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Handhygiëne
De meeste ziekteverwerkers worden verspreid via de handen. Daarom heeft 
Emergis afspraken met medewerkers gemaakt over hoe en wanneer zij hun 
handen moeten wassen. Wij vragen u ook uw eigen te wassen indien ze vies 
zijn of na een bezoek aan het toilet.

Omgevingshygiëne
Emergis ziet er op toe dat gemeenschappelijke ruimtes schoongemaakt 
en gelucht worden. In verband met de omgevingshygiëne zijn er binnen de 
voorzieningen van het zorgonderdeel forensische zorg alleen huisdieren 
toegestaan als dit is overlegd met behandelaar en leidinggevende.

Erkende hulphonden zijn altijd toegestaan.

Risico op infecties
Omdat, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, cliënten en zorgverleners toch een 
bron van infectiegevaar kunnen zijn, wordt bij aanvang van uw behandeling 
door uw behandelaar gevraagd of u bekend bent met overdraagbare infecties. 
Verandert de situatie gedurende uw behandeling en ontstaat er

een mogelijk infectierisico dan vragen wij u dit melden bij de 
verpleegkundigen, begeleiders of uw behandelaar. Hierbij 
vragen we bijzondere aandacht voor: SOA’S, HIV, hepatitis, 
steenpuisten, ernstige diarree, (hoofd)luis en schurft. 

Ook als u bent gekrabd, gebeten, geprikt (bijvoorbeeld met 
een naald) of u zich aan iets heeft gesneden, vragen wij u dit 
te laten weten. Zo kunnen we samen bepalen of vervolgzorg 
noodzakelijk is.

En als het dan toch misgaat?
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is er geen 100% garantie 
te geven dat er nooit een uitbraak van een infectieziekte plaats 
vindt als u bij Emergis bent. Indien dit het geval is, worden er in 
overleg met de GGD, noodzakelijke acties uitgevoerd. U wordt 
daarover geïnformeerd en ontvangt eventuele aanvullende 
adviezen. Wij verwachten dan ook van u dat u de gegeven 
adviezen opvolgt om samen zo snel mogelijk de infectie-
uitbraak tegen te gaan.

Heeft u vragen?
Als u vragen heeft over hygiëne of risico’s op infectie, kunt u 
contact opnemen met uw behandelaar.

Hoe lang duurt het? 
Een behandeling duurt meestal zes maanden tot een jaar. Aan 
het einde van de behandeling evalueert u met uw behandelaar 
en eventueel verwijzer of de behandeling voldoende heeft 
opgeleverd.  

Wat gebeurt er na de behandeling?
Tijdens en aan het einde van de behandeling evalueren we 
met u of de behandeling voldoende heeft opgeleverd en of een 
vervolg nodig is. Indien dit het geval is, denken we met u en 
eventueel de verwijzer na over een vervolg. Indien geen vervolg 
nodig is, sluiten we de behandeling af en stellen we  de verwijzer 
hiervan op de hoogte. 

Waar vindt de behandeling plaats?
De behandeling vindt iedere week plaats in het gebouw 
van forensische zorg Zeeland aan de Vrijlandstraat 33E in 
Middelburg.

Een goede hygiëne voorkomt verspreiding van micro-
organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels. Deze 
ziekteverwekkers kunnen zich gemakkelijk verspreiden via 
bijvoorbeeld handen, lucht kleding en gedeelde materialen. 
Cliënten, naastbetrokkenen en medewerkers van instellingen 
zoals Emergis lopen een groter infectierisico dan de gemiddelde 
burger. Het is de taak van Emergis om dit risico zo klein mogelijk 
te maken. Het begint echter bij een goede hygiëne van een ieder 
zelf. In deze folder leest u hoe we samen met u tot een goede 
hygiëne kunnen komen.


