
7 februari 20207 februari 20207 februari 20207 februari 2020

Marjon Veendijk, deskundige infectiepreventieMarjon Veendijk, deskundige infectiepreventieMarjon Veendijk, deskundige infectiepreventieMarjon Veendijk, deskundige infectiepreventie



Disclosure



• Waarom serious gaming

• Infectionary

• Doel en doelgroep 

• Inhoud

• Ervaring spelers

• Spelersrapportage

• Hoe kan ik de game spelen



Infectiepreventiebeleid

Patiëntveiligheid, Medewerkersveiligheid, ABR problematiek

IPC

DI

Protocollen
Kennis 

vergroten

Middelen

Materialen



Kennis 
vergroten

 E-learnings

 Klassikale les

 Zelfstudie: 

• Boeken

• Richtlijnen, protocollen

 Serious gaming



Wat is serious gaming?

• Serious games hebben als doelstelling spelers te 

onderwijzen, trainen of om hun gedrag te veranderen 

• Innovatieve leermethode



Trailer Infectionary bekijken via www.infectionary.nl



Doel:

Kennis en bewustwording t.a.v. hygiëne en infectiepreventie vergroten 

Gedragsverandering 

Cliëntveiligheid en medewerkersveiligheid vergroten

Antibioticaresistentie probleem verkleinen



Doelgroep:

Verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen

Verzorgende niveau 1,2 en 3

Verpleegkundige niveau 4 en 5

Thuiszorgorganisaties (wijkverpleging)

Wijkverzorgende niveau 1,2 en 3

Wijkverpleegkundigen niveau 4 en 5



Inhoud game

Onderwerpen
• Basishygiëne, MRSA, ESBL, BRMO,VRE, griep, noro, diarree, clostridium

Scenario’s
• Verschillende handelingen per niveau  

• Maatregelen: vooraf of achteraf

Meerkeuzevragen
• Ja/Nee

• Juist/Onjuist

• A/B/C/D

FEEDBACK

Extra 

info



Verschillende devices

• Tablet

• Telefoon

• PC









Ervaring spelers

 Ik heb door het spelen van de game mijn 

kennis over hygiëne en infectiepreventie 

vergroot

 Ik vond de inhoud van de game leerzaam

 Door de feedback kreeg ik inzicht in mijn 

handelen

77 %

75%

80%

N=108



Ervaring spelers

“Leuk leerzaam spel voor mensen in de zorg. 

Mogen wat mij betreft wel meer onderwerpen op 

deze manier worden behandeld”

“Je wordt uitgedaagd 

na te denken over je 

handelen”

“De game vond 

ik verslavend 

werken” 7
rapportcijfer



Spelersrapportage



Hoe kan ik spelen?

 Gratis

Zorgorganisatie 

- Licentieovereenkomst

- Verwerkersovereenkomst (AVG)



Hoe kan ik spelen?

Accountbeheer door Administrator

 Administrator handleiding

• Implementatie tips

• Beheer spelers  spelers uitnodigen

• Spelerrapportage

Speler

 Mail een link naar de game

• Spelen op ieder gewenst moment 

• 2 V&VN accreditatiepunten



Meer informatie

Kijk op infectionary.nl

Tool en interview op de Vilans website: www.resistentiepreventie.nl



Vragen?



infectionary.nl


