BIJLAGE 2: STANDAARDVOORZORGSMAATREGELEN TER PREVENTIE VAN
INFECTIEZIEKTEN IN HET AZ JAN PORTAELS.

1

Strikte naleving van handhygiëne

Tijdens directe of indirecte patiëntenzorg, schoonmaak van de kamers en het bereiden en distribueren
van voedsel is de stagiair(e) en jobstudent(e) verplicht de handhygiënerichtlijnen strikt na te leven.
(Conform de instructies van het comité ziekenhuishygiëne en het arbeidsreglement 1.04.2004)
Het ontsmetten van de handen met handalcohol is verplicht:



vóór fysiek contact met de patiënt
bij overgang van vuile naar propere lichaamszones




na elk fysiek contact
na het uittrekken van handschoenen

Iedere stagiair(e) of jobstudent(e) dient de handen te wassen



na gebruik van de toiletten
vóór en na het eten



vóór het manipuleren, bereiden en verdelen van voedingsmiddelen



als de handen zichtbaar bevuild zijn. (nadien de handen supplementair ontsmetten met
handalcohol)



na contact met Clostridium difficile

Het dragen van polshorloges, armbanden of ringen ( incl. trouwring) is niet toegelaten in hoger
vernoemde activiteiten.
De vingernagels moeten goed verzorgd, kortgeknipt en vrij van nagellak of kunstnagels zijn.
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2

De stagiair vermijdt rechtstreeks contact met bloed en of andere
lichaamsvochten

Elk rechtstreeks contact met bloed en lichaamsvochten dient vermeden te worden.
Elke stagiair(e) of jobstudent(e) draagt wegwerphandschoenen bij de volgende handelingen:
bij mogelijk contact met stoelgang, urine, bloed of andere lichaamsvloeistoffen.
bij mogelijk contact met materialen mogelijk bevuild met deze lichaamsvloeistoffen
Bij accidenteel contact van de huid of handen met bloed of lichaamsvochten met de stagiair(e) of
jobstudent(e) de huid gedurende tenminste 1,5 minuten wassen met neutrale zeep (DAX Allround
zeep) en nadien ontsmetten met alcohol 70%.

3

4

De stagiair(e) jobstudente respecteert de principes van asepsie


Alles wat in aanraking geweest is met de patiënt is potentieel besmet en wordt:
o als afval verwijderd
o ontsmet voor hergebruik





Bij een patiënt mag slechts nieuw of ontsmet materiaal gebruikt worden.
Indien huid- of slijmvliesbarrière doorbroken wordt, moet het gebruikte materiaal steriel zijn.
Er wordt een strikte scheiding gehandhaafd tussen besmet en gereinigd materiaal, ontsmet of
steriel materiaal.

De stagiair(e)/ of jobstudent dient een verzorgd voorkomen te hebben

Een uniform of schort met korte mouwen, zonder persoonlijke kledingstukken is een voorwaarde voor
een goede hygiëne. Het AZ Jan Portaels kent volgende 3 kledijtypes:
 Lange doktersjas met oprolbare mouwen die over de persoonlijke kledij gedragen wordt.


Vest en broek die in de plaats van de persoonlijke kledij gedragen wordt.
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Een werkuniform: hemd en broek/rok die in de plaats van de persoonlijke kledij gedragen
wordt.

Warme, koude perioden
Tijdens koude perioden is het toegestaan warme kledij te dragen onder de arbeidskledij.
Persoonlijke kledij mag geenszins zichtbaar zijn. Het dragen van persoonlijke kledij boven de
arbeidskledij is niet toegestaan.
Tijdens warme perioden kan de ziekenhuisdirectie toestaan dat arbeidskledij wordt vervangen door
witte T-shirts aangeboden door de linnenkamer. Het dragen van deze T-shirts is enkel toegestaan in de
door de ziekenhuisdirectie bepaalde periode. Het dragen van persoonlijke T-shirts is nooit toegestaan.
Kledij bevuild met bloed of lichaamsvochten moeten zo snel mogelijk vervangen worden

5

Prikongevallen vermijden

De stagiair(e) of jobstudent(e) stel alles in het werk om prikongevallen te vermijden.
Ze vergewist zich van de in AZ Jan Portaels geldende procedures betreffende het gebruik van scherpe
voorwerpen en leeft deze ook na.
Indien de stagiair(e) of jobstudent(e) geconfronteerd wordt met een prikongeval moet dit onmiddellijk
gemeld worden aan de preventieadviseur en moet dit prikaccident geregistreerd te worden via het
daartoe beschikbare EPINET-formulier.

6

Hepatitis B vaccinatie

In de afdelingen waar er rechtstreeks contact mogelijk is met bloed, of waar personen verblijven die
mogelijk besmet zijn met het hepatitis B virus is hepatitis B vaccinatie noodzakelijk.
De stagiairs of jobstudenten die niet gevaccineerd zijn tegen hepatitis B nemen contact op met de
preventieadviseur dhr. Daniël De Jaeger tel: 02.257.52.90
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7

Tuberculinetest

Een tuberculinetest is verplicht bij blootstelling aan het tuberculoserisico voor de eerste stage en
verder jaarlijks tijdens de volgende stages.

8

Beroepsziekten

Elke ziekte of aandoening die mogelijks verband houdt met het werk dient onmiddellijk, gesignaleerd
te worden aan de preventieadviseur
Om schadeloosstelling te bekomen dient een aangifte van beroepsziekte immers te gebeuren binnen
de periode van de werkonbekwaamheid!

9

Arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen worden onmiddellijk gemeld aan het diensthoofd en de personeelsdienst. Een
prikongeval met een gebruikte injectienaald is een arbeidsongeval. Na een prikongeval onmiddellijk
contact opnemen met de preventieadviseur.
10.Andere ziekten
Stagiair(e)s of jobstudenten die drager zijn van een ziekte , die tijdens de normale werkactiviteiten
kunnen overgedragen worden op andere personen, moeten onmiddellijk de preventieadviseur op de
hoogte brengen.

10 Zwangerschappen
Zwangerschappen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de stageplaats.
Indien nodig zal de preventieadviseur oordelen of er preventiemaatregelen moeten getroffen worden
ter bescherming van moeder en /of kind. ( zie ook bijlage 2: risico-evaluatie
moederschapbescherming)
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Door de stagiair(e)s /jobstudenten gelezen en goedgekeurd
Naam:
Datum:…. /…. /20….

Natalie Van Den Driessche
Verpleegkundige-Ziekenhuishygiënist AZ Jan Portaels
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