijderd te 

worden kent in de interventiegroep een compliance van 63% en in de controlegroep een 

compliance van 40%. Hoewel de scores relatief laag zijn, is in de interventiegroep een 

betere navolgbaarheid te merken dan in de controlegroep. Toch werd met een p-waarde 

gelijk aan 0.085 geen significant verschil aangetoond. 

Wat betreft de procesindicatoren aangaande het handschoengebruik was de globale 

compliance van de verpleegkundigen voor het correct verwijderen van de handschoenen 

in de interventiegroep 67% en in de controlegroep 60% (p=0.436).Wat betreft het 

wisselen van de handschoen volgens de correcte indicaties, was de compliance bij de 

geobserveerde verpleegkundigen 45% in de interventiegroep en 25% in de 

controlegroep. Hoewel de compliance hoger was in de interventiegroep was dit verschil 

niet statistisch significant (p=0.228).  

De naleving van de momenten voor handhygiëne varieerde naargelang de indicatie. 

Deze varieerde voor de interventiegroep van 64% en in de controlegroep van 40% 

(p=0.050) (‘voor het uitvoeren van handhygiëne na handschoengebruik’) en van 31% in 

de interventiegroep en 21% in de controlegroep (p=0.189), (‘vóór het verlaten van de 

patiëntenkamer’). Voor de indicator het ontsmetten van de handen na het verlaten van 

de kamer waren de percentages voor de interventiegroep 91% en in de controlegroep 

76% in de controlegroep (p=0.433). Het correct uitvoeren van de handhygiëne werd in 

de interventiegroep 78% en in de controlegroep 72% correct uitgevoerd (p=0.520). De 

verschillen tussen de twee groepen zijn niet statistisch significant. Echter dienen de 

percentages genuanceerd te worden omdat het over een kleine steekproef gaat 

(observaties in de interventiegroep: n = 54; observaties in de controlegroep: n = 67). De 

WHO adviseert immers om minimaal 200 observaties uit te voeren om min of meer een 

betrouwbare schatting van de naleving voor handhygiëne te bekomen (WHO, 2009). 
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7.2.8 Logistische regressie analyse van de compliance voor het toepassen van 

procesindicatoren van isolatiemaatregelen 

Bij het uitvoeren van de logistische regressie analyses tussen de sectoren onderling is er 

een significant verschil voor wat betreft het aantrekken van de persoonlijke 

beschermkledij in de juiste volgorde (p=0.029), het uitvoeren van handhygiëne na het 

gebruik van handschoenen (p=0.044), het correct uittrekken van het proceduremasker 

(p=0.039) en het in de juiste volgorde uittrekken van de persoonlijke beschermkledij 

(p=0.029). Deze en de overige resultaten van de analyses worden in tabel 9 voorgesteld. 

Tabel 9: Overzicht van de resultaten van de logistische regressie analyses om de compliance van 
isolatiemaatregelen voor het toepassen van procesindicatoren na te gaan. 

Procesindicatoren P 
a 

De verpleegkundige draagt een schort 0.172 

De verpleegkundige draagt handschoenen 0.698 

De verpleegkundige draagt een proceduremasker (Enkel bij CONTACT 

+) 

0.372 

De verpleegkundige trekt buiten de kamer/box de schort aan voor 

patiëntencontact 

0.691 

De verpleegkundige voert handhygiëne uit voor het aantrekken van 

handschoenen 

0.646 

De verpleegkundige trekt buiten de kamer/box handschoenen aan voor 

patiëntencontact 

0.223 

De verpleegkundige trekt buiten de kamer/box een proceduremasker aan 

voor patiëntencontact (Enkel bij CONTACT +) 

0.090 

De verpleegkundige doet persoonlijke beschermkledij aan in de juiste 

volgorde 

0.029 

De verpleegkundige wisselt handschoenen op indicatie 0.228 

De verpleegkundige voert handhygiëne uit na handschoengebruik 0.044 

De verpleegkundige trekt in de kamer/box de persoonlijke beschermkledij 

uit 

0.092 

De verpleegkundige trekt de handschoenen correct uit (volgens techniek) 0.861 

De verpleegkundige trekt de gele isolatie1s correct uit (buitenste binnen) 0.061 

De verpleegkundige trekt het proceduremasker correct uit (Enkel bij 

CONTACT + en enkel vastnemen ter hoogte van de 

bevestigingslinten/elastieken) 

0.039 

De verpleegkundige doet de persoonlijke beschermkledij uit in de juiste 

volgorde (eerst handschoenen, dan schort, daarna proceduremasker) 

0.029 

De verpleegkundige ontsmet de handen voor het verlaten van de kamer 0.420 

De verpleegkundige ontsmet de handen na het verlaten van de kamer 0.367 

De verpleegkundige voert handontsmetting correct uit 0.321 

De zorgwagen wordt niet meegenomen in de kamer 0.847 

De linnenkar wordt niet meegenomen in de kamer 0.781 
a
 significantieniveau 
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Net als bij de structuurindicatoren, werd aanvullend voor indicatoren die significant 

bevonden werden, nagegaan of het al of niet correct uitvoeren ervan voorspeld kon 

worden door het zien van de instructievideo’s aan de hand van Odds ratio’s. Hiervoor 

werd sector apart als referentiecategorie genomen. 

De verpleegkundige doet persoonlijke beschermkledij aan in de juiste volgorde 

Het spreidingsdiagram met de verschillende sectoren waarbij het in de juiste volgorde 

aantrekken van de persoonlijke beschermkledij als procesindicator werd genomen wordt 

in figuur 22 weergegeven. In Tabel 10 worden de resultaten voorgesteld van de 

logistische regressie analyses die per sector afzonderlijk als referentiecategorie 

uitgevoerd werden. Hieruit blijkt dat de Odds ratio waarbij de verpleegkundige de 

persoonlijke beschermkledij in de juiste volgorde aantrekt in sector KD 4,4 en in sector 

HHZ 3,8 keer groter is dan in sector BAS. De Odds ratio is 8,7 keer groter in sector KD 

en 7,5 keer groter in sector HHZ ten opzichte van sector MVK. Hieruit valt duidelijk af 

te leiden dat de sectoren uit de interventiegroep significant beter scoren dan deze uit de 

controlegroep. Net zoals bij de structuurindicatoren is het belangrijk op te merken dat de 

infrastructuur op de sector KD, door de aanwezigheid van isolatieboxen het beter toelaat 

de procesindicatoren als voorgeschreven uit te voeren, gezien de aanwezigheid van een 

tussenruimte of sas. 

 

Figuur 22: Spreidingsdiagram met de verschillende sectoren met als structuurindicator: de verpleegkundige 
doet de persoonlijke beschermkledij aan in de juiste volgorde. 
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Tabel 10: Logistische regressie analyses van de procesindicator: de verpleegkundige doet persoonlijke 
beschermkledij aan in de juiste volgorde, met elke sector afzonderlijk als referentiecategorie. 

Sector S.E. 
a 

P 
b 

OR
c 

95% B.I. 
d
 

Lower Upper 

Algemeen  0.029   

Met sector KD als referentiecategorie 

MCA 0.644 0.159 0.404 0.114 1.426 

HHZ 0.738 0.840 0.862 0.203 3.660 

BWS 0.762 0.061 0.239 0.054 1.066 

BAS 0.591 0.012 0.288 0.072 0.725 

MVK 0.790 0.006 0.115 0.025 0.543 

Met sector MCA als referentiecategorie 

KD 0.644 0.159 2.476 0.701 8.742 

HHZ 0.721 0.293 2.133 0.519 8.761 

BWS 0.745 0.483 0.593 0.138 2.554 

BAS 0.569 0.314 0.564 0.185 1.721 

MVK 0.774 0.106 0.286 0.063 1.303 

Met sector HHZ als referentiecategorie 

KD 0.738 0.840 1.161 0.273 4.932 

MCA 0.721 0.293 0.469 0.114 1.925 

BWS 0.828 0.122 0.278 0.055 1.409 

BAS 0.674 0.048 0.264 0.071 0.991 

MVK 0.854 0.019 0.134 0.025 0.715 

Met sector BWS als referentiecategorie 

KD 0.762 0.061 4.179 0.938 18.612 

MCA 0.745 0.483 1.688 0.392 7.273 

HHZ 0.828 0.122 3.600 0.710 18.254 

BAS 0.700 0.944 0.952 0.241 3.756 

MVK 0.875 0.405 0.482 0.087 2.680 

Met sector BAS als referentiecategorie 

KD 0.591 0.012 4.390 1.379 13.976 

MCA 0.596 0.314 1.773 0.581 5.408 

HHZ 0.674 0.048 3.782 1.009 14.173 

BWS 0.700 0.944 1.051 0.266 4.145 

MVK 0.731 0.352 0.506 0.121 2.122 

Met sector MVK als referentiecategorie 

KD 0.790 0.006 8.667 1.841 40.789 

MCA 0.774 0.106 3.500 0.768 15.958 

HHZ 0.854 0.019 7.467 1.400 39.836 

BWS 0.875 0.405 2.074 0.373 11.528 

BAS 0.731 0.352 1.974 0.471 8.270 
a 
Standard Error 

b 
Significantieniveau 

c
 Odds ratio 

d
 Betrouwbaarheidsinterval van de Odds ratio 
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De verpleegkundige voert handhygiëne uit na handschoengebruik 

Figuur 23 geeft het spreidingsdiagram weer van de verschillende sectoren waarbij het 

uitvoeren van handhygiëne na handschoengebruik als procesindicator werd genomen. In 

Tabel 11 worden de resultaten voorgesteld van de logistische regressie analyses die per 

sector afzonderlijk als referentiecategorie uitgevoerd werden. Hieruit valt af te leiden 

dat enkel in sector KD de Odds ratio waarbij de verpleegkundige handhygiëne uitvoert 

na het verwijderen van de handschoenen 8,3 keer groter is dan in sector BAS. 

 

 

Figuur 23: Spreidingsdiagram van de verschillende sectoren met als structuurindicator: de verpleegkundige 

voert handhygiëne uit na handschoengebruik. 
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Tabel 11: Logistische regressie analyses van de procesindicator: de verpleegkundige voert handhygiëne uit na 
handschoengebruik, met elke sector afzonderlijk als referentiecategorie. 

Sector S.E. 
a 

P 
b 

OR
c 

95% B.I. 
d
 

Lower Upper 

Algemeen  0.029   

Met sector KD als referentiecategorie 

MCA  0.710 0.069 0.275 0.068 1.105 

HHZ 0.798 0.521 0.400 0.084 1.913 

BWS 0.789 0.051 0.214 0.046 1.005 

BAS 0.660 <0.001 0.120 0.033 0.438 

MVK 0.741 0.087 0.281 0.066 1.201 

Met sector MCA als referentiecategorie 

KD 0.710 0.069 3.636 0.905 14.609 

HHZ 0.718 0.602 1.455 0.356 5.945 

BWS 0.707 0.724 0.779 0.195 3.118 

BAS 0.561 0.139 0.436 0.145 1.309 

MVK 0.653 0.973 1.023 0.284 3.681 

Met sector HHZ als referentiecategorie 

KD 0.798 0.251 2.500 0.523 11.956 

MCA 0.718 0.602 0.687 0.168 2.810 

BWS 0.797 0.433 0.536 0.112 2.553 

BAS 0.670 0.072 0.300 0.081 1.114 

MVK 0.749 0.638 0.703 0.162 3.052 

Met sector BWS als referentiecategorie 

KD 0.789 0.051 4.667 0.995 21.895 

MCA 0.707 0.724 1.283 0.321 5.134 

HHZ 0.797 0.433 1.867 0.392 8.894 

BAS 0.658 0.378 0.560 0.154 2.033 

MVK 0.739 0.713 1.313 0.309 5.583 

Met sector BAS als referentiecategorie 

KD 0.660 <0.001 8.333 2.285 30.392 

MCA 0.561 0.139 2.292 0.764 6.876 

HHZ 0.670 0.072 3.333 0.897 12.383 

BWS 0.058 0.378 1.786 0.492 6.484 

MVK 0.600 0.155 2.344 0.724 7.590 

Met sector MVK als referentiecategorie 

KD 0.741 0.087 3.556 0.833 15.184 

MCA 0.653 0.973 0.978 0.272 3.519 

HHZ 0.749 0.638 1.422 0.028 6.174 

BWS 0.739 0.713 0.762 0.179 3.241 

BAS 0.600 0.155 0.427 0.132 1.382 
a 
Standard Error 

b 
Significantieniveau 

c
 Odds ratio 

d
 Betrouwbaarheidsinterval van de Odds ratio 
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De verpleegkundige trekt het proceduremasker correct uit (Enkel bij Contact +) 

In figuur 24 wordt het spreidingsdiagram voorgesteld van de verschillende sectoren 

waarbij het correct verwijderen van het proceduremasker als procesindicator werd 

genomen. Deze analyse werd enkel toegepast bij Contact + isolatie, gezien het dragen 

van en proceduremasker enkel bij deze vorm van contactisolatie is aangewezen. In 

Tabel 12 worden de resultaten voorgesteld van de logistische regressie analyses die 

afzonderlijk per sector als referentiecategorie uitgevoerd werden. Deze resultaten tonen 

aan dat de Odds ratio waarbij de verpleegkundige het proceduremasker correct uittrekt 5 

keer groter is in sector BAS, dan in sector BWS. De Odds ratio is in sector KD 18, in 

sector BAS 8 en in sector MCA 6,7 keer groter dan in sector MVK. De kans dat het 

proceduremasker correct verwijderd wordt door de verpleegkundige is dus niet alleen 

groter in de interventiegroep ten opzichte van de controlegroep, ook binnen de 

controlegroep kan uit de Odds ratio’s afgeleid worden dat de sector BAS voor deze 

indicator beter scoort dan de twee andere sectoren (BWS en MVK) uit de controlegroep. 

 

Figuur 24: Spreidingsdiagram van de verschillende sectoren met als structuurindicator: de verpleegkundige 
trekt het proceduremasker correct uit. 
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Tabel 12: Logistische regressie analyses van de procesindicator: de verpleegkundige trekt het 
proceduremasker correct uit, met elke sector afzonderlijk als referentiecategorie. 

Sector S.E. 
a 

P 
b 

OR
c 

95% B.I. 
d
 

Lower Upper 

Algemeen  0.039   

Met sector KD als referentiecategorie 

MCA 1.207 0.406 0.367 0.034 3.908 

HHZ 1.317 0.404 0.333 0.025 4.401 

BWS 1.249 0.053 0.089 0.008 1.029 

BAS 1.221 0.501 0.440 0.040 4.817 

MVK 1.274 0.022 0.055 0.004 0.663 

Met sector MCA als referentiecategorie 

KD 1.207 0.406 2.727 0.256 29.066 

HHZ 0.889 0.915 0.909 0.159 5.195 

BWS 0.787 0.072 0.242 0.052 1.133 

BAS 0.741 0.806 1.200 0.281 5.124 

MVK 0.826 0.021 0.149 0.029 0.750 

Met sector HHZ als referentiecategorie 

KD 1.317 0.404 3.000 0.227 39.608 

MCA 0.889 0.915 1.100 0.192 6.286 

BWS 0.946 0.162 0.267 0.042 1.702 

BAS 0.908 0.760 1.320 0.223 7.823 

MVK 0.979 0.064 0.164 0.024 1.114 

Met sector BWS als referentiecategorie 

KD 1.249 0.053 11.250 0.972 130.221 

MCA 0.787 0.072 4.125 0.883 19.273 

HHZ 0.946 0.162 3.750 0.587 23.936 

BAS 0.807 0.048 4.950 1.017 24.095 

MVK 0.886 0.582 0.614 0.108 3.485 

Met sector BAS als referentiecategorie 

KD 1.221 0.501 2.273 0.208 24.882 

MCA 0.741 0.806 0.833 0.195 3.558 

HHZ 0.908 0.760 0.758 0.128 4.490 

BWS 0.807 0.048 0.202 0.042 0.983 

MVK 0.846 0.014 0.124 0.024 0.650 

Met sector MVK als referentiecategorie 

KD 1.274 0.022 18.333 1.508 222.875 

MCA 0.826 0.021 6.722 1.332 33.913 

HHZ 0.979 0.064 6.111 0.898 41.598 

BWS 0.886 0.582 1.630 0.287 9.256 

BAS 0.846 0.014 8.067 1.538 42.318 
a 
Standard Error 

b 
Significantieniveau 

c
 Odds ratio 

d
 Betrouwbaarheidsinterval van de Odds ratio 
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De verpleegkundige doet de persoonlijke beschermkledij uit in de juiste volgorde 

(eerst de handschoenen, daarna de schort en als laatst het proceduremasker) 

Het spreidingsdiagram van de verschillende sectoren waarbij als procesindicator werd 

genomen dat de verpleegkundige de persoonlijke beschermkledij in de juiste volgorde 

uittrekt, wordt in figuur 25 weergegeven. In Tabel 13 worden de resultaten voorgesteld 

van de logistische regressie analyses die afzonderlijk per sector als referentiecategorie 

uitgevoerd werden. Deze resultaten tonen aan dat de Odds ratio waarbij de 

verpleegkundige de persoonlijke beschermkledij correct uittrekt in sector KD 5, in 

sector HHZ 11 en in sector MVK 6,1 keer groter is dan in sector BWS. Diezelfde kans 

is tevens significant groter in sector HHZ met een Odds ratio die 6,2 keer groter is dan 

in sector BAS. Hieruit kan afgeleid worden dat de interventiegroep beter scoort dan de 

controlegroep, maar dat binnen de controlegroep sector MVK significant beter scoort 

dan de sector BWS. Deze laatste kent tevens de laagste score wat betreft deze 

procesindicator.  

 

 

Figuur 25: Spreidingsdiagram van de verschillende sectoren met als structuurindicator: de verpleegkundige 
doet de persoonlijke beschermkledij uit in de juiste volgorde. 
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Tabel 13: Logistische regressie analyses van de procesindicator: de verpleegkundige doet de persoonlijke 
beschermkledij uit in de juiste volgorde, met elke sector afzonderlijk als referentiecategorie. 

 

Sector S.E. 
a 

P 
b 

OR
c 

95% B.I. 
d
 

Lower Upper 

Algemeen  0.029   

Met sector KD als referentiecategorie 

MCA 0.635 0.853 0.889 0.256 3.084 

HHZ 0.801 0.319 2.222 0.462 10.682 

BWS 0.801 0.045 0.200 0.042 0.961 

BAS 0.572 0.075 0.361 0.118 1.107 

MVK 0.683 0.769 1.222 0.321 4.658 

Met sector MCA als referentiecategorie 

KD 0.635 0.853 1.125 0.324 3.903 

HHZ 0.792 0.247 2.500 0.529 11.813 

BWS 0.792 0.060 0.225 0.048 1.063 

BAS 0.559 0.107 0.406 0.136 1.216 

MVK 0.672 0.636 1.375 0.368 5.136 

Met sector HHZ als referentiecategorie 

KD 0.801 0.319 0.450 0.094 2.163 

MCA 0.792 0.247 0.400 0.085 1.890 

BWS 0.931 0.010 0.090 0.015 0.558 

BAS 0.743 0.014 0.163 0.038 0.697 

MVK 0.831 0.472 0.550 0.108 2.805 

Met sector BWS als referentiecategorie 

KD 0.801 0.045 5.000 1.040 24.034 

MCA 0.792 0.060 4.444 0.941 21.001 

HHZ 0.931 0.010 11.111 1.792 68.894 

BAS 0.743 0.426 1.806 0.421 7.744 

MVK 0.831 0.029 6.111 1.198 31.164 

Met sector BAS als referentiecategorie 

KD 0.572 0.075 2.769 0.903 8.493 

MCA 0.559 0.107 2.462 0.822 7.370 

HHZ 0.743 0.014 6.154 1.435 26.395 

BWS 0.743 0.426 0.554 0.129 2.376 

MVK 0.613 0.047 3.385 1.017 11.261 

Met sector MVK als referentiecategorie 

KD 0.683 0.769 0.818 0.215 3.118 

MCA 0.672 0.636 0.727 0.195 2.716 

HHZ 0.831 0.472 1.1818 0.357 9.272 

BWS 0.831 0.029 0.164 0.032 0.834 

BAS 0.613 0.047 0.295 0.089 0.983 
a 
Standard Error 

b 
Significantieniveau 

c
 Odds ratio 

d
 Betrouwbaarheidsinterval van de Odds ratio 
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7.3 Verpleegkundige bevraging over de implementatiestrategie 

Inspraak door verpleegkundigen tijdens een veranderingsproces is belangrijk. De 

verpleegkundigen in de interventiegroep kregen de mogelijkheid om feedback te geven 

over de instructievideo’s. De respons van 48 ingevulde en terugbezorgde vragenlijsten 

is echter minimaal, waardoor de resultaten met enige nuancering geïnterpreteerd dienen 

te worden. In tabel 14 worden de resultaten weergegeven van de stellingen die aan de 

verpleegkundigen voorgesteld werden. 

Tabel 14: Overzicht van de resultaten uit de verpleegkundige bevraging over de implementatiestrategie. 

 

Stellingen 

n  (%) 

48 (100%) 

Tijdsparend 

Tijdverlies 

23 (48%) 

25 (52%) 

Leerrijk 

Niet leerrijk 

31 (65%) 

17 (35%) 

Voor herhaling vatbaar 

Niet voor herhaling vatbaar 

24 (50%) 

24 (50%) 

Aangenaam 

Onaangenaam 

28 (58%) 

20 (42%) 

Instructievideo is duidelijker 

Tekstvorm is duidelijker 

30 (63%) 

18 (37%) 

Instructievideo blijft langer hangen 

Tekstvorm blijft langer hangen 

35 (73%) 

13 (27%) 

De inhoud is volledig 

De inhoud is onvolledig 

44 (92%) 

4 (8%) 

De inhoud is duidelijk 

De inhoud is onduidelijk 

45 (94%) 

3 (6%) 

 

De helft van de bevraagde verpleegkundigen, vond het bekijken van de instructievideo’s 

voor herhaling vatbaar en 52% vonden het tijdverlies. Van de verpleegkundigen vond 

65% het leerrijk en 58% vond het een aangename manier om kennis te maken met de 

vernieuwde richtlijnen. Over duidelijkheid van de instructievideo’s vond 63% van de 

verpleegkundigen deze duidelijker dan de geschreven richtlijn en 73% vonden dat de 

instructievideo’s langer bleven hangen dan de geschreven richtlijn. Wat de inhoud 

betreft vond 90% deze volledig en 94% voldoende duidelijk. 
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In de vragenlijst werd geïnformeerd naar de voornaamste redenen waarom men de 

instructievideo’s slechts eenmaal of meerdere keren bekeken had. In figuur 26 worden 

de redenen van het eenmaal bekijken van de instructievideo’s weergegeven met daaraan 

gekoppeld de absolute (n) en relatieve (%) frequenties. 75% van de bevraagde 

verpleegkundigen heeft de instructievideo’s slechts eenmaal bekeken. De meest 

frequente reden die hiervoor opgegeven werd, was dat de verpleegkundigen na het 1 

keer bekijken van de instructievideo’s voldoende weten wat ze moeten doen in 

specifieke situaties (27%). 19% van de verpleegkundigen hadden een andere dan de 

voorgestelde meningen. Hierin kwam voornamelijk naar voor dat de instructievideo’s te 

lang duurden om ze te herbekijken en dat het voor hen efficiënter was geweest mocht 

men enkel bepaald topics kunnen herbekijken zonder het ganse fragment te moeten 

herzien. De duurtijd van een instructievideo was per isolatievorm acht minuten. 

 

Figuur 26: Overzicht van de redenen die verpleegkundigen opgaven waarom ze de instructievideo ’s slechts 

eenmaal bekeken hebben. 

De overige 25% van de verpleegkundigen die de vragenlijst terug indienden bekeken 

het instructievideofragment twee tot driemaal. In figuur 27 worden de redenen 

weergegeven waarom verpleegkundigen de instructievideo’s meermaals bekeken 

hadden.  

Van alle bevraagde verpleegkundigen die de vragenlijst terug bezorgden, vond 10% dat 

ze na 1 keer bekijken van de instructievideo’s onvoldoende wisten wat van hen 

verwacht werd. 8% van de verpleegkundigen heeft de instructievideo’s herbekeken 

omdat ze graag een opfrissing wilden van de richtlijnen. Wanneer een patiënt in isolatie 

werd geplaatst op de afdeling hebben 6% van de verpleegkundigen het videofragment 

herbekeken om terug up to date te zijn. Geen enkele verpleegkundige heeft de 

instructievideo’s herbekeken op aanraden van een collega. 

n   (%) 
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Figuur 27: Overzicht van redenen door verpleegkundigen, waarom ze de instructievideo’s meermaal bekeken 
hebben. 
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8 Discussie  

De vernieuwde richtlijnen rond contactisolatie in het UZ Gent zijn geïmplementeerd op 

12 oktober 2012. De doelstelling van dit onderzoek was om de effectiviteit van het 

implementeren van de vernieuwde isolatierichtlijnen door middel van instructievideo’s 

te evalueren. Dit door de compliance bij verpleegkundigen na te gaan aan de hand van 

zowel proces- als structuurindicatoren. Op die manier werd getracht een antwoord te 

formuleren op de centrale onderzoeksvraag: 

“Kan het gebruik van instructievideo’s leiden tot een betere naleving van de 

contactisolatierichtlijnen door verpleegkundigen in het UZ Gent?” 

Effect van de instructievideo’s op de compliance van structuurindicatoren uit de 

isolatierichtlijnen met deze in de praktijk. 

Uit de resultaten van de analyses van de geobserveerde structuurindicatoren, valt te 

besluiten dat de relatieve frequenties van structuurindicatoren in de interventiegroep 

steeds hoger zijn dan deze uit de controlegroep. Dit zijn relevante resultaten voor de 

praktijk. Opmerkelijk is dat de bijkomende elementen van de vernieuwde richtlijnen 

lager scoren dan deze die al van kracht waren in de vorige versie (2007) van de 

richtlijnen. Zo werden de isolatiekaart aan bed, het aanwezig zijn van Cidalkan
®

 

doekjes op de patiëntenkamer en de aanwezigheid van de instructiefiche voor het aan- 

en uittrekken van persoonlijke beschermkledij, in beide groepen weinig geregistreerd. 

Er dient dus nog meer inspanning geleverd te worden om deze nieuwe elementen van de 

richtlijn beter bekend te maken. Voor deze indicatoren werd wel een statistisch beter 

resultaat vastgesteld in de interventiegroep, waarvan we aannemen dat ze verklaard 

kunnen worden door het bekijken van de instructievideo’s. Slechts voor drie 

structuurindicatoren kon een significant beter resultaat worden vastgesteld in de 

interventiegroep, mogelijk te wijten aan de relatief beperkte steekproef. Toch stellen we 

voor praktisch alle indicatoren vast dat de resultaten in de interventiegroep beter zijn. 

Omwille van de hoge interne validiteit van de steekproef binnen deze studie, werden 

tussen de sectoren onderling voor wat betreft de structuurindicatoren weinig verschillen 

aangetoond. Wel kan gesteld worden dat de sector KD, opmerkelijk beter scoort ten 

opzichte van alle andere geïncludeerde sectoren. Dit valt deels te verklaren door de 
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infrastructuur die er aanwezig is op deze afdelingen waar de isolatieboxen voorzien zijn 

van een sas. Daarnaast laat het design van deze studie niet toe om uit te sluiten dat de 

betere resultaten van de sector KD, althans gedeeltelijk, toe te schrijven zijn aan het 

PREventie van ZiekenhuisInfecties op Intensieve Zorgen (PREZIIZ) project, dat verder 

besproken wordt. 

Effect van de instructievideo’s op de compliance van procesindicatoren uit de 

isolatierichtlijnen  

Het dragen van een schort, handschoenen en een proceduremasker, zijn dé belangrijkste 

procesindicatoren die dienen toegepast te worden bij contactisolatie. Toch is uit de 

relatieve frequenties van de navolgbaarheid van de procesindicatoren af te leiden dat 

zowel in de interventiegroep als de controlegroep, er nog meer energie moet gestopt 

worden, wil men de compliance bij verpleegkundigen doen stijgen. 

Naar analogie met de structuurindicatoren stellen we voor praktisch alle 

procesindicatoren betere resultaten vast in de interventiegroep vergeleken met de 

controlegroep. Statistische significantie wordt slechts voor drie indicatoren bereikt, dit 

kan mogelijk verklaard worden door de beperkte omvang van de steekproef. Voor 

diezelfde drie indicatoren stellen we vast de sector KD opnieuw als hoogste scoort, en 

hiervoor zien we dezelfde verklaringen die al eerder werden aangehaald voor de 

structuurindicatoren, met name het aanwezig van isolatieboxen met sas en het 

kwaliteitsverbeterproject PREZIIZ dat enkele maanden voor de start van dit onderzoek 

gelanceerd werd op IZ. Echter dient ook hier in beide groepen nog meer nadruk op 

gevestigd te worden, wil men deze scores doen stijgen. De lage scores van deze 

indicatoren zijn deels te verklaren doordat verpleegkundigen niet precies weten hoe en 

in welke volgorde de persoonlijke beschermkledij aan- of uitgetrokken moet worden. 

Door de aanwezigheid van de instructiefiche aan de patiëntenkamer/box werd getracht, 

hiermee een geheugensteuntje te bieden aan de verpleegkundigen. Echter, deze 

instructiefiche werd gemiddeld slechts in 18% van de gevallen geregistreerd, waardoor 

dit weinig effect kan gehad hebben op de compliance. Verder dient opgemerkt te 

worden dat voor drie indicatoren een statistisch significant resultaat vastgesteld werd in 

de interventiegroep, waarvan aangenomen wordt dat dit, althans gedeeltelijk te wijten is 

aan het tonen van de instructievideo’s. 
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Tussen de verschillende sectoren onderling, werden wederom omwille van de hoge 

interne validiteit van de steekproef, relatief weinig verschillen gevonden in het correct 

uitvoeren van procesindicatoren. De verschillen die hier aangetoond werden, waren 

voornamelijk tussen de interventie- en controlesectoren. Voor wat betreft de 

procesindicatoren kan geconcludeerd worden dat de sector BWS de laagste scores 

behaalt van alle sectoren uit de controlegroep.  

Opmerkelijk is, dat wanneer de structuurindicatoren niet correct aanwezig of ingesteld 

zijn, dat dit een invloed heeft op het uitvoeren van de procesindicatoren. Zo werd tijdens 

de observaties duidelijk dat wanneer de juiste isolatiekaart niet aanwezig was aan de 

deur van de patiëntenkamer of -box, de procesindicatoren niet als voorgeschreven door 

de verpleegkundigen uitgevoerd werden.  

Vergelijking van deze resultaten met de resultaten van een eerdere studie uitgevoerd 

in het UZ Gent (2011-2012) 

Wanneer de resultaten uit deze studie vergeleken worden met deze uit het 

evaluatieonderzoek uitgevoerd in 2011-2012 door het team ziekenhuishygiëne van het 

UZ Gent, kunnen voor wat betreft de structuurindicatoren de volgende conclusies 

genomen worden. In de vorige studie was de isolatiekaart in 16% van de gevallen niet 

goed zichtbaar aanwezig aan de ingang van de kamer. In de huidige studie werd dit 

slechts in 4,5% van de geobserveerde patiëntenkamers vastgesteld. Dit is met een 

verschil van 11,5% een duidelijke verbetering. Van de kamers waar de isolatiekaart wel 

duidelijk zichtbaar ophing, was deze in het vorig evaluatieonderzoek in 28% van de 

gevallen niet correct. Cijfers uit de huidige studie tonen aan dat dit gemiddeld in 17,3% 

van de observaties niet correct was. Ook voor deze indicator is er tevens een positieve 

trend van 10,7% op te merken. In het vorig evaluatieonderzoek hing de isolatiekaart bij 

slechts 27% van de observaties zoals voorgeschreven aan het bed. Nu was dit in 40,5% 

van de observaties het geval, een stijging van 13,5% die de gunstige evolutie aangeeft. 

Deze cijfers zullen allicht een verdere positieve evolutie kennen, wanneer de 

instructievideo’s over het ganse ziekenhuis verspreid worden.  

Voor wat betreft procesindicatoren kunnen hier geen conclusies geformuleerd worden, 

gezien in het vorig evaluatieonderzoek observaties werden uitgevoerd bij alle 

ziekenhuismedewerkers en deze studie zich enkel op verpleegkundigen richtte.  
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Bevraging van verpleegkundigen over de implementatiestrategie 

Verpleegkundigen zijn weinig vertrouwd met instructievideo’s. De meningen over deze 

implementatiestrategie zijn dan ook verdeeld. De toegang tot de instructievideo’s was 

vrij eenvoudig. Toch diende men omwille van de studie een aantal stappen te 

ondernemen, alvorens men de fragmenten te zien kreeg, maar werd hier weinig hinder 

van ondervonden. Verpleegkundigen waren overigens tevreden over de inhoud en 

volledigheid van de instructievideo’s. Toch dient opgemerkt te worden dat van de 

verstuurde vragenlijsten slechts een beperkte subgroep, 48 (5%) verpleegkundigen uit 

de interventiegroep feedback gegeven hebben. De ontvangen feedback lijkt dan wel 

positief, maar gezien deze anoniem verstrekt werd, kan niet worden nagegaan in hoever 

deze 48 verpleegkundigen representatief zijn voor de volledige studiepopulatie. De 

feedbackmomenten met de sectorraden en hoofdverpleegkundigen die voor de komende 

maanden gepland zijn, zullen hopelijk nog meer opportuniteit bieden om feedback te 

krijgen over de nieuwe implementatiestrategie. 

Interne en externe validiteit 

Een mogelijke bedreiging van de interne validiteit is het optreden van co-interventie 

bias, waarbij andere interventies gelijktijdig met de experimentele interventie 

uitgevoerd worden. Om deze bias zo minimaal mogelijk te houden werd tijdens de 

observaties door de observatoren geen verdere toelichting verstrekt, omdat het geven 

van informatie bovenop de beschikbare informatie als een bijkomende interventie 

beschouwd wordt. 

Belangrijk hierbij op te merken is dat niet tijdens het onderzoek, maar wel enkele 

maanden voordien (in het voorjaar van 2012) vanuit de sector KD in samenwerking met 

het team ziekenhuishygiëne van het UZ Gent een intern kwaliteitsproject werd opgezet, 

namelijk PREventie van ZiekenhuisInfecties op Intensieve Zorgen (PREZIIZ). Bij de 

lancering van het PREZIIZ-project werd educatie gegeven aan de verpleegkundigen 

werkzaam op de sector KD rond overdrachtsgebonden voorzorgen ter preventie van 

overdracht van micro-organismen. Hieronder vallen ook de voorzorgsmaatregelen bij 

patiënten in contactisolatie. Gezien verpleegkundigen aan de hand van de educatie een 

opfrissing kregen van de te nemen maatregelen, kan dit de resultaten van de observaties 

beïnvloed hebben. Toch werd besloten de sector KD te includeren in deze studie, gezien 

het project liep voordat de nieuwe richtlijnen in het ziekenhuis van kracht waren. 



76 

 

Om het risico te minimaliseren dat de onderzoeksresultaten niet aan de verschillen in 

naleving van de richtlijnen, maar wel aan (vooraf) bestaande verschillen tussen beide 

groepen van verpleegkundigen toegeschreven kunnen worden, werden verschillende 

maatregelen genomen.  

Ten eerste werd na geblindeerde randomisatie van de sectoren nagegaan of beide 

groepen wel een gelijk aantal patiënten in isolatie verpleegden. De enige gegevens die 

hierover voor handen zijn, zijn terug te vinden in de tabellen 16, 17 en 18 (zie bijlagen 

25, 26 en 27). Uit deze gegevens van het team ziekenhuishygiëne kan het aantal 

patiënten, dat in februari 2012 in isolatie werden verpleegd, achterhaald worden. Voor 

wat nu als interventiegroep wordt genomen, werden in februari 2012, 45 patiënten in 

een vorm van contactisolatie geplaatst. Voor de controlegroep zijn dit 48 patiënten. 

Hoewel de globale aantallen vergelijkbaar zijn, kwam in de interventiegroep het 

merendeel van de patiënten die in isolatie werden verpleegd uit de sector MCA (34 van 

45 geïsoleerde patiënten). In de controlegroep leverde vrijwel elke sector een 

vergelijkbaar aantal patiënten die in isolatie gebracht werden. Wat betreft de 

isolatievorm is de verdeling van de patiënten vergelijkbaar tussen de interventie- en de 

controlegroep. 

Ten tweede werd ernaar gestreefd om de vergelijkbaarheid tussen beide groepen van 

verpleegkundigen te maximaliseren op het vlak van een aantal individu- en 

werkgebonden demografische variabelen (zie tabel 3). Met uitzondering van de 

basisopleiding van verpleegkundigen is er door middel van een chi-kwadraat test een 

significant verband aangetoond bij vrijwel alle demografische variabelen tussen de 

interventie- en controlegroep en mag besloten worden, dat beide groepen met elkaar 

vergelijkbaar zijn.  

Ten derde zijn alle verpleegkundigen afkomstig uit eenzelfde ziekenhuis. Er zijn geen 

gedurende de studieperiode verpleegkundigen van de interventiesectoren veranderd naar 

een sector in de controlegroep of omgekeerd. Verpleegkundigen werkzaam in de 

mobiele equipe worden per sector aangewezen, waardoor ook hier geen bias kon 

optreden. 
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Ten vierde is er, doordat de verpleegkundigen niet op de hoogte waren van het doel van 

het onderzoek geen aanleiding om te veronderstellen dat de verpleegkundigen uit de 

interventie sectoren zich door andere motieven hebben laten leiden, die de resultaten 

zouden kunnen vertekenen, dan verpleegkundigen uit de controle sectoren.  

Ten vijfde zijn alle afdelingen architectonisch gescheiden van elkaar.  

Als laatste werd ervoor gezorgd dat enkel verpleegkundigen van de 

interventieafdelingen via een afdelingsgebonden log-in toegang kregen tot de 

instructievideo’s. 

Met externe validiteit bedoelt men de mate waarin de onderzoeksresultaten van 

toepassing zijn op andere settings of populaties. De externe validiteit wordt bevorderd 

indien de karakteristieken van de steekproef representatief zijn voor de populatie. De 

resultaten kunnen beïnvloed worden door het novelty effect en het Hawthorne effect.  

Het novelty effect is het effect dat optreedt ten gevolge van confrontatie met iets nieuw. 

De vernieuwde richtlijnen hebben wel enkele aanvullingen, maar het merendeel is 

opfrissing bij de verpleegkundigen. Het toepassen van de maatregelen voor 

contactisolatie is geen nieuw gegeven in het ziekenhuis.  

Het Hawtorne effect is de gedragsverandering die ontstaat door het geven van aandacht 

en het deelnemen aan een studie. Verpleegkundigen werkzaam op zowel de 

interventiesectoren als de controlesectoren werden niet ingelicht over hun deelname aan 

het onderzoek. De observatoren waren zich bewust, dat hun aanwezigheid tijdens de 

observaties zeker een rol heeft gespeeld in de uitvoering van de richtlijnen. Vandaar 

werd geopteerd om de observaties te spreiden over de periode tussen november 2012 en 

maart 2013, in de hoop dat dit effect zou uitwerken. 

Initieel was het tevens de bedoeling om te gaan of er een verschil in naleving van de 

indicatoren te merken was bij de start van de observaties en het einde van de 

observatieperiode. Gezien het aantal observaties voor het uitvoeren van deze analyses te 

gering zou zijn om een significant verschil aan te tonen en wegens tijdsgebrek om meer 

observaties uit te voeren, werden deze analyses niet meer uitgevoerd. 
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Bevindingen tijdens de voorbereiding van het onderzoek 

Als nieuwkomer in een organisatie is het niet altijd eenvoudig zich in te werken. Men is 

ondermeer afhankelijk van de organisatiestructuur en -cultuur van het ziekenhuis en de 

goodwill van verpleegkundigen. Het overtuigen van de hoofdverpleegkundigen uit de 

interventiesectoren om deel te nemen aan de studie was niet altijd vanzelfsprekend. 

Uiteindelijk is de onderzoeker er in geslaagd alle hoofdverpleegkundigen te overtuigen 

om deel te nemen aan het onderzoek. Tijdens de observaties werd wel ondervonden dat 

afdelingen waar de hoofdverpleegkundigen meteen overtuigd waren, een betere 

compliance hadden dan afdelingen waar de hoofdverpleegkundige twijfelachtig 

tegenover het onderzoek stond. Dit verklaart deels dat de invloed van formele en 

informele leiders tijdens een implementatieproces een belangrijke invloed heeft. 

Bevindigen tijdens de uitvoering van het onderzoek 

Omdat implementeren van nieuwe richtlijnen tijdens de verlofperiode geen goede optie 

is, bleek het een betere keuze te zijn om vanaf oktober de vernieuwde richtlijnen aan de 

verpleegkundigen voor te stellen. Om de gegevensverzameling te optimaliseren werd 

gekozen om de metingen vanaf halfweg november uit te voeren, zodat de 

verpleegkundigen voldoende tijd hadden om de instructievideo’s te bekijken. 

De observaties werden uitgevoerd aan de hand van een observatiechecklist onder 

supervisie van en met hulp van het team ziekenhuishygiëne van het UZ Gent. Om 

onderzoekerbias te minimaliseren werden de observaties enkel door de onderzoeker en 

de drie verpleegkundigen van het team ziekenhuishygiëne uitgevoerd. Voordien werd 

onderling afgesproken wanneer iets wel of niet als correct zou beschouwd worden. 

De vragenlijst ter evaluatie van de nieuwe implementatiestrategie werd door de 

onderzoeker opgesteld. De antwoordmogelijkheden van de vragenlijst werden vooraf 

door de onderzoeker vastgelegd. Voordelen van het hanteren van een gestructureerde 

methode zijn de vergelijkbaarheid van de resultaten en de efficiëntie waarmee de 

gegevens verzameld worden. Deze methode neemt weinig tijd in beslag en 

vereenvoudigt de gegevensverwerking. Het nadeel van deze methode is de kans op 

sociaal wenselijke antwoorden. Om die reden werd geopteerd om de vragenlijst te 

anonimiseren. Daarnaast kunnen belangrijke antwoorden gemist worden, waardoor 

gekozen werd om voor de laatste vraag, een open antwoordmogelijkheid te voorzien 
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waarbij verpleegkundigen hun mening, tips en advies konden geven over de nieuwe 

implementatiestrategie. Verpleegkundigen waren vrij de vragenlijst al dan niet in te 

vullen. Hierdoor valt deels de minimale (n = 48) respons te verklaren. 

Beperkingen van het design 

Elke sector werd ad random ingedeeld in een interventie- of controlegroep. De loting 

gebeurde in aanwezigheid van de onderzoeker en de promotor. Bij dergelijke loting 

ontstaat de kans dat er een verhoogd risico is op onvergelijkbaarheid in het handelen 

tussen de interventie- en controlegroep. Door gebruik te maken van een voormeting kan 

worden nagegaan in welke mate een disbalans ontstaan is door de loting. De 

bevindingen uit een voormeting zijn nuttig omdat op die manier de omvang van het 

probleem in kaart kan gebracht worden. Lage scores voor structuur- en 

procesindicatoren in de voormeting betekenen meestal dat de kwaliteit van het handelen 

werkelijk beneden de maat is en dat er veel ruimte is tot verbetering, terwijl hoge scores 

voor deze indicatoren, kunnen beteken dat er weinig ruimte is voor verbetering (het 

plafondeffect). Deze voordelen werden afgewogen tegen de toegenomen studietijd en 

kosten wanneer voormetingen zouden uitgevoerd worden. Een andere mogelijk nadeel 

van de voormeting is het zogenaamde testeffect; er kan bias worden geïntroduceerd 

door de deelnemer, wanneer voormetingen de deelnemer gevoelig maken voor gewenste 

studieuitkomsten (Campbell, 1966 in Grol & Wensing, 2011). Alleen al door het meten 

van het handelen en de aandacht die hierdoor op bepaalde handelingen wordt gevestigd, 

kunnen deelnemers van de interventie- en controlegroep effectief beter gaan handelen 

(Grol & Wensing, 2011). Omwille van de hierboven beschreven nadelen en omdat de 

variabelen die gescoord zouden worden in de voormeting niet volledig congruent zijn 

met deze uit de postmeting, werd de keuze gemaakt om voor een zwakker 

onderzoeksdesign te kiezen en een voormeting binnen deze studie achterwege te laten. 

Een beperking van deze quasi experimentele studie, betreft het feit dat er enkel een 

postmeting en geen voormeting van de compliance door verpleegkundigen uitgevoerd 

werd. Gezien er geen voormeting werd uitgevoerd kunnen de verschillen tussen de 

interventie- en controlegroep toegeschreven worden ofwel aan de 

implementatiestrategie ofwel aan andere verschillen tussen beide groepen. Vandaar dat 

tijdens de voorbereiding van deze studie de verschillen zo minimaal mogelijk werden 

gehouden (zie 8.3.1). 
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Deze masterproef omvat een steekproef van 133 structuurindicatoren en 121 

procesindicatoren. Wanneer aan de hand van dit post test only experimental design en 

de gebruikte implementatiestrategie verschillen worden vastgesteld in de te meten 

outcomes, dan wordt aangenomen dat deze toe te schrijven zijn aan de interventie. Het 

nadeel hiervan is wel dat er enkel één interventie vergeleken kan worden tussen de 

interventie- en controlegroep. 

Directe en indirecte kosten 

De kosten voor het opnemen en monteren van de instructievideo ’s werd gedragen door 

het team ziekenhuishygiëne van het UZ Gent. Er werd ook extra werktijd vrijgemaakt 

om de observaties uit te voeren. Door gebrek aan tijd en onvolledigheid van gegevens 

betreffende de tijdsbesteding en kosten werd in deze studie hier niet verder op ingegaan, 

maar wordt aangeraden dit in verder onderzoek wel mee te nemen. 

Terugkoppeling van de resultaten uit de literatuur 

Het geven van feedback is belangrijk (Lederer et al., 2009). Van de resultaten zal er 

feedback aan de afdelingen gegeven. Het huidige tijdsbestek liet echter niet toe om het 

effect van het geven van feedback te achterhalen. Uit de literatuur blijkt dat het 

toepassen van een multifactoriële interventie wel degelijk effect heeft op het bekomen 

van gedragsverandering bij verpleegkundigen, maar werd het effect van elke strategie 

afzonderlijk niet aangetoond, zodat de meest effectieve strategie niet achterhaald kon 

worden (Lam et al., 2009). Binnen de setting waar de huidige studie uitgevoerd werd, 

werd een gedeeld significant effect van de instructievideo ’s aangetoond en dit 

voornamelijk voor de nieuwe elementen die aan de richtlijnen toegevoegd werden.  

Hoewel de resultaten in de interventiegroep steeds beter waren, dan deze uit de 

controlegroep, werd er slechts in een aantal gevallen een significant effect van de 

instructievideo’s aangetoond. Een invloed op het al dan niet significant zijn, is de 

spreiding van de resultaten rond het gemiddelde binnen elke groep. Wanneer de 

resultaten dichtbij het gemiddelde liggen dan zal bij een verschil tussen de twee 

onderzochte groepen sneller een significant verschil aangetoond worden, dan wanneer 

dit niet het geval is. Geen verschil betekent niet dat de experimentele groep geen 

invloed heeft gekend van de interventie, maar wel dat die de interventie van de 

controlegroep (in deze studie: geen interventie) niet (significant) overschrijdt. Verder 
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kan het effect verschillen voor subgroepen. In deze studie werden de effecten 

onderzocht op groepsniveau en werden de conclusies gebaseerd op analyses op 

groepsniveau. Deze bieden geen zekerheid voor de individuele verpleegkundigen en 

mogen dan ook niet veralgemeend worden naar de individuele verpleegkundige. Men 

kan uit deze statistische resultaten geen besluiten trekken over individuele cases, alleen 

is de (statistische) waarschijnlijkheid groter geworden (Feinstein & Horwitz, 1997). 

Verder kan het niet significante verschil deels verklaard worden door de aanwezigheid 

van formele en informele leiders, die een grote invloed kunnen uitoefenen op de 

implementatie van nieuwe werkwijzen of veranderingen in de praktijk. (Grol & 

Wensing, 2011; Pearson, Field & Jordan, 2009; Van Hecke, 2012). Aan de 

hoofdverpleegkundigen van de interventieafdelingen werd uitdrukkelijk gevraagd niet te 

vermelden aan de verpleegkundigen dat de registraties gebeurden in het kader van een 

onderzoek. Elke hoofdverpleegkundige heeft in eer en geweten bevestigd dit niet 

gedaan te hebben. Tijdens de observaties kon toch vastgesteld worden, dat het instellen 

van structuurindicatoren vaak door de hoofdverpleegkundige van de afdelingen uit de 

interventiegroep gebeurde. Op die manier konden de resultaten toch enigszins beïnvloed 

worden. Belangrijk voor de praktijk is echter wel, dat de structuurindicatoren aanwezig 

zijn en correct toegepast worden zoals voorgeschreven en niet zozeer hoe of door wie 

deze ingesteld worden. 

Aanbevelingen voor de praktijk 

Tot vóór het onderzoek werden richtlijnen enkel ter beschikking gesteld via intranet en 

nieuwsbrieven. Initiatieven werden genomen om lessen te organiseren voor 

verpleegkundigen, maar er werd vastgesteld dat hiermee niet alle personeelsleden 

bereikt werden en dat het lesgeven een bijzonder arbeidsintensieve activiteit is. Door het 

gebruik maken van instructievideo’s kan het team ziekenhuishygiëne rekenen op een 

efficiëntere vorm van informatieverspreiding die te allen tijde en door iedereen kan 

geraadpleegd worden. 

Als doelgroep werd gekozen voor verpleegkundigen, maar ook artsen en andere 

disciplines binnen de zorgsector zouden tot de doelgroep kunnen behoren.  
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Verschillende implementatiestrategieën zouden gecombineerd kunnen worden, waarbij 

in overleg met medewerkers ‘on the field’ verschillende strategieën kunnen nagegaan 

worden. Hierdoor worden deze meer betrokken in het proces en tegelijkertijd 

gesensibiliseerd voor het correct uitvoeren van isolatiemaatregelen. 

Het betrekken van verpleegkundigen in het implementatieproces, zoals 

referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne en de hoofdverpleegkundigen is 

opportuun om de richtlijnen te laten doordringen op de werkvloer. Zij vormen een 

belangrijke schakel tussen theorie en praktijk. Het geven van feedback naar de 

werkvloer via face-to-face contact kan een stimulans zijn voor het blijven correct 

uitvoeren van de isolatiemaatregelen. 

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. 

Mocht dit onderzoek opnieuw worden uitgevoerd, dan zouden betere afspraken moeten 

gemaakt worden om een vlot verloop van het implementeren te bevorderen. Er zou 

tevens meer tijd moeten voorzien worden, vooral voor het uitwerken van de 

implementatiefase. Meerdere observaties kunnen gebruikt worden om nog duidelijkere 

en betrouwbaardere resultaten te verkrijgen. Het onderzoek zou in andere settings 

herhaald kunnen worden, om de externe validiteit van de bevindingen uit dit onderzoek 

te evalueren. Eventueel kan multicentrisch gewerkt worden in meerdere ziekenhuizen. 

Wel zouden in dergelijke settings dezelfde isolatiemaatregelen vooropgesteld moeten 

worden.  

Deze studie gebeurde longitudinaal. Ideaal wordt de studie herhaald met een pre- en 

postmeting van de naleving van de isolatiemaatregelen. Gezien de vernieuwde 

richtlijnen afwijken van de bestaande was hier vergelijken voor verschillende 

indicatoren niet mogelijk. Aansluitend hierbij is verder longitudinaal onderzoek 

gewenst waarin nagegaan wordt of de naleving van de isolatiemaatregelen stabiel blijft 

over de tijd. Hiervoor zou de post interventiemeting herhaald moeten worden eventueel 

met een beknoptere checklist van enkele belangrijke indicatoren om sneller (en meer) te 

kunnen registreren. 
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Een kwalitatieve benadering met behulp van individuele en focusgroep interviews zou 

mogelijks hebben geleid tot meer diepgaande kennis over de redenen waarom dergelijke 

resultaten werden gevonden. Deze inzichten kunnen de mogelijkheid bieden om de 

huidige implementatiestrategie verder te verfijnen en te verbeteren. Helaas lieten de 

beschikbare tijd en de budgettaire beperkingen binnen deze studie het niet toe dit verder 

te ontwikkelen.  

Kennis van de incidentiecijfers van het aantal opgenomen patiënten en het aantal 

kruisbesmettingen met epidemiologisch belangrijke micro-organismen, kan een 

meerwaarde betekenen voor de toekomst en voor verder onderzoek. Hierin dient men 

zich te richten op de doeltreffendheid van strategieën om tegelijkertijd meerdere 

richtlijnen te implementeren en om de richtlijnen in de zorg verder te toetsen.  
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9 Conclusie 

Het oplopen van een zorggerelateerde infectie kan ernstige gevolgen hebben voor 

bepaalde groepen uit de bevolking, vooral bij personen met een verzwakte 

immuunstatus. Ondanks grote inspanningen op internationaal en nationaal niveau om 

risico’s op zorggerelateerde infecties te reduceren is de compliance van maatregelen ter 

preventie van zorggerelateerde infecties vaak suboptimaal. Door het ter beschikking 

stellen van instructievideo’s over contactisolatiemaatregelen wil het team 

ziekenhuishygiëne van het UZ Gent de compliance van deze richtlijnen bij 

verpleegkundigen verhogen.  

Ondanks een intensief beleid en het voeren van intensieve observaties, werden slechts 

enkele statistisch significante effecten van de nieuwe implementatiestrategie gevonden. 

De multilevel analyses tonen voor drie structuurindicatoren een significant verschil 

tussen de interventie- en controlegroep met name het aanwezig zijn van de isolatiekaart 

aan bed, het aanwezig zijn van Cidalkan® doekjes in de kamer/box en het aanwezig zijn 

van een blauwe afvalzak in de kamer/box. Voor wat betreft de procesindicatoren 

werden eveneens drie indicatoren significant beschouwd tussen de interventie- en 

controlegroep met name de verpleegkundige doet de persoonlijke beschermkledij aan in 

de juiste volgorde, de verpleegkundige doet de persoonlijke beschermkledij uit in de 

kamer/box en de verpleegkundige trekt de gele isolatiejas correct uit. 

Algemeen kan geconcludeerd worden, dat wanneer de structuurindicatoren niet correct 

aanwezig of ingesteld zijn, dat de procesindicatoren niet als voorgeschreven door de 

verpleegkundigen uitgevoerd werden.  

De onderzoekshypothese: ‘De compliance door verpleegkundigen van de aanbevelingen 

voor contactisolatie is in de interventiegroep waar de instructievideo’s getoond worden, 

hoger dan deze in de controlegroep waar enkel via een nieuwsbrief bekend wordt 

gemaakt dat er een nieuwe richtlijn voor handen is.’, werd met deze studie bevestigd, 

waaruit we durven af te leiden dat het effect van de instructievideo’s gedeeltelijk werd 

aangetoond. 
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Uit de relatieve frequenties van de resultaten kan besloten worden dat alle structuur- en 

procesindicatoren hoger scoren in de interventiegroep dan in de controlegroep en mag 

besloten worden dat deze instructievideo’s wel degelijk relevant zijn voor de praktijk en 

bijdragen tot een betere kwaliteit van zorg. De beperking van kwaliteitszorg is echter 

dat er altijd ruimte is voor verbetering. 

Het toepassen van deze implementatiestrategie kan een oplossing bieden voor het 

tijdsgebrek dat het team ziekenhuishygiëne ervaart voor het aanbieden van lessen, 

waarbij het tevens onmogelijk is alle ziekenhuismedewerkers te bereiken. Door de 

instructievideo’s ter beschikking te stellen via de ELO kunnen dergelijke aanbevelingen 

door iedereen en overal geraadpleegd worden. Dit pilootproject kan een stimulans zijn 

om verder te investeren in dergelijke vorm van implementeren van allerhande 

richtlijnen en het ontwikkelen van de ELO. Verder kan getracht worden deze manier 

van implementeren toe te passen bij andere beroepsgroepen zoals artsen, 

kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en zelfs onderhoudspersoneel, zodat 

voor hun specifiek vakgebied ook dergelijke instructievideo’s kunnen gemonteerd en ter 

beschikking gesteld worden. 
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Bijlage 1: Tabel van de proces- en structuurindicatoren die gemeten werden 

om de compliance bij de verpleegkundigen na te gaan. 

Tabel 15: Proces- en structuurindicatoren die gemeten werden om de compliance bij de verpleegkundigen na 
te gaan. 

Structuurindicatoren 

 

 

 

 

 

- De juiste isolatiekaart is aanwezig 

- De isolatiekaart is goed zichtbaar aanwezig op of aan de 

deur van de kamer/box 

- De isolatiekaart hangt aan bed 

- Er is handalcohol aanwezig buiten de kamer/box  

- Er is handalcohol aanwezig in de kamer/box  

- Er zijn ontsmettingsdoekjes (Cidalkan
®
) aanwezig in de 

kamer/box 

- Er staat een blauwe afvalzak in de kamer 

- De afvalzak staat aan de deur van de patiëntenkamer/box 

- De instructiefiche voor het aan- en uittrekken van 

persoonlijke beschermkledij is aanwezig 

- De patiënt ligt in een 1PK (of 2PK met geblokkeerd bed, 

een 2PK met medepatiënt die ook besmet is) 

- Er zijn gele schorten met lange mouwen aanwezig buiten 

de kamer/box 

- Er zijn proceduremaskers aanwezig buiten de kamer/box 

- Er zijn disposabele handschoenen aanwezig buiten de 

kamer/box 

- Er zijn disposabele handschoenen aanwezig in de 

kamer/box 

- Er is een bloeddrukmeter die aanwezig blijft op de 

kamer/box 

- Er is een thermometer die aanwezig blijft op de kamer/box 

- Er is een stethoscoop die aanwezig blijft op de kamer/box 
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Procesindicatoren - De kamerdeur is gesloten 

- De verpleegkundige draagt een schort 

- De verpleegkundige draagt handschoenen 

- De verpleegkundige draagt een proceduremasker (Enkel 

bij Contact + isolatie) 

- De verpleegkundige trekt buiten de kamer/box de schort 

aan voor patiëntencontact 

- De verpleegkundige voert handhygiëne uit voor het 

aantrekken van handschoenen 

- De verpleegkundige trekt buiten de kamer/box 

handschoenen aan voor patiëntencontact 

- De verpleegkundige trekt buiten de kamer/box een 

proceduremasker aan voor patiëntencontact (Enkel bij 

Contact + isolatie) 

- De verpleegkundige doet persoonlijke beschermkledij aan 

in de juiste volgorde. (eerst handen ontsmetten, daarna de 

schort, proceduremasker en als laatst de handschoenen 

over de mouwen van de schort, zodat deze makkelijk en 

correct verwijderd kunnen worden) 

- De verpleegkundige wisselt de handschoenen op indicatie 

- De verpleegkundige voert handhygiëne uit na 

handschoengebruik 

- De verpleegkundige trek in de kamer kamer/box de 

persoonlijke beschermkledij uit 

- De verpleegkundige trekt de handschoenen correct uit 

(binnenste buiten en de eerste handschoen in de tweede 

handschoen) 

- De verpleegkundige trekt de gele isolatiejas correct uit 

(buitenste binnen) 

- De verpleegkundige trekt het proceduremasker correct uit 

(Enkel bij Contact + isolatie) (Enkel vast te nemen aan de 

elastieken/bevestigingslinten) 

- De verpleegkundige doet de beschermkledij uit in de juiste 

volgorde (eerst handschoenen, schort en als laatste 

proceduremasker) 

- De verpleegkundige ontsmet de handen na het verlaten 

van de kamer/box 

- De verpleegkundige voert handontsmetting correct uit (15 

seconden regel) 

- De zorgwagen wordt niet meegenomen in de kamer/box 

- De linnenkar wordt niet meegenomen in de kamer/box 
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Bijlage 2: Isolatiekaar CONTACT 
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Bijlage 3: Isolatiekaar CONTACT +  
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Bijlage 4: isolatiekaar CONTACT C  
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Bijlage 5: Instructiefiche voor het aan- en uittrekken van persoonlijke 

beschermkledij CONTACT 
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Bijlage 6: Instructiefiche voor het aan- en uittrekken van persoonlijke 

beschermkledij CONTACT + 
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Bijlage 7: Instructiefiche voor het aan- en uittrekken van persoonlijke 

beschermkledij CONTACT C 
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Bijlage 8: Checklist bij het instellen van CONTACT isolatie 
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Bijlage 9: Checklist bij het instellen van CONTACT + isolatie  
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Bijlage 10: Checklist bij het instellen van CONTACT C isolatie 
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Bijlage 11: Gebruik van Tristel duo ® bij patiënten in CONTACT C 



109 

 



110 

 

Bijlage 12: Goedkeuring Commissie voor Medische Ethiek Universitair 

Ziekenhuis Gent 
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Bijlage 13: Scenario instructievideo CONTACT ISOLATIE 

Beeld Verteller  Tekst op het scherm 

SCENE 1: 

- Beeld waarbij Pascal telefoneert naar 
Aäron 

- Het beeld wordt in twee gesplitst 

- Beeld waarbij Aäron telefoneert naar 

Pascal 
- Het beeld wordt terug alleen gebracht op 

Aäron  

- Beeld waarbij Aäron aan het typen is op 
de laptop 

 

 

- De beeldfragmentjes die Ann Verduyn 

en Pascal hebben gemonteerd 

o EPD opzoeken welk soort 
isolatie moet worden ingevoerd 

o Info opzoeken over welk soort 

m.o. het gaat 
o Info opzoeken over de 

isolatierichtlijn op intranet. 

 

 
- Beeld waarbij Aäron aan het typen is. 

 

Wanneer een patiënt in het ziekenhuis wordt openomen en er 

wordt vastgesteld dat de patiënt besmet is met multiresistente 

micro-organismen zoals Multiresistente Pseudomonas 

aeruginosa, dan is dit een indicatie voor het invoeren van 

CONTACT isolatie. 

 

Het Team Ziekenhuishygiëne verwittigt de 

hospitalisatieafdeling om de isolatiemaatregelen in te voeren. 

In het observatieblad ziekenhuishygiëne in het Elektronisch 

patiëntendossier zal je deze gegevens eveneens terugvinden. 

 

Via de lijst ‘specifieke voorzorgsmaatregelen volgens 

ziekteverwekker of aandoening’ op de intranetpagina van het 

team ziekenhuishygiëne, kan je indien nodig de 

isolatiemaatregelen opzoeken. Verder kan je op deze website 

de richtlijn voor elke vorm van isolatie terugvinden. 

 

 

 

Noteer in het dossier dat de patiënt in isolatie wordt verpleegd. 

INFORMATIEBRONNEN 

Het Team ZHH verwittigt de 

hospitalisatieafdeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ander informatiebronnen zijn: 

- Het EPD 
- De website van het Team ZHH 

om het soort micro-organisme 

of de richtlijn op te zoeken. 

 

 

Noteer in het dossier dat de patiënt in 

isolatie wordt verpleegd. 
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SCENE 2: 

- Hiervoor is geen beeldmateriaal 

opgenomen, maar volstaat het om het 
beeld te bevriezen, met wat watermerk 

te verlichten en de tekst op het scherm te 

plaatsen. 

De patiënt moet geïsoleerd worden in een eenpersoonskamer 

of alleen komen te liggen in een twee persoonskamer. 

Wanneer dit niet mogelijk is vraag je advies van het Team 

Ziekenhuishygiëne. 

VOORBEREIDEN TOT ISOLATIE 

 

ISOLEREN VAN DE PATIËNT 

 

 

Eenpersoonskamer 

 

OF 

 

Alleen in tweepersoonskamer 

 

OF 

 

Indien niet mogelijk vraag raad aan het 

Team ziekenhuishygiëne 
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SCENE 3: 

- Beeld dat de checklist (CONTACT 

ISOLATIE) in beeld komt 

- Beeld met de twee GELE 

ISOLATIEKAARTEN die getoond 

worden op de kar. 

- Beeld waar de instructiefiche voor het 

aan- en uittrekken van beschermende 

kledij specifiek voor CONTACT 

isolatie,  in beeld wordt gebracht 

(close). 

- Beeld waar de isolatiejassen worden 
getoond op de kar. 

- Beeld waar handschoenen en Cidalkan® 
doekjes worden getoond samen met de 

handalcohol in de kamer. 

- Beeld waar bloeddrukmeter, 
sthethoscoop en thermometer worden 

getoond. 

- Beeld waarbij de blauwe afvalzak wordt 
getoond. 

 

 

 

 

 

 

Bij het invoeren van de isolatiemaatregelen is het aangeraden 

om met de checklist specifiek voor CONTACT isolatie na te 

gaan of alle materiaal aanwezig is. 

 

Je hebt twee isolatiekaarten en de instructiefiche voor het aan- 

en uittrekken van beschermende kledij nodig. de gele 

isolatiejassen en proceduremaskers worden klaargelegd buiten 

de kamer. Handschoenen en handalcohol vin je aan de deur 

van de patiëntenkamer, maar moeten ook in de patiëntenkamer 

geplaatst worden. Ook Cidalkan ® wordt in de kamer geplaatst 

voor de ontsmetting van oppervlakken en niet disposabele 

zorgmaterialen zoals de bladderscan, saturatiemeter of het 

EKG toestel. 

 

Niet- disposabele zorgmaterialen, zoals een bloeddrukmeter 

stethoscoop en thermometer, blijven op de kamer van de 

patiënt en worden voor het opnieuw in omloop brengen 

gereinigd en gedesinfecteerd. De bloeddrukmeter wordt 

voorzien van een disposabele bloeddrukmanchet. deze wordt 

bij het beëindigen van de isolatie weggegooid.  

 

Vanaf nu gaat de zorgwagen niet meer mee op de kamer. Ook 

speelgoed en bibliotheekboeken mogen niet in de kamer 

meegenomen worden tenzij deze na gebruik gedesinfecteerd 

worden. 

Controleer via de checklist CONTACT 

isolatie of alles aanwezig is. 

- Isolatiekaarten 

- Gele beschermjassen 

- Handschoenen op de kamer 

- Ontsmettingsdoekjes op de 

kamer 

- Handalcohol op de kamer 

- (disposabele) 

bloeddrukmanchet 

- Stethoscoop 

- Thermometer 

- Blauwe afvalzak 
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SCENE 4: 

- Beeld waar Aäron de  GELE 

ISOLATIEKAART aan de deur hangt. 

- Beeld waar Aäron de instructiefiche 

voor het aan-en uittrekken van 

persoonlijke beschermkledij specifiek 
voor CONTACT ISOLATIE (blauw 

met rood/roze kaart, waar CONTACT 

ISOLATIE op vermeld staat) ophangt 
aan het bord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De deur van de patiëntenkamer wordt bij voorkeur gesloten. 

De isolatiekaart wordt goed zichtbaar opgehangen. Bij 

voorkeur wordt de instructiefiche voor het aan- en uittrekken 

van persoonlijke beschermkledij eveneens ter hoogte van de 

kamerdeur bevestigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sluit bij voorkeur de deur  

- Hang de isolatiekaart aan de 

deur 

- Hang de instructiefiche voor 

het aan en uittrekken van 

persoonlijke beschermkledij 
aan het bord buiten de kamer. 
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SCENE 5: 

- Beeld waarbij Aäron de handen ontsmet 

buiten de kamer (zonder beschermschort 
aan). 

- Beeld waarbij Aäron handschoenen 

aantrekt buiten de kamer (zonder 
beschermschort aan). 

- Beeld waarbij Aäron de kamer 

binnenkomt met de blauwe afvalzak, de 
thermomter, de bloeddrukmanchet, de 

sthetoscoop en de GELE 

ISOLATIEKAARTEN in de hand 
binnenkomt en de kamerdeur sluit. 

- Beeld waarbij Aäron de blauwe afvalzak 

naast de deur zet. 

- Beeld waarbij Aäron de sthetoscoop, 

thermomet, bloeddrukmeter, op het 

nachtkastje legt. 

- Beeld waar de handschoenen en de 

Cidalkan® doekjes in beeld worden 

gebracht. 

- Beeld waarbij Aäron uitleg geeft aan 

Kevin met de  GELE 

ISOLATIEKAARTEN in de hand 

- Beeld waarbij de  GELE 

ISOLATIEKAART aan bed wordt 
gehangen. 

- Beeld waarbij Aäron de handschoenen 

uittrekt, in de kamer, zonder 
beschermschort aan. 

- Beeld waarbij Aäron de handen ontsmet, 

in de kamer, zonder beschermschort aan. 

- Beeld waarbij Aäron de handen wast. 

Wanneer je niet rechtstreeks in contact komt met de patiënt 

zoals bij het nemen van parameters, het controleren en 

vervangen van infusen, het op- en afdienen van de eetplateau, 

hoef je geen extra voorzorgsmaatregelen toe te passen en 

volstaat het om enkel handschoenen aan te trekken. 

 

Dus ook bij het binnenbrengen van het isolatiemateriaal is dit 

voldoende. 

 

De blauwe afvalzak wordt aan de deur van de patiëntenkamer 

in de kamer gebracht. Deze is bedoeld voor het verwijderen 

van de beschermende kledij, maar ook andere afval mag hier 

worden ingegooid. 

 

Bij het invoeren van isolatiemaatregelen dien je ervoor te 

zorgen dat de patiënt en bezoekers worden ingelicht. Leg uit 

dat de patiënt de kamer niet mag verlaten, tenzij strikt 

noodzakelijk, na het ontsmetten van de handen.  

 

De bezoekers dienen de handen te ontsmetten bij het 

beëindigen van het bezoek. Beschermkledij is niet nodig, 

tenzij in aansluiting een andere patiënt bezocht wordt. 

GEEN PATIËNTENCONTACT 

- Ontsmet de handen 

- Trek handschoenen aan 

- Neem alle materiaal om 
CONTACT isolatie in te stellen 

mee in de kamer 

- Geef uitleg aan de patiënt dat 
hij de kamer niet mag verlaten 

tenzij strikt noodzakelijk. 

- Hang de isolatiekaart aan het 
bed  

- Verwijder handschoenen 

- Ontsmet de handen 

- Bij zichtbare bevuiling, was de 
handen. 
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SCNENE 6: 

- Beeld waarbij Aäron de handen ontsmet 

buiten de kamer, zonder beschermschort 
aan. 

- Beeld waarbij Aäron de gele 

beschermschort aantrekt. 

- Beeld waarbij Aäron de handschoenen 

neemt en aantrekt met beschermschort 

aan. 

- Beeld waarbij Aäron de bedpan in de 

kamer bij Kevin wegneemt (met gele 

beschermschort en handschoenen, 
zonder masker). 

- Beeld waarbij Aäron de deur opent en 
de bedpan aan de collega geeft. 

- Beeld waarbij de verpleegkundige de 

bedpan in de bedpanwasser plaatst. 

- Beeld waarbij Aäron de bedpan op het 

onderplankje van de afvalzak plaatst, in 

de kamer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij risico op contact van je kledij met de patiënt, of 

voorwerpen in de kamer, draag je handschoenen, masker en 

een gele isolatiejas. Bijvoorbeeld bij het verwijderen van een 

bedpan.  

 

Trek eerst de gele isolatiejas aan en sluit deze ter hoogte van 

de nek en de lenden. Trek de handschoenen over de mouwen 

van de isolatiejas. 

 

Je kan de kamer niet verlaten met een isolatiejas aan. vraag 

indien mogelijk de hulp van een collega. Deze trekt 

handschoenen aan, neemt de badpan mee naar de 

bedpanwasser. 

 

Indien geen hulp geboden kan worden, plaats de bedpan even 

op de grond, buiten de loopzone, trek de beschermkledij uit, 

ontsmet de handen en trek nieuwe handschoenen aan.  

 

Ontsmet dagelijks het handvat en de bedieningsknoppen van 

de bedpanwasser. 

 

 

BIJ PATIËNTENCONTACT 

- Ontsmet de handen 

- Trek de gele beschermschort 

aan 

- Trek handschoenen aan 

- Je mag niet met de 
beschermkledij op de gang 

wandelen 

- Vraag daarom hulp aan een 
collega of wacht tot je de kamer 

verlaat om de bedpan weg te 

brengen. 

- Ontsmet dagelijks het handvat 

en de bedieningsknoppen van 

de bedpanwasser. 
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SCENE 7: 

- Beeld waarbij Aäron (zonder masker) de 

kamerdeur open doet en de het linnen in 
de afvalzak werp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevuild linnen van de patiënt mag in een linnenzak verwijderd 

worden. Zorg ervoor dat deze buiten de kamer staat zodat je 

makkelijk het vuil linnen in kan verwijderen.  

 

Andere afval afkomstig van de patiënt volgt het standaard 

afvalcircuit van het ziekenhuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET WEGWERPEN VAN 

BEVUILD LINNEN 

 

- Zorg dat een linnenkar buiten 
aan de deur klaarstaat. 
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SCENE 8: 

- Beeld waarbij Aäron (zonder masker) in 

de kamer de handschoenen in de kamer 
uittrekt. 

- Beeld waarbij Aäron (zonder masker) in 

de kamer de beschermschort verwijdert 
en weggooit in de blauwe afvalzak. 

- Beeld waarbij Aäron de handen ontsmet 

- Beeld waarbij Aäron de deur open doet 
en de toont dat hij de handen gaat 

ontsmetten. 

- Beeld waarbij Aäron de handen aan het 
wassen is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trek de beschermende kledij uit voor het verlaten van de 

kamer. Doe dit in de juiste volgorde. 

 

Verwijder de handschoenen: 

- Neem de buitenzijde van de eerste handschoen vast 
met de andere nog beschermde hand en verwijder deze 

handschoen 

- Hou de verwijderende handschoen vast in de nog 
beschermde hand. 

- Glijd met de vingers van de onbeschermde hand onder 

de resterende handschoen 

- Trek de handschoen binnenstebuiten over de reeds 

verwijderde handschoen 

 

Trek de isolatiejas uit: 

- Maak eerst de halssluiting los en dan de rugsluiting 

- Verwijder de schort door te trekken aan de schouders 

tot over de armen 

- De schort zal dan binnenstebuiten keren 

 

Desinfecteer de handen. 

 

Na het verlaten van de kamer worden de handen ontsmet. 

indien ze zichtbaar bevuild zijn, worden ze eerst gewassen. 

 

 

HET VERLATEN VAN DE KAMER 

NA PATIËNTENCONTACT 

- Trek de handschoenen uit. 

- Trek de beschermschort uit. 

- Ontsmet de handen in de 
kamer. 

- Ontsmet de handen na het 

verlaten van de kamer. 
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SCENE 9: 

- Beeld waarbij Aäron aan het bellen is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Beeld waarbij de GELE 
ISOLATIEKAART, in shot in beeld 

wordt gebracht aan het bed. 

- Beeld waarbij Isabel en Aäron het 
bovenlaken vervangen (zonder masker 

aan).  

- Beeld waarbij Isabel en Aäron een 
nieuw bovenlaken aanbrengen. 

- Beeld waarbij Isabel de bedsponden 
ontsmet met Cidalkan® doekjes. 

- Beeld waarbij Isabel en Aäron de 

kamerdeur buiten gaan (zonder masker 
aan). 

- Beeld waarbij Isabel de handen gaat 

ontsmetten 

Wanneer we een patiënt in CONTACT isolatie overbrengen 

naar een andere afdeling of onderzoekslokaal, meld je vooraf 

aan de ontvangende dienst dat bijkomende maatregelen 

moeten worden toegepast. 

 

De patiënt hoeft echter NIET als laatste op het 

dagprogramma te worden geplaatst. 

 

Wanneer de patiënt de kamer moet verlaten, moeten we de 

patiënt als bron van micro-organismen afschermen van de 

omgeving. vervoer de patiënt dus steeds in propere kledij en 

dek ‘besmette’ zones zoals wonden af. 

 

Volgende situaties kunnen zich voordoen: 

 

Patiënt wordt vervoerd in zijn bed. 

- ga na of de isolatiekaart aanwezig is. 

- Breng een vers bovenlaken aan. 

- Ontsmet de plaatsen met frequent handcontact van het 

bed, bv. Met Cidalkan
®
 doekjes. 

De medewerker die het transport uitvoert: 

- draagt geen beschermende kledij. 

- Ontsmet de handen na patiëntencontact. 

 

 

 

 

 

TRANSPORT VAN DE PATIËNT 

Meld aan de ontvangende dienst dat 

bijkomende maatregelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MET BED 

- moeten worden toegepast. 

- Controleer of de juiste 
isolatiekaart aan het bed hangt. 

- Breng een vers bovenlaken aan 

- Ontsmet de plaatsen met 
frequent handcontact. 

- De zorgverlener hoeft geen 
beschermkledij te dragen. 

- Ontsmet de handen na 

patiëntencontact. 
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- Beeld waarbij Isabel en Aäron in de 

gang aan het stappen zijn met het 

patiëntenbed. 

 

 

- Beeld waarbij Aäron een steeklaken in 
de rolstoel brengt (zonder gele schort en 

zonder masker, maar met 
handschoenen).  

- Beeld waarbij Kevin in de rolstoel stapt 

- Beeld waarbij Aäron het steeklaken 
verwijderd uit de rolstoel 

- Beeld waarbij Aäron de handvaten van 

de rolstoel ontsmet met Cidalkan® 
doekjes. 

 

 

- Beeld waarbij Kevin de handen ontsmet 

- Beeld waarbij Kevin de beschermkledij 
aanheeft en met Aäron aan het wandelen 

is in ZONDER MASKER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patiënt wordt vervoerd met een rolstoel 

- vul de instructiefiche ziekenhuishygiëne van de 
vervoersbrief (iTransport) aan. 

- Breng een proper steeklaken aan ver de dienststoel 

voor de patiënt plaatsneemt. 

- Verwijder het steeklaken na transport en ontsmet de 

handvaten (bv. met Cidalkan
®
) voor gebruik bij een  

volgende patiënt 

 

 

Te voet 

- vul de instructiefiche ziekenhuishygiëne van de 
vervoersbrief (iTransport) aan. 

- Wanneer de patiënt te voet gaat dienen geen extra 

maatregelen genomen te worden, tenzij er fysiek 
contact is met de zorgverlener. In dat geval draagt de 

patiënt een gele isolatiejas en handschoenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MET ROLSTOEL 

- Vul de instructiefiche 

ziekenhuishygiëne van de 

vervoersbrief (iTransport) aan 

- Breng een proper steeklaken 

aan voor de patiënt 

plaatsneemt. 

- Verwijder het steeklaken na 

transport 

- Ontsmet de handvaten van de 

rolstoel. 

 

TE VOET 

- Vul de instructiefiche 

ziekenhuishygiëne van de 

vervoersbrief (iTransport) aan 

- De patiënt dient de handen te 

ontsmetten. 

- Verder zijn er geen extra 
maatregelen nodig tenzij de 

patiënt fysiek contact heeft met 

de zorgverlener. 

- In dat geval draagt de patiënt 

een gele beschermingsjas en 

handschoenen. 
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SCENE 10: 

- Beeld waarbij Aäron aan het typen is. 

- Beeld waarbij Aäron aan het bellen is. 

- Beeld waarbij Aäron de GELE 

ISOLATIEKAART verwijderd van de 

deur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het stopzetten van de isolatiemaatregelen gebeurt na advies 

van het team ZHH. 

 

Gebruik het eventueel aanwezige disposabele materiaal en 

ontsmettingsproducten enkel verder bij deze patiënt of gooi 

deze weg bij ontslag. 

 

Alle niet- disposabele materialen worden ontsmet en de 

disposabele manchet van de bloeddrukmeter wordt verwijderd. 

 

Verwittig de schoonmaakdienst met de vermelding dat het gaat 

om een kamer in CONTACT  isolatie. 

 

Verwijder als laatste de isolatiekaar nadat alle voorgaande 

acties zijn uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEÏNDIGEN VAN DE ISOLATIE 

- Stopzetten van de 

isolatiemaatregelen gebeurt na 
advies van het Team ZHH. 

- Disposabele materiaal wordt 

weggegooid of gebruik het 
enkel bij deze patiënt. 

- Niet- disposabel materiaal 

wordt ontsmet 

- Verwittig de schoonmaakdienst 

- Verwijder de isolatiekaart als 
alle voorgaande acties 

uitgevoerd zijn. 
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Bijlage 14: Scenario instructievideo CONTACT + ISOLATIE 

Beeld Verteller Tekst op het scherm 

SCENE 1: 

- Beeld waarbij Pascal telefoneert naar 
Aäron 

- Het beeld wordt in twee gesplitst 

- Beeld waarbij Aäron telefoneert naar 

Pascal 
- Het beeld wordt terug alleen gebracht 

op Aäron  

- Beeld waarbij Aäron aan het typen is 
op de laptop 

 

 

 

 

- De beeldfragmentjes die Ann Verduyn 

en Pascal hebben gemonteerd 

o EPD opzoeken welk soort 
isolatie moet worden 

ingevoerd 

o Info opzoeken over welk soort 

m.o. het gaat 
o Info opzoeken over de 

isolatierichtlijn op intranet. 

 

- Beeld waarbij Aäron aan het typen is. 
 

 

Wanneer een patiënt in het ziekenhuis wordt openomen en er 

wordt vastgesteld dat de patiënt besmet is met multiresistente 

micro-organismen zoals MRSA dan is dit een indicatie voor 

het invoeren van CONTACT + isolatie. 

 

Het Team Ziekenhuishygiëne verwittigt de 

hospitalisatieafdeling om de isolatiemaatregelen in te voeren. 

In het observatieblad ziekenhuishygiëne in het Elektronisch 

patiëntendossier zal je deze gegevens eveneens terugvinden. 

 

 

 

 

Via de lijst ‘specifieke voorzorgsmaatregelen volgens 

ziekteverwekker of aandoening’ op de intranetpagina van het 

team ziekenhuishygiëne, kan je indien nodig de 

isolatiemaatregelen opzoeken. Verder kan je op deze website 

de richtlijn voor elke vorm van isolatie terugvinden. 

 

 

 

 

Noteer in het dossier dat de patiënt in isolatie wordt 

verpleegd. 

INFORMATIEBRONNEN 

Het Team ZHH verwittigt de 

hospitalisatieafdeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ander informatiebronnen zijn: 

- Het EPD 

- De website van het Team 

ZHH om het soort micro-
organisme of de richtlijn op te 

zoeken. 

 

 

 

 

Noteer in het dossier dat de patiënt in 

isolatie wordt verpleegd. 
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SCENE 2: 

- Hiervoor is geen beeldmateriaal 

opgenomen, maar volstaat het om het 
beeld te bevriezen, met wat watermerk 

te verlichten en de tekst op het scherm 

te plaatsen. 

 

De patiënt moet geïsoleerd worden in een eenpersoonskamer 

of alleen komen te liggen in een twee persoonskamer. 

Wanneer dit niet mogelijk is vraag je advies van het Team 

Ziekenhuishygiëne. 

VOORBEREIDEN TOT ISOLATIE 

 

ISOLEREN VAN DE PATIËNT 

 

 

Eenpersoonskamer 

 

OF 

 

Alleen in tweepersoonskamer 

 

OF 

 

Indien niet mogelijk vraag raad aan het 

Team ziekenhuishygiëne 
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SCENE 3: 

- Beeld dat de checklist (CONTACT + 

ISOLATIE) in beeld komt 

- Beeld met de twee ORANJE 

ISOLATIEKAARTEN die getoond 

worden op de kar. 

- Beeld waar de instructiefiche voor het 

aan- en uittrekken van beschermende 

kledij specifiek voor CONTACT + 

isolatie,  in beeld wordt gebracht 

(close). 

- Beeld waar de isolatiejassen worden 
getoond op de kar. 

- Beeld waar de proceduremaskers 

worden getoond op de kar. 

- Beeld waar handschoenen en 

Cidalkan® doekjes worden getoond 
samen met de handalcohol in de kamer. 

- Beeld waar bloeddrukmeter, 

sthethoscoop en thermometer worden 
getoond. 

- Beeld waarbij de blauwe afvalzak 

wordt getoond. 

 

 

 

 

 

 

Bij het invoeren van de isolatiemaatregelen is het aangeraden 

om met de checklist specifiek voor CONTACT + isolatie na 

te gaan of alle materiaal aanwezig is. 

 

Je hebt twee isolatiekaarten en de instructiefiche voor het 

aan- en uittrekken van beschermende kledij nodig. de gele 

isolatiejassen en proceduremaskers worden klaargelegd 

buiten de kamer. Handschoenen en handalcohol vin je aan de 

deur van de patiëntenkamer, maar moeten ook in de 

patiëntenkamer geplaatst worden. Ook Cidalkan
®
 wordt in de 

kamer geplaatst voor de ontsmetting van oppervlakken en 

niet disposabele zorgmaterialen zoals de bladderscan, 

saturatiemeter of het EKG toestel. 

 

 

 

Niet- disposabele zorgmaterialen, zoals een bloeddrukmeter 

stethoscoop en thermometer, blijven op de kamer van de 

patiënt en worden voor het opnieuw in omloop brengen 

gereinigd en gedesinfecteerd. De bloeddrukmeter wordt 

voorzien van een disposabele bloeddrukmanchet. deze wordt 

bij het beëindigen van de isolatie weggegooid.  

 

Vanaf nu gaat de zorgwagen niet meer mee op de kamer. 

Ook speelgoed en bibliotheekboeken mogen niet in de kamer 

meegenomen worden tenzij deze na gebruik gedesinfecteerd 

worden. 

 

 

Controleer via de checklist 

CONTACT + isolatie of alles 

aanwezig is. 

- Isolatiekaarten 

- Gele beschermjassen 

- proceduremaskers 

- Handschoenen op de kamer 

- Ontsmettingsdoekjes op de 
kamer 

- Handalcohol op de kamer 

- (disposabele) 

bloeddrukmanchet 

- Stethoscoop 

- Thermometer 

- Blauwe afvalzak 
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SCENE 4: 

- Beeld waar Aäron de  ORANJE 

ISOLATIEKAART aan de deur 
hangt. 

- Beeld waar Aäron de instructiefiche 

voor het aan-en uittrekken van 
persoonlijke beschermkledij specifiek 

voor CONTACT +ISOLATIE (blauw 

met rood/roze kaart, waar CONTACT 

+ ISOLATIE op vermeld staat) 

ophangt aan het bord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De deur van de patiëntenkamer wordt bij voorkeur gesloten. 

De isolatiekaart wordt goed zichtbaar opgehangen. Bij 

voorkeur wordt de instructiefiche voor het aan- en uittrekken 

van persoonlijke beschermkledij eveneens ter hoogte van de 

kamerdeur bevestigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sluit bij voorkeur de deur  

- Hang de isolatiekaart aan de 

deur 

- Hang de instructiefiche voor 

het aan en uittrekken van 

persoonlijke beschermkledij 
aan het bord buiten de kamer. 
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SCENE 5: 

- Beeld waarbij Aäron de handen 

ontsmet buiten de kamer (zonder 
beschermschort aan). 

- Beeld waarbij Aäron 

proceduremasker aantrekt (zonder 

beschermschort aan). 

- Beeld waarbij Aäron handschoenen 

aantrekt buiten de kamer (zonder 
beschermschort aan). 

- Beeld waarbij Aäron de kamer 

binnenkomt met de blauwe afvalzak, 
de thermomter, de bloeddrukmanchet, 

de sthetoscoop en de ORANJE 

ISOLATIEKAARTEN in de hand 
binnenkomt en de kamerdeur sluit. 

- Beeld waarbij Aäron de blauwe 

afvalzak naast de deur zet. 

- Beeld waarbij Aäron de sthetoscoop, 

thermomet, bloeddrukmeter, op het 

nachtkastje legt. 

- Beeld waar de handschoenen en de 

Cidalkan® doekjes in beeld worden 

gebracht. 

- Beeld waarbij Aäron uitleg geeft aan 

Kevin met de   ORANJE 

ISOLATIEKAART  in de hand 

- Beeld waarbij de   ORANJE 

ISOLATIEKAART aan bed wordt 
gehangen. 

- Beeld waarbij Aäron de handschoenen 

uittrekt, in de kamer, zonder 
beschermschort aan. 

Wanneer je niet rechtstreeks in contact komt met de patiënt 

zoals bij het nemen van parameters, het controleren en 

vervangen van infusen, het op- en afdienen van de 

eetplateau, hoef je geen extra voorzorgsmaatregelen toe te 

passen en volstaat het om enkel handschoenen en een 

proceduremasker aan te trekken. 

 

Dus ook bij het binnenbrengen van het isolatiemateriaal is dit 

voldoende. 

 

De blauwe afvalzak wordt aan de deur van de 

patiëntenkamer in de kamer gebracht. Deze is bedoeld voor 

het verwijderen van de beschermende kledij, maar ook 

andere afval mag hier worden ingegooid. 

 

Bij het invoeren van isolatiemaatregelen dien je ervoor te 

zorgen dat de patiënt en bezoekers worden ingelicht. Leg uit 

dat de patiënt de kamer niet mag verlaten, tenzij strikt 

noodzakelijk, na het ontsmetten van de handen.  

 

De bezoekers dienen de handen te ontsmetten bij het 

beëindigen van het bezoek. Beschermkledij is niet nodig, 

tenzij in aansluiting een andere patiënt bezocht wordt. 

GEEN PATIËNTENCONTACT 

- Ontsmet de handen 

- Trek proceduremasker aan 

- Trek handschoenen aan 

- Neem alle materiaal om 

CONTACT isolatie in te 
stellen mee in de kamer 

- Geef uitleg aan de patiënt dat 

hij de kamer niet mag verlaten 
tenzij strikt noodzakelijk. 

- Hang de isolatiekaart aan het 

bed  

- Verwijder handschoenen 

- Verwijder het 

proceduremasker 

- Ontsmet de handen 

- Bij zichtbare bevuiling, was de 
handen. 
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- Beeld waarbij Aäron het 

proceduremasker uittrekt zonder 

beschermschort aan. 
- Beeld waarbij Aäron de handen 

ontsmet, in de kamer, zonder 

beschermschort aan. 

- Beeld waarbij Aäron de handen wast 

aan de wastafel. 

SCNENE 6: 

- Beeld waarbij Aäron de handen 

ontsmet buiten de kamer, zonder 

beschermschort aan. 

- Beeld waarbij Aäron de gele 

beschermschort aantrekt buiten de 

kamer. 

- Beeld waarbij Aäron 

proceduremasker aantrekt met 

beschermschort aan. 

- Beeld waarbij Aäron de handschoenen 

neemt en aantrekt met beschermschort 
aan. 

- Beeld waarbij Aäron de bedpan in de 

kamer bij Kevin wegneemt (met gele 
beschermschort en handschoenen, Met 

proceduremasker aan) 

- Beeld waarbij Aäron de deur opent en 
de bedpan aan de collega geeft. 

- Beeld waarbij de verpleegkundige de 

bedpan in de bedpanwasser plaatst. 

- Beeld waarbij Aäron de bedpan op het 

onderplankje van de afvalzak plaatst, 

in de kamer. 

Bij risico op contact van je kledij met de patiënt, of 

voorwerpen in de kamer, draag je handschoenen, masker en 

een gele isolatiejas. Bijvoorbeeld bij het verwijderen van een 

bedpan.  

Trek eerst de gele isolatiejas aan en sluit deze ter hoogte van 

de nek en de lenden. Zet het proceduremasker op. Trek de 

handschoenen over de mouwen van de isolatiejas. 

Je kan de kamer niet verlaten met een isolatiejas aan. vraag 

indien mogelijk de hulp van een collega. Deze trekt 

handschoenen aan, neemt de badpan mee naar de 

bedpanwasser. 

Indien geen hulp geboden kan worden, plaats de bedpan even 

op de grond, buiten de loopzone, trek de beschermkledij uit, 

ontsmet de handen en trek nieuwe handschoenen aan.  

 

Ontsmet dagelijks het handvat en de bedieningsknoppen 

van de bedpanwasser. 

BIJ PATIËNTENCONTACT 

- Ontsmet de handen 

- Trek de gele beschermschort 

aan 

- Trek procedure masker aan 
- Trek handschoenen aan 

- Je mag niet met de 
beschermkledij op de gang 

wandelen 

- Vraag daarom hulp aan een 
collega of wacht tot je de 

kamer verlaat om de bedpan 

weg te brengen. 

- Ontsmet dagelijks het handvat 

en de bedieningsknoppen van 

de bedpanwasser. 
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SCENE 7: 

- Beeld waarbij Aäron met 

proceduremasker aan de kamerdeur 
open doet en de het linnen in de 

afvalzak werp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevuild linnen van de patiënt mag in een linnenzak 

verwijderd worden. Zorg ervoor dat deze buiten de kamer 

staat zodat je makkelijk het vuil linnen in kan verwijderen.  

 

Andere afval afkomstig van de patiënt volgt het standaard 

afvalcircuit van het ziekenhuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET WEGWERPEN VAN 

BEVUILD LINNEN 

 

- Zorg dat een linnenkar buiten 
aan de deur klaarstaat. 
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SCENE 8: 

- Beeld waarbij Aäron met 

proceduremasker aan in de kamer de 
handschoenen in de kamer uittrekt. 

- Beeld waarbij Aäron met 

proceduremasker aan in de kamer de 
beschermschort verwijdert en weggooit 

in de blauwe afvalzak. 

- Beeld waarbij Aäron het 

proceduremasker in de kamer 

uittrekt en weggooit. 

- Beeld waarbij Aäron de handen 
ontsmet 

- Beeld waarbij Aäron de deur open doet 
en de toont dat hij de handen gaat 

ontsmetten. 

- Beeld waarbij Aäron de handen aan het 
wassen is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trek de beschermende kledij uit voor het verlaten van de 

kamer. Doe dit in de juiste volgorde. 

 

Verwijder de handschoenen: 

- Neem de buitenzijde van de eerste handschoen vast 

met de andere nog beschermde hand en verwijder 

deze handschoen 

- Hou de verwijderende handschoen vast in de nog 

beschermde hand. 

- Glijd met de vingers van de onbeschermde hand 

onder de resterende handschoen 

- Trek de handschoen binnenstebuiten over de reeds 

verwijderde handschoen 

Trek de isolatiejas uit: 

- Maak eerst de halssluiting los en dan de rugsluiting 

- Verwijder de schort door te trekken aan de schouders 

tot over de armen 

- De schort zal dan binnenstebuiten keren 

Verwijder het masker 

- Kom enkel aan de bevestigingslinten 

Desinfecteer de handen 

 

Na het verlaten van de kamer worden de handen ontsmet. 

indien ze zichtbaar bevuild zijn, worden ze eerst gewassen. 

 

HET VERLATEN VAN DE 

KAMER NA 

PATIËNTENCONTACT 

- Trek de handschoenen uit. 

- Trek de beschermschort uit. 

- Trek het proceduremasker uit. 

- Ontsmet de handen in de 
kamer. 

- Ontsmet de handen na het 
verlaten van de kamer. 
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SCENE 9: 

- Beeld waarbij Aäron aan het bellen is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Beeld waarbij de GELE 
ISOLATIEKAART, in shot in beeld 

wordt gebracht aan het bed. 

- Beeld waarbij Isabel en Aäron het 
bovenlaken vervangen  

- Beeld waarbij Isabel en Aäron een 
nieuw bovenlaken aanbrengen. 

- Beeld waarbij Isabel de bedsponden 

ontsmet met Cidalkan® doekjes. 

- Beeld waarbij Isabel en Aäron de 

kamerdeur buiten gaan  

- Beeld waar Isabel de handen ontsmet 

- Beeld waarbij Isabel en Aäron in de 

gang aan het stappen zijn met het 
patiëntenbed. 

Wanneer we een patiënt in CONTACT + isolatie 

overbrengen naar een andere afdeling of onderzoekslokaal, 

meld je vooraf aan de ontvangende dienst dat bijkomende 

maatregelen moeten worden toegepast. 

 

De patiënt hoeft echter NIET als laatste op het 

dagprogramma te worden geplaatst. 

 

Wanneer de patiënt de kamer moet verlaten, moeten we de 

patiënt als bron van micro-organismen afschermen van de 

omgeving. vervoer de patiënt dus steeds in propere kledij en 

dek ‘besmette’ zones zoals wonden af. 

 

Volgende situaties kunnen zich voordoen: 

 

Patiënt wordt vervoerd in zijn bed. 

- ga na of de isolatiekaart aanwezig is. 

- Breng een vers bovenlaken aan. 

- Ontsmet de plaatsen met frequent handcontact van 

het bed, bv. Met Cidalkan
®
 doekjes. 

De medewerker die het transport uitvoert: 

- draagt geen beschermende kledij. 

- Ontsmet de handen na patiëntencontact. 

 

 

 

 

 

TRANSPORT VAN DE PATIËNT 

Meld aan de ontvangende dienst dat 

bijkomende maatregelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MET BED 

- moeten worden toegepast. 

- Controleer of de juiste 
isolatiekaart aan het bed hangt. 

- Breng een vers bovenlaken 

aan 

- Ontsmet de plaatsen met 

frequent handcontact. 

- De zorgverlener hoeft geen 
beschermkledij te dragen. 

- Ontsmet de handen na 
patiëntencontact. 
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- Beeld waarbij Aäron een steeklaken in 

de rolstoel brengt (zonder gele schort, 

met makser aan en met 
handschoenen).  

- Beeld waarbij Kevin in de rolstoel 

stapt 

- Beeld waarbij Aäron het steeklaken 

verwijderd uit de rolstoel 

- Beeld waarbij Aäron de handvaten van 
de rolstoel ontsmet met Cidalkan® 

doekjes. 

 

 

- Beeld waarbij Kevin de handen 
ontsmet 

- Beeld waarbij Kevin de beschermkledij 

aanheeft en met Aäron aan het 
wandelen is in MET MASKER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patiënt wordt vervoerd met een rolstoel 

- vul de instructiefiche ziekenhuishygiëne van de 
vervoersbrief (iTransport) aan. 

- Breng een proper steeklaken aan ver de dienststoel 
voor de patiënt plaatstneemt. 

- Verwijder het steeklaken na transport en ontsmet de 

handvaten (bv. met Cidalkan ®) voor gebruik bij een  

volgende patiënt 

 

 

 

Te voet 

- vul de instructiefiche ziekenhuishygiëne van de 
vervoersbrief (iTransport) aan. 

- Wanneer de patiënt te voet gaat dienen geen extra 
maatregelen genomen te worden, tenzij er fysiek 

contact is met de zorgverlener. In dat geval draagt de 

patiënt een gele isolatiejas, handschoenen en een 

masker 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MET ROLSTOEL 

- Vul de instructiefiche 

ziekenhuishygiëne van de 
vervoersbrief (iTransport) aan 

- Breng een proper steeklaken 

aan voor de patiënt 
plaatsneemt. 

- Verwijder het steeklaken na 

transport 

- Ontsmet de handvaten van de 

rolstoel. 

 

 

TE VOET 

- Vul de instructiefiche 

ziekenhuishygiëne van de 
vervoersbrief (iTransport) aan 

- De patiënt dient de handen te 

ontsmetten. 

- Verder zijn er geen extra 

maatregelen nodig tenzij de 

patiënt fysiek contact heeft 
met de zorgverlener. 

- In dat geval draagt de patiënt 

een gele beschermingsjas, een 

proceduremasker en 

handschoenen. 

 

 

 

 

 



133 

 

SCENE 10: 

- Beeld waarbij Aäron aan het typen is. 

- Beeld waarbij Aäron aan het bellen is. 

- Beeld waarbij Aäron de ORANJE 

ISOLATIEKAART verwijderd van 

de deur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het stopzetten van de isolatiemaatregelen gebeurt na advies 

van het team ZHH. 

 

Gebruik het eventueel aanwezige disposabele materiaal en 

ontsmettingsproducten enkel verder bij deze patiënt of gooi 

het weg bij ontslag. 

 

Alle niet- disposabele materialen worden ontsmet en de 

disposable manchet van de bloeddrukmeter wordt 

verwijderd. 

 

Verwittig de schoonmaakdienst met de vermelding dat het 

gaat om een kamer in CONTACT +  isolatie. 

 

Verwijder als laatste de isolatiekaar nadat alle voorgaande 

acties zijn uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

BEÏNDIGEN VAN DE ISOLATIE 

- Stopzetten van de 

isolatiemaatregelen gebeurt na 
advies van het Team ZHH. 

- Disposabele materiaal wordt 

weggegooid of gebruik het 
enkel bij deze patiënt. 

- Niet- disposabel materiaal 

wordt ontsmet 

- Verwittig de 

schoonmaakdienst 

- Verwijder de isolatiekaart als 
alle voorgaande acties 

uitgevoerd zijn. 
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Bijlage 15: Scenario instructievideo CONTACT C ISOLATIE 

Beeld Verteller Tekst op het scherm 

SCENE 1: 

- Beeld waarbij Pascal telefoneert naar 
Aäron 

- Het beeld wordt in twee gesplitst 

- Beeld waarbij Aäron telefoneert naar 

Pascal 
- Het beeld wordt terug alleen gebracht 

op Aäron  

- Beeld waarbij Aäron aan het typen is 
op de laptop 

 

 

 

- De beeldfragmentjes die Ann Verduyn 

en Pascal hebben gemonteerd 

o EPD opzoeken welk soort 
isolatie moet worden 

ingevoerd 

o Info opzoeken over welk soort 
m.o. het gaat 

o Info opzoeken over de 

isolatierichtlijn op intranet. 

 
 

- Beeld waarbij Aäron aan het typen is. 

 

Wanneer een patiënt in het ziekenhuis wordt openomen en er 

wordt vastgesteld dat de patiënt besmet is met pathogene 

micro-organismen zoals Clostridium difficile geassocieerde 

diarree, dan is dit een indicatie voor het invoeren van 

CONTACT C isolatie. 

 

Het Team Ziekenhuishygiëne verwittigt de 

hospitalisatieafdeling om de isolatiemaatregelen in te voeren. 

In het observatieblad ziekenhuishygiëne in het Elektronisch 

patiëntendossier zal je deze gegevens eveneens terugvinden. 

 

 

Via de lijst ‘specifieke voorzorgsmaatregelen volgens 

ziekteverwekker of aandoening’ op de intranetpagina van het 

team ziekenhuishygiëne, kan je indien nodig de 

isolatiemaatregelen opzoeken. Verder kan je op deze website 

de richtlijn voor elke vorm van isolatie terugvinden. 

 

 

 

 

Noteer in het dossier dat de patiënt in isolatie wordt 

verpleegd. 

INFORMATIEBRONNEN 

Het Team ZHH verwittigt de 

hospitalisatieafdeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ander informatiebronnen zijn: 

- Het EPD 
- De website van het Team 

ZHH om het soort micro-

organisme of de richtlijn op te 
zoeken. 

 

 

 

 

Noteer in het dossier dat de patiënt in 

isolatie wordt verpleegd. 
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SCENE 2: 

- Hiervoor is geen beeldmateriaal 

opgenomen, maar volstaat het om het 
beeld te bevriezen, met wat watermerk 

te verlichten en de tekst op het scherm 

te plaatsen. 

 

De patiënt moet geïsoleerd worden in een eenpersoonskamer 

of alleen komen te liggen in een twee persoonskamer. 

Wanneer dit niet mogelijk is vraag je advies van het Team 

Ziekenhuishygiëne. 

VOORBEREIDEN TOT 

ISOLATIE 

 

ISOLEREN VAN DE PATIËNT 

 

 

Eenpersoonskamer 

 

OF 

 

Alleen in tweepersoonskamer 

 

OF 

 

Indien niet mogelijk vraag raad aan 

het Team ziekenhuishygiëne 
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SCENE 3: 

- Beeld dat de checklist (CONTACT C 

ISOLATIE) in beeld komt 

- Beeld met de twee  BRUINE 

ISOLATIEKAARTEN die getoond 

worden op de kar. 

- Beeld waar de instructiefiche voor het 

aan- en uittrekken van beschermende 

kledij specifiek voor CONTACT C 

isolatie,  in beeld wordt gebracht 

(close). 

- Beeld waar de isolatiejassen worden 
getoond op de kar. 

- Beeld waar handschoenen en 
Cidalkan® doekjes worden getoond 

samen met de handalcohol in de 

kamer. 

 

- Beeld waar bloeddrukmeter, 
sthethoscoop en thermometer worden 

getoond. 

- Beeld waarbij de blauwe afvalzak 
wordt getoond. 

 

 

 

 

Bij het invoeren van de isolatiemaatregelen is het aangeraden 

om met de checklist specifiek voor CONTACT C isolatie 

na te gaan of alle materiaal aanwezig is. 

 

Je hebt twee isolatiekaarten en de instructiefiche voor het 

aan- en uittrekken van beschermende kledij nodig. de gele 

isolatiejassen en proceduremaskers worden klaargelegd 

buiten de kamer. Handschoenen en handalcohol vin je aan de 

deur van de patiëntenkamer, maar moeten ook in de 

patiëntenkamer geplaatst worden. Ook Cidalkan
®
 wordt in 

de kamer geplaatst voor de ontsmetting van oppervlakken en 

niet- disposabele zorgmaterialen zoals de bladderscan, 

saturatiemeter of het EKG toestel. 

Niet- disposabele zorgmaterialen, zoals een bloeddrukmeter 

stethoscoop en thermometer, blijven op de kamer van de 

patiënt en worden voor het opnieuw in omloop brengen 

gereinigd en gedesinfecteerd. De bloeddrukmeter wordt 

voorzien van een disposabele bloeddrukmanchet. deze wordt 

bij het beëindigen van de isolatie weggegooid. 

Vanaf nu gaat de zorgwagen niet meer mee op de kamer. 

Ook speelgoed en bibliotheekboeken mogen niet in de kamer 

meegenomen worden tenzij deze na gebruik gedesinfecteerd 

worden. 

 

 

 

 

 

Controleer via de checklist 

CONTACT isolatie of alles aanwezig 

is. 

- Isolatiekaarten 

- Gele beschermjassen 

- Handschoenen op de kamer 

- Ontsmettingsdoekjes op de 

kamer 

- Handalcohol op de kamer 

- (disposabele) 
bloeddrukmanchet 

- Stethoscoop 

- Thermometer 

- Blauwe afvalzak 
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SCENE 4: 

- Beeld waar Aäron de  BRUINE 

ISOLATIEKAART aan de deur 
hangt. 

- Beeld waar Aäron de instructiefiche 

voor het aan-en uittrekken van 
persoonlijke beschermkledij specifiek 

voor CONTACT C  ISOLATIE 

(blauw met rood/roze kaart, waar 
CONTACT C ISOLATIE op 

vermeld staat) ophangt aan het bord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De deur van de patiëntenkamer wordt bij voorkeur gesloten. 

De isolatiekaart wordt goed zichtbaar opgehangen. Bij 

voorkeur wordt de instructiefiche voor het aan- en uittrekken 

van persoonlijke beschermkledij eveneens ter hoogte van de 

kamerdeur bevestigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sluit bij voorkeur de deur  

- Hang de isolatiekaart aan de 

deur 

- Hang de instructiefiche voor 

het aan en uittrekken van 

persoonlijke beschermkledij 
aan het bord buiten de kamer. 
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SCENE 5: 

- Beeld waarbij Aäron de handen 

ontsmet buiten de kamer (zonder 
beschermschort aan). 

- Beeld waarbij Aäron handschoenen 

aantrekt buiten de kamer (zonder 
beschermschort aan). 

- Beeld waarbij Aäron de kamer 

binnenkomt met de blauwe afvalzak, 
de thermomter, de bloeddrukmanchet, 

de sthetoscoop en de  BRUINE 

ISOLATIEKAARTEN in de hand 
binnenkomt en de kamerdeur sluit. 

- Beeld waarbij Aäron de blauwe 

afvalzak naast de deur zet. 

- Beeld waarbij Aäron de sthetoscoop, 

thermomet, bloeddrukmeter, op het 

nachtkastje legt. 

- Beeld waar de handschoenen en de 

Cidalkan® doekjes in beeld worden 

gebracht. 

- Beeld waarbij Aäron uitleg geeft aan 

Kevin met de   BRUINE 

ISOLATIEKAART in de hand 

- Beeld waarbij de BRUINE 

ISOLATIEKAART aan bed wordt 
gehangen. 

- Beeld waarbij Aäron de handschoenen 

uittrekt, in de kamer. 

- Beeld waarbij Aäron de handen 

ontsmet, in de kamer, zonder 

beschermschort aan. 

- Beeld waarbij Aäron de handen wast. 

Wanneer je niet rechtstreeks in contact komt met de patiënt 

zoals bij het nemen van parameters, het controleren en 

vervangen van infusen, het op- en afdienen van de 

eetplateau, hoef je geen extra voorzorgsmaatregelen toe te 

passen en volstaat het om enkel handschoenen aan te 

trekken. 

 

Dus ook bij het binnenbrengen van het isolatiemateriaal is 

dit voldoende. 

 

De blauwe afvalzak wordt aan de deur van de 

patiëntenkamer in de kamer gebracht. Deze is bedoeld voor 

het verwijderen van de beschermende kledij, maar ook 

andere afval mag hier worden ingegooid. 

 

Bij het invoeren van isolatiemaatregelen dien je ervoor te 

zorgen dat de patiënt en bezoekers worden ingelicht. Leg uit 

dat de patiënt de kamer niet mag verlaten, tenzij strikt 

noodzakelijk, na het wassen en ontsmetten van de handen.  

 

 

De bezoekers dienen de handen te wassen en ontsmetten bij 

het beëindigen van het bezoek. Beschermkledij is niet nodig, 

tenzij in aansluiting een andere patiënt bezocht wordt. 

GEEN PATIËNTENCONTACT 

- Ontsmet de handen 

- Trek handschoenen aan 

- Neem alle materiaal om 
CONTACT isolatie in te 

stellen mee in de kamer 

- Geef uitleg aan de patiënt dat 
hij de kamer niet mag verlaten 

tenzij strikt noodzakelijk. 

- Hang de isolatiekaart aan het 
bed  

- Verwijder handschoenen 

- Ontsmet de handen 

- De handen dienen gewassen 

te worden door de VPK en 

bezoek na contact met de 

patiënt. 
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SCNENE 6: 

- Beeld waarbij Aäron de handen 

ontsmet buiten de kamer, zonder 
beschermschort aan. 

- Beeld waarbij Aäron de gele 

beschermschort aantrekt. 

- Beeld waarbij Aäron de handschoenen 

neemt en aantrekt met beschermschort 

aan. 

- Beeld waarbij Aäron de bedpan in de 

kamer bij Kevin wegneemt  

- Beeld waarbij Aäron de deur opent en 
de bedpan aan de collega geeft. 

- Beeld waarbij de verpleegkundige de 
bedpan in de bedpanwasser plaatst. 

- Beeld waarbij Aäron de bedpan op het 

onderplankje van de afvalzak plaatst, 
in de kamer. 

- Tristel ®(product om te ontsmetten) 

moet goed in beeld gebracht worden, 

aan de bedpanwasser. 

 

 

 

 

Bij risico op contact van je kledij met de patiënt, of 

voorwerpen in de kamer, draag je handschoenen, masker en 

een gele isolatiejas. Bijvoorbeeld bij het verwijderen van een 

bedpan.  

 

Trek eerst de gele isolatiejas aan en sluit deze ter hoogte van 

de nek en de lenden. Trek de handschoenen over de mouwen 

van de isolatiejas. 

 

Je kan de kamer niet verlaten met een isolatiejas aan. vraag 

indien mogelijk de hulp van een collega. Deze trekt 

handschoenen aan, neemt de badpan mee naar de 

bedpanwasser. 

 

Indien geen hulp geboden kan worden, plaats de bedpan 

even op de grond, buiten de loopzone, trek de 

beschermkledij uit, ontsmet de handen en trek nieuwe 

handschoenen aan.  

 

Ontsmet telkens na het plaatsen van de bedpan het 

handvat en de bedieningsknoppen van de bedpanwasser 

met Tristel Duo
®
. 

 

BIJ PATIËNTENCONTACT 

- Ontsmet de handen 

- Trek de gele beschermschort 

aan 

- Trek handschoenen aan 

- Je mag niet met de 
beschermkledij op de gang 

wandelen 

- Vraag daarom hulp aan een 
collega of wacht tot je de 

kamer verlaat om de bedpan 

weg te brengen. 

- Ontsmet telkens na het 

plaatsen van de bedpan het 

handvat en de 

bedieningsknoppen van de 

bedpanwasser met Tristel ®. 
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SCENE 7: 

- Beeld waarbij Aäron (zonder masker) 

de kamerdeur open doet en de het 
linnen in de afvalzak werp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevuild linnen van de patiënt mag in een linnenzak 

verwijderd worden. Zorg ervoor dat deze buiten de kamer 

staat zodat je makkelijk het vuil linnen in kan verwijderen.  

 

Andere afval afkomstig van de patiënt volgt het standaard 

afvalcircuit van het ziekenhuis. 

 

Gebruik voor een patiënt in CONACT C isolatie 

washandjes en handdoeken van het ziekenhuis of neem 

disposabele voorgeïmpregneerde washandjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET WEGWERPEN VAN 

BEVUILD LINNEN 

- Zorg dat een linnenkar buiten 
aan de deur klaarstaat. 

- Gebruik voor een patiënt in 

CONTACT C isolatie 

washandjes en handdoeken 

van het ziekenhuis of neem 

disposabele 

voorgeïmpregneerde 

washandjes. 
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SCENE 8: 

- Beeld waarbij Aäron (zonder masker) 

in de kamer de handschoenen in de 
kamer uittrekt. 

- Beeld waarbij Aäron (zonder masker) 

in de kamer de beschermschort 
verwijdert en weggooit in de blauwe 

afvalzak. 

- Beeld waarbij Aäron de handen 
ontsmet 

- Beeld waarbij Aäron de deur open doet 

en de toont dat hij de handen gaat 
ontsmetten. 

- Beeld waarbij Aäron de handen aan 

het wassen is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trek de beschermende kledij uit voor het verlaten van de 

kamer. Doe dit in de juiste volgorde. 

 

Verwijder de handschoenen: 

- Neem de buitenzijde van de eerste handschoen vast 

met de andere nog beschermde hand en verwijder 

deze handschoen 

- Hou de verwijderende handschoen vast in de nog 

beschermde hand. 

- Glijd met de vingers van de onbeschermde hand 

onder de resterende handschoen 

- Trek de handschoen binnenstebuiten over de reeds 

verwijderde handschoen 

 

Verwijder de schort met lange mouwen 

- Maak eerst de halssluiting los en dan de rugsluiting 

- Verwijder de schort door te trekken aan de 

schouders tot over de armen 

- De schort zal dan binnenstebuiten keren 

Desinfecteer de handen en was de handen. 

Na het verlaten van de kamer worden de handen bij 

CONTACT C steeds gewassen en nadien ontsmet. 

 

 

 

HET VERLATEN VAN DE 

KAMER NA 

PATIËNTENCONTACT 

- Trek de handschoenen uit. 

- Trek de beschermschort uit. 

- Ontsmet de handen in de 

kamer. 

- Ontsmet de handen na het 
verlaten van de kamer. 

- Was de handen na 

patiëntencontact op de gang. 
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SCENE 9: 

- Beeld waarbij Aäron aan het bellen is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Beeld waarbij de GELE 
ISOLATIEKAART, in shot in beeld 

wordt gebracht aan het bed. 

- Beeld waarbij Isabel en Aäron het 
bovenlaken vervangen (zonder masker 

aan).  

- Beeld waarbij Isabel en Aäron een 
nieuw bovenlaken aanbrengen. 

- Beeld waarbij Isabel de bedsponden 
ontsmet met Cidalkan® doekjes. 

- Beeld waarbij Isabel en Aäron de 

kamerdeur buiten gaan (zonder masker 
aan). 

- Beeld waarbij Isabel de handen gaat 

ontsmetten 

Wanneer we een patiënt in CONTACT C isolatie 

overbrengen naar een andere afdeling of onderzoekslokaal, 

meld je vooraf aan de ontvangende dienst dat bijkomende 

maatregelen moeten worden toegepast. 

 

De patiënt moet bij contact C als laatste op het 

dagprogramma worden geplaatst. 

 

Wanneer de patiënt de kamer moet verlaten, moeten we de 

patiënt als bron van micro-organismen afschermen van de 

omgeving. vervoer de patiënt dus steeds in propere kledij en 

dek ‘besmette’ zones zoals wonden af. 

 

Volgende situaties kunnen zich voordoen: 

 

Patiënt wordt vervoerd in zijn bed. 

- ga na of de isolatiekaart aanwezig is. 

- Breng een vers bovenlaken aan. 

- Ontsmet de plaatsen met frequent handcontact van 

het bed, bv. Met Cidalkan
®
 doekjes. 

De medewerker die het transport uitvoert: 

- draagt geen beschermende kledij. 

- Ontsmet de handen na patiëntencontact. 

 

 

 

 

 

TRANSPORT VAN DE PATIËNT 

Meld aan de ontvangende dienst dat 

bijkomende maatregelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MET BED 

- moeten worden toegepast. 

- Controleer of de juiste 
isolatiekaart aan het bed 

hangt. 

- Breng een vers bovenlaken 
aan 

- Ontsmet de plaatsen met 

frequent handcontact. 

- De zorgverlener hoeft geen 

beschermkledij te dragen. 

- Ontsmet de handen na 
patiëntencontact. 
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- Beeld waarbij Isabel en Aäron in de 

gang aan het stappen zijn met het 

patiëntenbed. 

 

- Beeld waarbij Aäron een steeklaken in 

de rolstoel brengt (zonder gele schort 

en zonder masker, maar met 
handschoenen).  

- Beeld waarbij Kevin in de rolstoel 

stapt 

- Beeld waarbij Aäron het steeklaken 

verwijderd uit de rolstoel 

- Beeld waarbij Aäron de handvaten van 
de rolstoel ontsmet met Cidalkan® 

doekjes. 

 

 

- Beeld waarbij Kevin de handen 
ontsmet 

- Beeld waarbij Kevin de 

beschermkledij aanheeft en met Aäron 
aan het wandelen is in ZONDER 

MASKER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patiënt wordt vervoerd met een rolstoel 

- vul de instructiefiche ziekenhuishygiëne van de 
vervoersbrief (iTransport) aan. 

- Breng een proper steeklaken aan ver de dienststoel 
voor de patiënt plaatstneemt. 

- Verwijder het steeklaken na transport en ontsmet de 

handvaten (bv. met Cidalkan
®
) voor gebruik bij een  

volgende patiënt 

 

 

 

Te voet 

- vul de instructiefiche ziekenhuishygiëne van de 
vervoersbrief (iTransport) aan. 

- Wanneer de patiënt te voet gaat dienen geen extra 

maatregelen genomen te worden, tenzij er fysiek 
contact is met de zorgverlener. In dat geval draagt de 

patiënt een gele isolatiejas en handschoenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MET ROLSTOEL 

- Vul de instructiefiche 

ziekenhuishygiëne van de 
vervoersbrief (iTransport) aan 

- Breng een proper steeklaken 

aan voor de patiënt 
plaatsneemt. 

- Verwijder het steeklaken na 

transport 

- Ontsmet de handvaten van de 

rolstoel. 

 

 

TE VOET 

- Vul de instructiefiche 

ziekenhuishygiëne van de 

vervoersbrief (iTransport) aan 

- De patiënt dient de handen te 

ontsmetten. 

- Verder zijn er geen extra 
maatregelen nodig tenzij de 

patiënt fysiek contact heeft 

met de zorgverlener. 

- In dat geval draagt de patiënt 

een gele beschermingsjas en 

handschoenen. 
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SCENE 10: 

- Beeld waarbij Aäron aan het typen is. 

- Beeld waarbij Aäron aan het bellen is. 

- Beeld waarbij Aäron de  BRUINE 

ISOLATIEKAART verwijderd van 

de deur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het stopzetten van de isolatiemaatregelen gebeurt na advies 

van het team ZHH. 

 

Verwijder eventueel aanwezige disposabele materiaal en 

ontsmettingsproducten als afval om herinfectie van de 

patiënt met Clostridium difficile te vermijden. 

 

Alle niet- disposabele materialen worden ontsmet en de 

disposabele manchet van de bloeddrukmeter wordt 

verwijderd. 

 

Verwittig de schoonmaakdienst met de vermelding dat het 

gaat om een kamer in CONTACT C isolatie. 

 

Verwijder als laatste de isolatiekaar nadat alle voorgaande 

acties zijn uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

BEÏNDIGEN VAN DE ISOLATIE 

- Stopzetten van de 

isolatiemaatregelen gebeurt na 
advies van het Team ZHH. 

- Disposabele materiaal en 

ontsmettingsproducten 

worden weggegooid om 

herinfectie te voorkomen. 

- Niet- disposabel materiaal 
wordt ontsmet 

- Verwittig de 

schoonmaakdienst 

- Verwijder de isolatiekaart als 

alle voorgaande acties 
uitgevoerd zijn. 
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Bijlage 16: Informatiebrief nieuwe richtlijnen van overdrachtsgebonden 

voorzorgen bij patiënten die in isolatie worden verpleegd 
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Bijlage 17: Handleiding voor het gebruik van de ELO pagina 
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Bijlage 18: Begeleidende nota voor het afnemen van de vragenlijst 



149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

Bijlage 19: Vragenlijst ter evaluatie van de implementatiestrategie aan de 

hand van een instructievideo 

 
Bevraging over de implementatie van de nieuwe richtlijn voor contactisolatie van het 

team ziekenhuishygiëne in het UZ Gent aan de hand van een instructievideo. 

Versie 1, 17-07-2012 

 

1. Wat is uw algemene indruk over dergelijke implementatiestrategie?  

(Gelieve alle stellingen te beantwoorden a.u.b.) 

0     Tijdverlies    0     Tijdsparend 

0     Leerrijk 0     Nutteloos 

0     NIET voor herhaling vatbaar 0     Voor herhaling vatbaar 

0     Aangenaam   0     Onaangenaam 

0     Tekstvorm is duidelijker 0     Videofragment is duidelijker 

0     Tekstvorm blijft langer hangen 0     Videofragment blijft langer hangen 

0      De inhoud is onvolledig 0     De inhoud is volledig 

0      De inhoud is onduidelijk 0     De inhoud is duidelijk 

 

2. Hoeveel keer hebt u nadat u het instructievideo 1x hebt bekeken, het fragment 

herbekeken? (omcirkel uw antwoord) 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 ….. (eigen aantal) 
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3. Vink aan: (meerdere antwoordopties mogelijk) 

 Ik heb het instructievideo NIET herbekeken omdat:  

o Ik er geen interesse in heb 

o Ik richtlijnen liever lees op papier 

o Ik niet wist waar ik het terug kon vinden 

o Ik vergeten ben dat het bestond 

o Ik zonder instructievideo voldoende weet wat ik moet doen in specifieke situaties 

o Ik na 1x kijken voldoende weet wat ik moet doen in specifieke situaties 

o Ik het instructievideo onduidelijk vind  

o Andere…………..…………………………………………….(gelieve in te vullen) 

 

 Ik heb het instructievideo herbekeken omdat: 

o Ik meer kennis wil hebben rond contactisolatie maatregelen op de werkvloer 

o Ik na 1x kijk NIET voldoende wist wat er van mij verwacht wordt 

o Ik graag een opfrissing had van de richtlijnen via het videofragment 

o Er een patiënt opgenomen was waarbij specifieke isolatiemaatregelen toegepast 

werden 

o Een collega mij dit heeft aangeraden 

o Andere:……………………………..………………...……...(gelieve in te vullen) 

 

4. Graag uw tips en advies of vragen, die ons kunnen helpen bij de evaluatie van dit 

onderzoek. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
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Bijlage 20: Overdrachtsgebonden voorzorgen CONTACT isolatie 
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Bijlage 21: Overdrachtsgebonden voorzorgen CONTACT + isolatie 
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Bijlage 22: Overdrachtsgebonden voorzorgen CONTACT C isolatie 
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Bijlage 23: Observatiechecklist
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Bijlage 24: Elektronische observatiechecklist 
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Bijlage 25: Tabel van het aantal patiënten dat in februari 2012 in isolatie 

werden verpleegd in het UZ Gent voor sector en afdelingen afzonderlijk uit de 

interventiegroep. 

Tabel 16: Aantal patiënten die in februari 2012 in isolatie werden verpleegd in het UZ Gent voor sector en 
afdelingen afzonderlijk uit de interventiegroep. 

INTERVENTIEGROEP 

Sector Afdeling Type isolate Micro-organisme 

HHZ CHI02 contact P.aerug. 

HHZ INT05 contact C C diff 

HHZ CHI11 contact CPE (pre-emptief) 

HHZ CHI11 contact + MRSA 

KD INZ01 contact + MRSA 

KD INZ01 contact CPE 

KD INZ01 contact + MRSA 

KD INZ01 contact C C diff 

KD INZ02 contact + MRSA 

KD INZ01 contact C C diff 

KD INZ02 contact S. maltophilia SXT R 

MCA INT01 contact + MRSA 

MCA INT01 contact + MRSA 

MCA INT01 contact E. Coli 

MCA INT01 contact + MRSA 

MCA INT01 contact + MRSA 

MCA CHI06 contact + MRSA 

MCA CHI06 contact + MRSA 

MCA CHI06 contact + MRSA 

MCA GER01 contact P.aerug. 

MCA GER01 contact + MRSA 

MCA GER01 contact + MRSA 

MCA INT03 contact + MRSA 

MCA CHI06 contact P.aerug. 

MCA INT09 contact + MRSA 

MCA INT09 contact P.aerug. 

MCA INT07 contact + MRSA 

MCA INT07 contact + MRSA 

MCA CHI06 contact + MRSA 

MCA GER01 contact + MRSA 

MCA CHI06 contact + MRSA 

MCA INT01 contact + MRSA 

MCA INT01 contact C C diff 

MCA INT01 contact + MRSA 

MCA CHI12 contact + MRSA 

MCA INT01 contact + MRSA 

MCA INT01 contact Enterobacter aerogenes 

MCA GER01 contact + MRSA 

MCA INT09 contact + MRSA 

MCA GER01 contact + MRSA 

MCA GER01 contact + MRSA 

MCA INT01 contact + MRSA 

MCA INT01 contact + MRSA 

MCA HBW01 contact + MRSA 

SUBTOTAAL = 45 observaties  
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Bijlage 26: Tabel van het aantal patiënten dat in februari 2012 in isolatie 

werden verpleegd in het UZ Gent voor sector en afdelingen afzonderlijk uit de 

controlegroep. 

Tabel 17: Aantal patiënten die in februari 2012 in isolatie werden verpleegd in het UZ Gent voor sector en 
afdelingen afzonderlijk uit de controlegroep. 

CONTROLEGROEP 

Sector Afdeling Type isolate Micro-organisme 

BAS INT06 contact CPE 

BAS INT06 contact C C diff 

BAS CHI10 contact + MRSA 

BAS CHI10 contact + MRSA 

BAS INT02 contact + MRSA 

BAS INT02 contact P.aerug. 

BAS INT02 contact P.aerug. 

BAS INT02 contact P.aerug. 

BAS CHI07 contact + MRSA 

BAS INT02 contact S. maltophilia SXT R 

BAS INT02 contact + MRSA 

BAS INT10 contact P.aerug. 

BAS INT02 contact + MRSA 

BAS INT02 contact + MRSA 

BAS INT06 contact + MRSA 

BAS CHI10 contact C C diff 

BWS REV01 contact + MRSA 

BWS REV01 contact + MRSA 

BWS REV02 contact CPE 

BWS REV02 contact P.aerug. 

BWS CHI13 contact + MRSA 

BWS CHI13 contact + MRSA 

BWS CHI03 contact + MRSA 

BWS CHI03 contact + MRSA 

BWS CHI13 contact + MRSA 

BWS CHI03 contact + MRSA 

BWS REV01 contact + MRSA 

BWS REV01 contact + MRSA 

BWS CHI13 contact P.aerug. 

BWS CHI03 contact + MRSA 

MVK PED03 contact Rotavirus 

MVK PED03 contact C C diff 

MVK PED03 contact C C diff 

MVK NIC01 contact + MRSA 

MVK NIC01 contact + MRSA 

MVK NIC01 contact + MRSA 

MVK INT04 contact + MRSA 

MVK INT04 contact + MRSA 

MVK CHI05 contact + MRSA 

MVK CHI05 contact + MRSA 

MVK PED03 contact C C diff 

MVK PED03 contact C C diff 

MVK PED03 contact C C diff 

MVK PED03 contact C C diff 

MVK PED03 contact Rotavirus 

MVK INT04 contact C C diff 

MVK CHI05 contact + MRSA 

SUBTOTAAL = 48 observaties 93 
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Bijlage 27: Tabel van het aantal patiënten dat in isolatie werden verpleegd in 

februari 2012 in het UZ Gent per ziekteverwekker en isolatievorm 

afzonderlijk. 

Tabel 18: Aantal patiënten die in isolatie werden verpleegd in februari 2012 in het UZ Gent per 
ziekteverwekker en isolatievorm afzonderlijk. 

Besmetting Contact Contact +  Contact C Alle vormen 

Bronchiolitis  

   

0 

Clostridium difficile 

  

14 14 

CPE (vermoeden van) 4 

  

4 

CPE (bevestigd) 

   

0 

Enterobacteriaceae 

(Meronem I of R, niet CPE) 2 

  

2 

MRSA 

 

59 

 

59 

P. aeruginosa 

(multiresistent) 10 

  

10 

Rotavirus 2 

  

2 

S. maltophilia (SXT R) 2 

  

2 

M. tuberculosis (open 

longTB) 

   

0 

Varicella    

   

0 

Subtotaal  20 59 14 93 

 

 

 

 

 



190 

 

Bijlage 28: Overzicht planning masterproef
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