
Hand Hygiëne Monitoring

Hoe NosoEx werkt
1. Upgrade dispenser met 

sensormodule.
2. Medewerkers ontvangen 

transponders
3. Desinfecties registreren
4. Gegevens bundelen per 

afdeling
5. Visualisatie van data 

(zie pagina 2)

Dispenser <5%

Dispenser <20%

Dispenser ≥ 20%

Vul niveau:

Visualisatie: 
Gedigitaliseerde afdeling 
kaart en vulniveau display

Handdesinfecties en 
gedoseerde 
hoeveelheden 
registreren

Data HubTransponderDispenser met sensormodule 4. 2. 1. 

3. 5. 



Functioneel principe

Anonieme opname van de werking van de 
desinfecterende dispenser door de NosoEx-
sensormodule.

Doorsturen van de gegevens via NosoEx eigen 
netwerk.
Gegevensoverdracht van de sensormodule via
de transponder van de werknemers naar de datahub 
door gewoon langs te lopen. De datahub verzamelt 
alle gegevens en verzendt deze naar de server van 
een gecertificeerd datacenter.

Toegang tot de NosoEx-gegevens via gecodeerde 
verbinding. Inspectie van gedetailleerde evaluaties 
van het daadwerkelijke desinfectiegedrag in de 
faciliteit.

NosoEx sensor module 

Data hub

Transponder met gekleurd 
professioneel groepsonderscheid

Dispenser Visualisatie van de gegevens

57% zorgverleners
20% artsen
15% therapeuten
8% gasten / patiënten

5,580 
desinfecties 
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Opties voor gegevensevaluatie

Software (Website) 
Toegangsrechten voor de 
NosoEx-software kunnen 
afzonderlijk worden 
gedefinieerd (inclusief 
afdeling onderscheid)

Verslag (PDF) 
Maandelijkse gegevensevaluatie voor het hele 
ziekenhuis en voor afzonderlijke afdelingen die 
naar geselecteerde ontvangers kunnen worden 
verzonden

Feedback op afdeling (Monitor) 
Benchmarking van functiegroepen en kamers 
kan worden bekeken door het 
afdelingspersoneel



57% zorgverleners
20% artsen
15% therapeuten
8% gasten / patiënten

1,740 
desinfecties 

Hand Hygiëne Monitoring
Gericht op functiegroepen

4.0 ml 

Afdeling 1 

3.5 ml 

Afdeling 2 

3.4 ml 

Afdeling 4 

3.4 ml 

Afdeling 6 

1.5 ml

Afdeling 3 

1.8 ml 

Afdeling 5 

66 % 34 %

Gebruik van desinfectiemiddelen controleren

Correcte desinfecties Onvoldoende desinfecties (<3 ml)

Gemiddelde output per desinfectie

Op afdeling gebaseerde berekening van gebruikshoeveelheden

Gebruiksfrequentie van individuele dispensers en evaluatie van locaties

het minst vaak gebruikt

meest gebruikt

Voordelen van NosoEx

Beheren van hand 
desinfecties 

Bepaal de 
gebruikshoeveelheden

Bereken 
vulniveaus

Combineer met 
extra gegevens

Identificeren
gegevenspatronen
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