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1. Probleem
Overdracht van micro-organismen via Mobiele IT Technologie (smartphones, iPhone, iPad,
tablets,…) in zorginstellingen
2. Interventie
Veilig gebruik van Mobiele IT Technologie in de zorgsetting
3. Context
Ziekenhuis
Woon- en Zorgcentrum
4. Oplossing
1. Altijd handhygiëne vóór en na gebruik van Mobiele IT Technologie
2. Systematisch (min. 1x/dag) en bij visuele bevuiling of contaminatie met lichaamsvochten de
Mobiele IT Technologie reinigen en desinfecteren.
Indien de Mobiele IT Technologie gebruikt wordt tijdens de verzorging / onderzoek / behandeling
van de patiënt dan moet deze gereinigd en gedesinfecteerd worden na gebruik. De criteria voor
selectie van een desinfectans zijn :
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•

Alcoholvrij

•

Compatibel met de Mobiele IT Technologie, specifiek met polycarbonaten (na te vragen bij
fabrikant)

•

Combinatie reinigings- en ontsmettingsmiddel • Minimaal lage graad desinfectans (: minimaal
bactericide en gistendodend volgens EN13697 en/of EN16615 in vuile omstandigheden +
actief tegen Vaccinia virus (model voor enveloppe-virussen) volgens EN 14476)

1.

Mobiele IT Technologie die niet volledig gereinigd/gedesinfecteerd kunnen worden, mogen
niet in patiënten-, onderzoeks- en behandelingskamers gebruikt worden. Indien deze Technologie
noodzakelijk is in het kader van de verzorging/onderzoek/behandeling van de patiënt dan moet er
een risicoanalyse uitgevoerd, Best Practice (bv. gebruik van een reinigbare en desinfecteerbare
cover) uitgeschreven en geïmplementeerd worden.

2.

Tijdens het niet gebruiken van de Mobiele IT Technologie dient deze op een veilige en
propere locatie opgeborgen of bewaard te worden waar er geen mogelijkheid tot contaminatie
vanuit de omgeving kan optreden.

3.

Het gebruik van persoonlijke Mobiele IT Technologie tijdens de werkuren is verboden.
Indien omwille van professionele redenen het gebruik ervan noodzakelijk is, dan zijn volgende
richtlijnen tijdens het gebruik ervan tijdens de werkuren van toepassing:
•

Alle bovenstaande richtlijnen (punt 1 t.e.m. 4)

•

Vóór aanvang en na beëindiging van de werkshift grondig reinigen en desinfecteren
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