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 Inleiding

 Afstudeer opdracht

 Handhygiëne

 Opslag verbandmaterialen

 Wondreiniging



“Het vrolijke huisgezin” 

geschilderd door Jan Steen 

in 1668
(Google afbeeldingen, 13 oktober 2016)

Huishouden 2016
(Google afbeeldingen, 13 oktober 2016)



 Doel

 Onderzoeksvraag

 Literatuurstudie naar

› (Hand)hygiëne- kruisinfectie thuiszorg

› Reinigen van de wond

› Verbandmaterialen opslag

(Google afbeeldingen, 13 oktober 2016)



 Hygiëne → (wond)infectie?
(Arrowsmith et al, 2010;Haessler et al, 2010; Miller et al, 2009; Benton et 

al, 2007; Parienti et al, 2002; Rhinehart et al, 2001

 Wond reinigen 

(Ubbink et al, 2006; Fernandez & Griffith, 2010)

 Kruisinfectie

 Protocollen en richtlijnen in Nederland
- Handhygiëne

- Persoonlijke hygiëne

- Persoonlijke beschermingsmiddelen

- Wond verzorging



 Kosten wondmaterialen 

(Research studies, Freedonia Group)

 Opslag eisen (CSCN, WIP richtlijnen)

 Knippen verbandmaterialen

 Steriliteit (Alqahtani, 2006)

(Google afbeeldingen, 13 oktober 2016)



• Geen onderzoek kruisbesmetting 
thuiszorg

• ↑ risico wondinfectie door ↑ leeftijd, 
chronische ziekte en ↓ immunorespons

• Geen gegevens over wondinfecties 
ontstaan in thuiszorg

• Risicofactoren in kaart brengen

• Protocol specificeren:

• Handhygiëne

- Onderscheid hand reiniging en 
desinfectie

- Samenstelling handalcohol

- Hoeveelheid en techniek

• Persoonlijke hygiëne

- Was voorschrift borging

- Gebruik hoofddoekjes en 
wasvoorschrift

• Beschermende maatregelen

- Hypoallergeen handschoenen

- Gebruik van plastic schort 
specificeren

• Instrumenten/materialen

- Gebruik/ opslag specificeren



 Doel

 Kennis medewerkers Internos?

 Enquête



1. Zeep en handalcohol zijn beiden even effectief in het 

bestrijden van micro- organismen

2. Hand- en polssierraden belemmeren een goede hand 
hygiene niet, mits deze sieraden tenminste 1x per week 

apart worden gedesinfecteerd

3. Veelvuldig gebruik van handalcohol droogt de huid meer 

uit als veelvuldig gebruik van water en zeep

4. Het gebruik van achtereenvolgens water en zeep en 

handalcohol is aan te raden omdat daarmee alle mogelijke 

micro- organismen worden bestreden.





 Voor ik handschoenen aantrek om het 

vuile verband te verwijderen

 Als ik zonder handschoenen het vuile 

verband heb verwijderd

 Nadat ik mijn handschoenen heb uit 

gedaan

ja nee

Vraag 1 vraag 2

ja nee

vraag 3

ja nee





 Hoe warm was je je bedrijfskleding?

 Waarom mag je geen hand- en 

polssierraden, kunstnagels en nagellak 

dragen tijdens wondzorg?

Google afbeeldingen, 14 oktober 2016





 Optimale conditie:

› Constante temperatuur

› Afgesloten doos

› Samenbinden

› Fel zonlicht

› Vochtige omgeving

 Hoeveel voorraad?

 Vuil verband
(Google afbeeldingen 23-10-2016)



 Wanneer ontsmet je je schaar met 

alcohol 70%?

› Als ik wondzorg ga verlenen

› Als ik vuil verband heb weggeknipt

› Als ik steriel verbandmateriaal op maat knip

 Hoe lang gebruik je een aangebroken 

steriele verpakking?



 Kennistekort handhygiëne

 Dienstkleding

 Beschermingsmiddelen

 Know and do (handsieraden, voorraad 

verbandmiddelen)



 Wat voor soort handschoenen worden 

gebruikt en overige 

beschermingsmiddelen?

 Telefoon/tablet

 Desinfecteren instrumenten

 Geopende verpakkingen 

wondbedekkers

 Opslag verbandmaterialen

Afbeelding gedownload 3-4-2015 

van blog.formex-medical.nl

http://blog.formex-medical.nl/wp-content/uploads/2015/04/3smartphones.jpg
http://blog.formex-medical.nl/wp-content/uploads/2015/04/3smartphones.jpg


Verbeteren hygiënische maatregelen wondzorg

Goedkeuring management

Scholingen

Registratie

Wondteam

Wond aandachtvelders

Medewerkers die 

wondzorg verlenen

Borging 

Materialen Procesbe-

schrijving



 Waarom wond reinigen?

 Stromend water of NaCl?                

 Spoelvloeistof lauw warm

 Geen Biotex, Badedas of soda!

 Uitdouchen wordt als aangenaam

ervaren ‘voelt schoon’.

Bron: Acute wondzorg richtlijn, 2013



(https://www.nvpc.nl/uploads/stand/130Richtlijn-Wondzorg-final.pdf)



Een complexe wond is een wond met een 

verstoorde genezingstendens ten gevolge 

van pathofysiologische factoren. 

Verder kunnen van invloed zijn:
 psychosociale verstoringen

 onvoldoende kennis en/of vaardigheden ten 

aanzien van adequate wondzorg bij professionals

 onvoldoende inbedding van adequate wondzorg 

in een zorginstelling

https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-

www/documenten/publicaties/rapporten-en-standpunten/2013/1306-

analyse-complexe-wondzorg/Analyse+complexe+wondzorg.pdf



 Mechanisch, scherp 

 NaCl – 24 uur houdbaar na opening

 Wondcleanser

 Aseptische middelen:

› Eusol

› Jodium

› Waterstofperoxide

› Supergeoxideerde vloeistof

› Polyhexanide





Bron: MCC wondprotocl en 

richtlijnen 12/03






