
ACCOMPLISH symposium 

1 april 2014 

 

Onderzoek mogelijk gemaakt 

door: 

Symposium gefinancierd door: 

 



Stapsgewijze aanpak van gedragsverandering 

Stap 1: Probleem analyse 

Stap 2: Analyse risico gedrag 

Stap 3: Analyse gedragsdeterminanten 

Stap 4: Interventie ontwikkeling 

Stap 5: Implementatie en verspreiding 

 

E 
V 
A 
L 
U 
A 
T 
I 
E 

 

Brug J, Oenema, A., Ferreira, I. Theory, Evidence and Intervention Mapping to Improve Behavior Nutrition 
and Physical Activity Interventions. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 
2005;2:2. 



Stapsgewijze aanpak 

Stap 1: Probleem analyse 

Stap 2: Analyse risico gedrag 

Stap 3: Analyse gedragsdeterminanten 

Stap 4: Interventie ontwikkeling 

Stap 5: Implementatie en verspreiding 

 

E 
V 
A 
L 
U 
A 
T 
I 
E 

 

Brug J, Oenema, A., Ferreira, I. Theory, Evidence and Intervention Mapping to Improve Behavior Nutrition 
and Physical Activity Interventions. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 
2005;2:2. 



Gedragsdeterminanten van handhygiëne 

Gedragsdeterminant Artsen Verpleegkundigen 

Kennis richtlijnen X 

Risico perceptie X X 

Attitudes 

Sociale norm X 

Eigen effectiviteit X 

Gewoonte X X 



Interventie pakket:  

ACCOMPLISH Actively Creating COMpliance Saving Health 

 

Interventie onderdeel Geoperationaliseerd als Gericht op gedragsdeterminant 

Fysieke omgeving Elektronische dispensers Gewoonte, beschikbaarheid materialen 

Sociale omgeving Interactieve team training Sociale norm, doel stelling 

Educatie E-learning  Feitelijke kennis, risico perceptie, actie 

plan 

Feedback Maandelijkse feedback 

frequentie data op unit niveau 

Sociale norm, zelfregulatie 



ACCOMPLISH  

 

 

 

 



Voorzieningen: dispenser 

- Professionele uitstraling 

 

- Feedback op groepsniveau, inzicht in gedrag en kans om bij te sturen 

 

- Touchless bediening 

 

- Makkelijk te bereiken (locatie) en te gebruiken* 

 

 

* Melles et al. Improving hand hygiene compliance in hospitals by design. ICHE, 2013: 102-103 







Monitoren en feedback 



E-learning: kennis en implementatie intenties 



Sociale teamtraining 
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ACCOMPLISH dream team 

Projectleiders: Ed van Beeck & Greet Vos 

Onderzoekers: Elise van Beeck, Matthijs Boog, Vicki 

Erasmus 

In samenwerking met: Helping Hands (UMC St Radboud, 

Anita Huis) 

Trainer: Marjo van Tol 

Gezondheidseconoom: Suzanne Polinder 

Bedrijfsleven 

Deelnemende ziekenhuizen 

 

 



ACCOMPLISH deelnemende ziekenhuizen 

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Goes 

AMC 

Amphia ziekenhuis Breda 

Bovenij ziekenhuis Amsterdam 

Catharina ziekenhuis Eindhoven 

Diaconessehuis Leiden 

Erasmus MC 

Flevo ziekenhuis Almere 

Gelderse Vallei Ede 

Lievensberg ziekenhuis Bergen op Zoom 

LUMC 

Reinier de Graaf Gasthuis Delft 

Ruwaard van Putten ziekenhuis Spijkenisse 

Waterland ziekenhuis Purmerend 

Zaans MC 

 

 

 

 





 Studie (RCT) in 15 ziekenhuizen: 

 Studie-design; gerandomiseerde gecontroleerde interventie studie 

 7 experimentele en 8 controle ziekenhuizen 

 op ICU en chirurgische verpleegafdeling  

 

 

 Vergelijking effect tussen experimentele en controle ziekenhuizen: 

 Primaire studievraag:  

 effect op compliance,  

 Secundaire studievragen: 

 op aantal ziekenhuisinfecties  

 Kosteneffectiviteit van het interventiepakket 

ACCOMPLISH studie: evalueren effect interventie 



                  = Interventie controle groep 

                     = Interventie experimentele groep 
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1 
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2 
Meetronde 

3 

Meetronde 

4 

Meetronde 

5 



Data-verzameling 

 Observeren handhygiëne gedrag 

 Getrainde observatoren, onopvallend 

 7743 observaties bij 720 zorgverleners 

 

 Prevalentie ziekenhuisinfecties 

 Deskundige infectie preventie eigen zh 

 Inclusie 4512 patiënten 

 

 



Hand hygiëne compliance per meetmoment voor 

experimentele en controle ziekenhuizen 

Meetronde 1 Meetronde 2 Meetronde 3 Meetronde 4 Meetronde 5 

Fase Nulmeting 

(95% CI) 

Invoering 

(95% CI) 

Invoering 

(95% CI) 

Nameting 

(95% CI) 

Nameting 

(95% CI) 

Experimenteel 20,8% 

(18,2-23,5) 

30,3% 

(27,1-33,4) 

 

40,2% 

(36,6-43,8) 

34,8% 

(31,2-38,3) 

35,9% 

(32,3-39,5) 

Controle 22,5% 

(19,8-25,4) 

 

21,8% 

(19,0-24,6) 

32,9% 

(29,6-36,1) 

23,7% 

(20,9-26,6) 

23,3% 

(20,0-26,6) 



Compliance over de loop van de studie, experimentele en 

controle ziekenhuizen 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 



Regressie analyses 

 Met logistische regressie is effect interventie in kaart gebracht voor:  

 Overall compliance 

 Compliance voor contact momenten 

 Compliance na contact momenten 

 Voor elk van de 5 WHO momenten apart 

 

 Hierbij is fase 3 (nameting) met fase 1 (nulmeting) vergeleken. 

 En zijn de experimentele ziekenhuizen steeds vergeleken met de 

controle ziekenhuizen 



Hand hygiëne compliance per meetmoment voor 

experimentele en controle ziekenhuizen 

Meetronde 1 Meetronde 2 Meetronde 3 Meetronde 4 Meetronde 5 

Fase Nulmeting 

(95% CI) 

Invoering 

(95% CI) 

Invoering 

(95% CI) 

Nameting 

(95% CI) 

Nameting 

(95% CI) 

Experimenteel 20,8% 

(18,2-23,5) 

30,3% 

(27,1-33,4) 

 

40,2% 

(36,6-43,8) 

34,8% 

(31,2-38,3) 

35,9% 

(32,3-39,5) 

Controle 22,5% 

(19,8-25,4) 

 

21,8% 

(19,0-24,6) 

32,9% 

(29,6-36,1) 

23,7% 

(20,9-26,6) 

23,3% 

(20,0-26,6) 



Resultaten overall compliance: 

 Compliance nameting-fase (ronde 4&5) overall compliance 

 

 Exp: 483/1367 = 35,4% 

 Controle: 366/1468 = 24,9% 

 OR: 1.7 (1.3-2.2) 

 Verschil statistisch significant, p<0,05 

 

 Verschil: 10,5% stijging experimenteel t.o.v controle 

 



WHO momenten experimentele ziekenhuizen 

voor versus nameting 

OR: 1.7 

(0.9-3.3) 

OR: 5.4 

(1.4-21.4) 

OR: 1.8 

(1.2-2.6) OR: 2.5 

(1.4-4.2) 

OR:1.3 

(0.8-2.1) 



Compliance (obs n=3800 obs) in experimentele ziekenhuizen 

voor artsen (obs n=508) en verpleegkundigen (obs n=3292)  

P<0.05 



Ziekenhuisinfecties 

 Prevalentie ziekenhuisinfecties 

 Deskundige infectie preventie eigen zh 

 Inclusie 4512 patiënten 

 Van deze 658 wel infectie (2 missing, 3852 geen 

infectie) 

 Prevalentie in studie: 14,5% 

 



Prevalentie ziekenhuisinfecties per meetronde 

Meetronde 1 Meetronde 2 Meetronde 3 Meetronde 4 Meetronde 5 

Controle 14.2 15.9 13.3 15.3 16.9 

Experimenteel 13.4 15.3 15.5 14.3 12.8 



Samenvattend 

 Voor elk van de 5 momenten een significante stijging, 

 

 In elke fase van de studie beter dan controle ziekenhuizen (IC 

en chirurgie bij elkaar) 

 

 Grootste stijging: schone handelingen en contact omgeving 

 

 Relatieve stijging compliance experimentele  ziekenhuizen 

voormeting vs nameting (dus 1,5 jaar): 70% 

 

 Compliance stijging 10,5%  

 

 Geen significant effect op ZHI kunnen aantonen. Mogelijk te 

weinig power. Nog kijken naar specifieke infecties (maar dan 

wordt power alsmaar kleiner) 

 



 



conclusion1 

Although this update has been unable to provide clear evidence of the 

effect of interventions to promote hand hygiene compliance or reduce 

HAIs, the findings should not be taken to suggest that attempts to promote 

hand hygiene compliance or reduce HAIs are not worth undertaking.  

 

Much HAI is spread by direct contact and it is logical to suppose that hand 

hygiene can interrupt the chain of infection 



conclusion2 

Soundly designed studies are still required to evaluate the effectiveness 

of interventions intended to improve hand hygiene compliance 

and reduce HAIs. Adequately powered cluster randomised 

trials or well designed ITS studies with at least 12 month follow up 

would provide the optimal study design.  

 

There seems to be a trend towards using product use instead of direct 

observation for outcomes but more research is needed about the validity 

and reliability of this as a measure of appropriate hand hygiene (Haas 

2007)…..  

 

Finally the choice of intervention to be studied should be considered in 

terms of underpinning theoretical frameworks, for example, drawing on 

knowledge 





Economische evaluatie van de 

ACCOMPLISH interventie 
 

Ed van Beeck, UHD Maatschappelijke Gezondheidszorg, 

Erasmus MC  

Suzanne Polinder, UD/gezondheidseconoom, Erasmus 

MC 

+ ACCOMPLISH team (Greet Vos, Vicki Erasmus, Elise 

van Beeck, Matthijs Boog) 

+ ACCOMPLISH Ziekenhuizen 



Economische Evaluatie is ...    

 

De  vergelijking van de  kosten 

(interventiekosten minus 

besparingen) en effecten 

(medisch, economisch) van 

interventies  

 



Waarom economische evaluaties?  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziek 

Hoge kosten 
interventie 1 

Lage kosten 
interventie 2 

Groot effect  
interventie 1 

Klein effect  
interventie 2 

Welke 
interventies zijn 
kosten-
effectief? 
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http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://images.zaazu.com/img/male10-male-smiley-thinking-smiley-emoticon-000049-large.gif&imgrefurl=http://zaazu.com/searches/raise-eyebrow/49-male10-emoticon.html&usg=__OTQjs7GT_bpMFO5f0Ckl5jYsuwQ=&h=85&w=85&sz=5&hl=nl&start=7&um=1&tbnid=4OK8HuZni_UwbM:&tbnh=76&tbnw=76&prev=/images?q=smiley+++unsatisfied&hl=nl&um=1
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Soorten economische evaluatie 

Soort studie Uitdrukking van effecten 

Kosten -minimalisatie (KMA) N.v.t.; gelijke effecten 

Kosten-baten (KBA) Geld ( monetaire eenheden) 

Kosten-effectiviteit (KEA) Specifieke gedrags- en 

gezondheidsuitkomsten ( 

verbeterde compliance, vermeden 

infecties, gewonnen 

levensjaren,…) 

Kosten-utiliteit (KUA) Samengestelde 

gezondheidsuitkomsten ( bv Quality 

adjusted life years (QALY)  



Economische evaluatie ACCOMPLISH 

 1. Gedetailleerde kostenstudie ACCOMPLISH pakket 

(‘micro kosten methode’)  

 

 2. KEA 

 a) Kosten t.o.v. verbetering handhygiëne compliance  

 

 b) Kosten t.o.v. vermindering ziekenhuisinfecties 

 

 

Kosten = kosten ACCOMPLISH pakket – 

kostenbesparing door vermeden ziekenhuisinfecties 

 



Kostenstudie ACCOMPLISH pakket 

 1. Algemeen 

Begeleiding ACCOMPLISH interventie door deskundige 

infectiepreventie in eigen ziekenhuis (uren * salariskosten)  

 

2. Dispensers 

 

 Handalcoholdispensers (incl. software ontwikkeling) 

    (aantal * kostprijs) 

 

 Plaatsing dispensers (aantal* kostprijs) 

 

 Batterijen (aantal * kostprijs)  

 



Kostenstudie ACCOMPLISH pakket 

3. Feedback posters en bijeenkomsten 

 

- Feedback posters (aantal * kostprijs) 

- Traktaties kick-off en feedback bijeenkomsten (aantal 

* kostprijs) 

- Deelname verpleegkundigen + artsen ( uren *   

salariskosten) 

- Begeleiding ACCOMPLISH medewerker (uren* 

salariskosten) 



Kostenstudie ACCOMPLISH pakket 

 4. Trainingen 

 ontwikkelkosten e-learning modules door 

 IT specialist + deskundige infectiepreventie +     

ACCOMPLISH medewerkers ( uren * salariskosten) 

 

• Deelname e-learning verpleegkundigen+ artsen  

    ( uren *   salariskosten) 

 

• Verzorgen teamtrainingen door ACCOMPLISH  

     medewerkers ( uren * salariskosten) 

 

• Deelname teamtrainingen verpleegkundigen 

     + artsen( uren * salariskosten) 

 

 

 

  



Kostenstudie ACCOMPLISH pakket 

5. Extra kosten door toegenomen compliance  

 

- Extra tijd handhygiëne verpleegkundigen en artsen 

(laatste nameting vs nulmeting) 

 

- Extra gebruik handalcohol (laatste nameting vs 

nulmeting) 

 

- Extra tijd zorgassistenten vullen dispensers (laatste 

nameting vs nulmeting) 

 

 



Extra kosten door toegenomen compliance 

 WHO Alcohol-based hand rub production planning and 

costing tool (World Health Organization, 2012; zie ook Huis 

et al International Journal of Nursing Studies 50 (2013) 

518–526 ). 

 

 Tijd voor uitvoering handhygiene= (aantal vpk per 24 uur * 

aantal HH opportunities/uur* 5 uur patientcontact * 20 sec 

*0,64 productieverlies* 365 dagen/3600 sec )* HH 

compliance/100 

 

 Hoeveelheid handalcohol= ((aantal vpk per 24 uur * aantal 

HH opportunities/uur* 5 uur patientcontact* 365 dagen* 

0.002 liter alcohol per HH actie) + 10% verspilling))*HH 

compliance/100 

 

 

 

 



Resultaten kostenstudie ACCOMPLISH 

interventie ( experimentele afdelingen, n=15) 

Interventie component Totale Kosten (€) Kosten per 

afdeling (€) 

 

Begeleiding deskundige 

infectiepreventie 

31340  (13 %) 2089 

Alcoholdispensers 50611   (21%) 3374 

Feedback 23520   ( 9%)  1568 

E learning 17001    (7%) 1133 

Teamtraining 37200   (15%) 2480 

Extra tijd toegenomen 

compliance 

74964   (30%)  4997 

Extra handalcohol 

toegenomen compliance 

14328   (  6%)   955 

 

Totaal 248964 16598 



KEA ACCOMPLISH interventie 

 Wat is het effect van de ACCOMPLISH interventie op de 

hand hygiëne compliance? (ACCOMPLISH data) 

 

 Wat is het effect van de compliance verandering op het 

aantal ziekenhuisinfecties? (Literatuur) 

 

 Wat zijn de besparingen per vermeden infectie? 

(ACCOMPLISH/Literatuur) 

 

 Wat zijn de incrementele kosten (interventiekosten minus 

besparingen door minder ziekenhuisinfecties)  

    ( ACCOMPLISH data/ literatuur) ? 

 

 Wat is de incrementele kosten-effectiviteits ratio (ICER) van 

de  interventie? 

 



Incremental Cost-Effectiveness Ratio 

Incrementele kosten=(kosten van aanpak A)-(Kosten van aanpak B) 

Incrementele effectiviteit =(effectiviteit van aanpak A)-(Effectiviteit van 

aanpak B) 
 
 

 ICER: kosten interventie per extra % HH compliance 

 ICER: kosten interventie per voorkomen ZHI 

 

 

Hoe lager ICER, hoe beter; ICER negatief= kostenbesparing 

essEffectivenlIncrementa

CostlIncrementa
ICER 



Effect ACCOMPLISH op handhygiëne 

compliance 

 

 

 Bij volledige uitrol ACCOMPLISH: compliance in 

interventiegroep  10,5% hoger dan in controlegroep 

(35,4% vs 24,9%) 

 

 



Effect handhygiëne compliance op  

ziekenhuisinfecties 

 Review literatuur 2000-2013: 12 studies w.v. 11 

significante reductie ZHI (meestal MRSA) bij stijging 

compliance 

 

 Kwantificering effect: 10% compliance stijging geeft 

13%( 6-20%) reductie  ZHI 

 

 Aanname: geldt voor exogene ZHI = 30% van de ZHI 

(Harbarth, Sax & Gastmeier, JHI 2003) 

 

 In basisscenario:  10,5 % compliance verhoging geeft 

14 % daling exogene ZHI =  4% daling ZHI 

 



Effect ACCOMPLISH op ZHI 

 

 ACCOMPLISH: per afdeling 1142 patiënten per 

jaar  

 

 ACCOMPLISH:  prevalentie ZHI 14,6%; per 

afdeling 167 ZHI per jaar 

 

 Kwantificering effecten literatuur: daling 7  ZHI 

per afdeling per jaar  

 

 



Kostenbesparing per ziekenhuisinfectie? 

 Case control studie ACCOMPLISH: 

 20 cases met ZHI vs 20 controles, gematcht op 

leeftijd, geslacht, IC, overleving 

 Vgl ligdagen, IC dagen, beademingsdagen, medicatie 

 Extra kosten per ZHI: € 4363 

 

 Nationale Studie Belgie (Trybou et al, Acta Clinica 

Belgica 2013) 

 N=461,352 ‘procedural admissions’ 

 21,879 cases met ZHI vs 21,789 controles, gematcht 

op leeftijd, geslacht en diagnose 

 Vgl ligdagen, medicatie en ingrepen 

 Extra kosten per ZHI: € 3776 

 

 

 



Incrementele kosten  door ACCOMPLISH 

interventie? 

 
Incrementele kosten (= besparing)  
per afdeling 
     

-9844 
  

            

kosten interventie per afdeling    16598 

kostenreductie voorkomen ZHI per 
afdeling ((A*B*C*D)*E)     26442 

  
A. Gemiddeld aantal opnames 
per afdeling  1142     

  B. Prevalentie ZHI   14,6%     

  C. Aandeel  exogene ZHI   30%     

  

D. Relatieve afname  exogene 
ZHI door 10,5% compliance 
stijging 14%     

  E. Kosten per ZHI   3776     

      



Wat is de ICER van de interventie? 

 

Effecten             
Scenario 1 - Effect: % toename HH 
compliance       10,5 
Scenario 2 - Effect: aantal voorkomen ziekenhuisinfecties 
per afdeling 7,0 
ICER BASISSCENARIO           
scenario 1 = kosten interventie per extra % HH 
compliance   1581 
ICER, scenario 1 = incremental costs per extra % HH 
compliance   -938 
scenario 2 = kosten interventie per voorkomen 
ZHI     2370 
ICER, scenario 2 = incremental costs per 
voorkomen ZHI     -1406 
              



Wanneer geen kostenbesparingen meer? 

 Berekening omslagpunt, waarbij kosten 

interventie = gelijk aan kostenbesparing 

 

 Aantal patiënten:  717/jaar 

 Prevalentie ZHI: 10,5% 

 

 Aandeel exogene ZHI: 18,8% 

 Relatieve afname exogene ZHI door 10,5% hogere 

HH compliance: 8.8% 

 

 Kosten per ZHI: 2370 

 

 



Effect prevalentie ZHI op doelmatigheid 

interventie 

 Prevalentie ZHI 14,6 5,5 10,5 18,8 

Soort afdeling Chirurgie of IC Alle soorten Chirurgie IC 

Bron ACCOMPLISH 

 

PREZIES PREZIES PREZIES 

Incrementele 

kosten per 

afdeling 

 

-9844 6637 -2419 -17451 

ICER; kosten per 

vermeden ZHI 

 

-1406 2935 -560 -2258 



Veiligheid 1…….Doelmatigheid 2 

 





Proces evaluatie & gebruikerservaringen 

 Team training verpleegkundigen: 35 sessies; 299 

verpleegkundigen van de 7 experimentele 

ziekenhuizen. 

 

 Team training artsen: 15 sessies; 150 artsen (20% 

medisch specialist) van de 7 experimentele 

ziekenhuizen. Vooraf Delphi vragenlijst invullen. 

 



Proces evaluatie & gebruikerservaringen 2 

 Elektronische hand alcohol dispensers:  

 439 dispensers geplaatst op de 14 experimentele afdelingen         

(7 chirurgische verpleegafdelingen en 7 intensive care units). 

 



Proces evaluatie & gebruikerservaringen 3 

 Vragenlijsten afgenomen op experimentele ziekenhuizen naar bereik 

interventie en ervaringen (respons 271/710 = 38%) 

 66% heeft deelgenomen aan ten minste 1 team training 

 E-learning gevolgd door 48% van deelnemers 

 E-learning vaker gevolgd als leidinggevende dit stimuleerde 

 

 



Proces evaluatie & gebruikerservaringen 3 

 Vragenlijsten afgenomen op experimentele ziekenhuizen naar bereik 

interventie en ervaringen (respons 271/710 = 38%) 

 66% heeft deelgenomen aan ten minste 1 team training 

 E-learning gevolgd door 48% van deelnemers 

 E-learning vaker gevolgd als leidinggevende dit stimuleerde 

 

 Wat heeft het meeste bijgedragen? 

 Dispensers (66%) 

 Feedback (17%) 

 Team trainingen (11%) 

 E-learning (5%) 

 

 



Proces evaluatie & gebruikerservaringen 4 

 Maar mensen die team-training en e-learning hebben 

gevolgd, zijn hier wel positiever over, vooral bij e-

elarning is dit verschil groot (2.9/5 t.o.v. 3.7/5) 

 

 Waardering patientveiligheidscultuur: stijgt van 

acceptabel tot zeer goed 



Stapsgewijze aanpak 

Stap 1: Probleem analyse 
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                  = Interventie controle groep 

                     = Interventie experimentele groep 
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Implementatie activiteiten 

 Als vervolgstappen nog gedaan: 

 Invoer controle ziekenhuizen: in 3 ziekenhuizen 

gewerkt met plus-pakket, overige controle zh 

‘gewone’ pakket 

 Plus: Mensen werden getraind om zélf trainingen 

te verzorgen 

 Alle controle afdelingen: vrijheid om zelf te kiezen 

welke onderdelen wel of niet 

 



Wat hebben we hiervan geleerd? 

 De weg van de minste weerstand… meestal dan 

geen dispensers 

 Vrijblijvendheid kan probleem zijn (pick & mix zelfs op 

afdelingsniveau), wél e-learning, geen training etc 

 Uitdagingen liggen in uitvoering: plaatsen dispensers, 

inplannen trainingen 

 One size fits all? 

 

 

 Hoe belangrijk zijn de dispensers nou? 

 



Compliance na verwijderen dispensers 

experimentele ziekenhuizen 
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Samenvattend 

 ACCOMPLISH pakket leidt tot stijging compliance (ruim 

10% na een jaar) 

 

 Op basis van effecten infecties literatuur is dit pakket 

kostenbesparend 

 

 Zorgverleners wijzen de verbetering vooral toe aan 

dispensers, ondanks de weerstand om deze in gebruik te 

nemen aan start 

 

 Dispensers zeer belangrijke aandeel effect 

 

 E-learning spreekt minder aan, maar als men het doet wel. 

Leidinggevende moet deelname stimuleren 

 

 



 



Reacties uit het veld en discussie 

 Janine Clevers, teamleider chirurgische verpleegafdeling, Catharina 

Ziekenhuis Eindhoven.  

 

 Jacob Caron, orthopedisch chirurg en medisch specialist Kwaliteit en 

Veiligheid, St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg. 

 

 Thea Daha, deskundige infectiepreventie, Bronovo Ziekenhuis Den 

Haag. 

 

 Johan Dorresteijn, lid raad van bestuur Maasstadziekenhuis Rotterdam 

en voorzitter veiligheidsoverleg SRZ-ziekenhuizen. 



Na de discussie en lunch: workshops! 

 A1 Meten is weten: observeren van handhygiëne  

 A2 Samen bereiken we meer: het trainen van je team 

 A3 In het hoofd en aan de muur: handhygiëne 

bevorderen met kennis en dispensers 

 A4 Hoe krijg ik dit ook echt voor elkaar? Van idee tot 

implementatie. 

 A5 Het gaat nog verder: hoe bevorderen we 

handhygiëne buiten de muren van het ziekenhuis? 

 



Workshops beginnen om 13:00 

 Op je badge staat workshop en zaal 

 

 Workshops beginnen om 13:00 

 

 Lunch nu in de foyer 

 





Take home message voor jezelf 

 Hopelijk inspiratie op kunnen 

doen  

 Hopelijk kun je hier concreet 

mee aan de slag 

 

 -> take home message voor 

jezelf 



 Alle materialen van vandaag op de website: www.accomplish.nl 

 

 Daar ook aanvullende informatie, handleidingen etc. 

 

 Meer weten over SRZ project Handen uit de mouwen: www.srz.nl 

 

 

 

 

 

 

http://www.accomplish.nl/
http://www.srz.nl/
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