
 

 

 

 

 

1 april 2014 

Erasmus MC, onderwijscentrum 
 
Na ruim 3 jaar is de ACCOMPLISH studie naar handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen afgerond. In 

deze studie is onderzocht of een pakket aan interventiemaatregelen de handhygiëne compliance kan 

verbeteren, en of dit interventiepakket kosteneffectief is. De resultaten van de studie zullen op dit 

symposium aan u gepresenteerd worden. Daarnaast zal er een reactie op de studie gegeven worden 

vanuit het werkveld: wat kan men nu met deze resultaten? En wat kunt u doen met deze bevindingen? 

 

Het middagprogramma bestaat uit inspirerende workshops, waarin u kennismaakt met de verschillende 

onderdelen van het ACCOMPLISH interventiepakket. Tijdens deze workshops leert u te werken met de 

meetinstrumenten die zijn gebruikt voor de studie, denkt u na over implementatie in uw eigen 

ziekenhuis of kunt u een bijdrage leveren aan een vertaling van de interventie naar andere settings.  

 

Op de volgende pagina’s vindt u het programma, gevolgd door de praktische informatie omtrent het 

symposium. Wij hopen u op 1 april te kunnen begroeten in Rotterdam!  

  

Met vriendelijke groet, namens de ACCOMPLISH projectgroep,  

 

 

 

 

Dr. E.F. van Beeck, arts M&G   Prof. dr. M.C. Vos, arts-microbioloog   
Universitair Hoofddocent   Bijzonder hoogleraar zorg gerelateerde infecties 
Maatschappelijke Gezondheidszorg  Medische Microbiologie & Infectieziekten 
Erasmus MC    Erasmus MC 

EINDSYMPOSIUM 



 

 

 

 

09.30 – 10.00 u Inloop en registratie 

10.00 – 10.15 u Opening  

Dagvoorzitter Prof. dr. Andreas Voss, arts-microbioloog CWZ en RUNMC, 

Nijmegen  

10.15 – 11.15 u Presentatie resultaten ACCOMPLISH studie 

   - Verbetert de handhygiëne?  

- Vermindert het aantal ziekenhuisinfecties? 

- Is deze interventie kosteneffectief?  

11.15 – 11.55 u Reacties uit het veld 

11.55 – 12.15 u Debat met aanwezigen 

12.15 – 13.00 u Lunch 

13.00 – 15.00 u Interactieve workshops:  

   - ‘Train the trainer’ 

   - Observatie-instrument 

   - E-learning / elektronische handalcoholdispensers 

   - Implementatie van een handhygiëne interventie 

   - Handhygiëne in andere settings 

15.15 – 15.45 u Plenaire afsluiting door dagvoorzitter 

15.45 u  Borrel 

PROGRAMMA 



 

 

 

 

Datum en locatie 

Dinsdag 1 april 2014 

9.30 – 16.30 uur 

Prof. Queridozaal Onderwijscentrum, Erasmus MC 

De workshops 

Bij uw aanmelding kunt u uw voorkeur voor een workshop doorgeven. U kunt kiezen tussen de volgende 

workshops:  

- ‘Train the trainer’: tijdens deze workshop krijgt u handvatten aangereikt om zelf teamtraining 

sessies te organiseren binnen uw organisatie.  

- Observatie-instrument: hier leert u hoe u zelf de handhygiëne compliance kunt observeren.  

- E-learning en elektronische handalcoholdispensers: dit zijn twee workshops over verschillende 

onderdelen uit de ACCOMPLISH interventie, nl. e-learning modules om de kennis omtrent 

handhygiëne te vergroten en over het design van de elektronische  handalcoholdispensers. 

- Implementatie: hoe kunnen interventiemaatregelen geïmplementeerd worden in uw organisatie?  

- Handhygiëne in een andere setting: hoe kunnen resultaten uit verschillende handhygiëne 

onderzoeken (in ziekenhuizen en kinderdagverblijven) vertaald worden naar andere settings, zoals 

verpleeg- en verzorgingstehuizen?  

Registratie en kosten 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. In verband met een beperkt aantal plaatsen, is vooraf 

aanmelden noodzakelijk. U kunt zich opgeven via de volgende link:  

https://survey.erasmusmc.nl/accomplish/ls/index.php?sid=93295&lang=nl 

Mocht u nog vragen hebben of extra informatie willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met 

Elise van Beeck via accomplish@erasmusmc.nl of 010-7043124.  

Accreditatie 

Accreditatie is aangevraagd bij de VHIG, het ABAN en het Kwaliteitsregister V&V.  

PRAKTISCHE INFORMATIE 

https://survey.erasmusmc.nl/accomplish/ls/index.php?sid=93295&lang=nl

