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Toezicht infectiepreventie
en antibioticabeleid in de
verpleeghuiszorg
Van oktober 2017 tot mei 2018 heeft de Inspectie voor
gezondheidszorg en jeugd thematisch toezicht uitgevoerd naar
infectiepreventie en antibioticabeleid in de verpleeghuiszorg.
De inspectie selecteerde instellingen die bij de risico
indicatoren 2016 hadden aangeven geen audit infectiepreventie
uit te voeren. Bezochte instellingen zijn getoetst op de
uitvoering, de regie van de zorg en het nemen van bestuurlijke
verantwoordelijkheid. Van de 19 bezochte instellingen werden
er bij 18 maatregelen opgelegd, zoals het opstellen van een
plan van aanpak om de infectiepreventie te verbeteren.
Instellingen die tussentijds een audit hadden uitgevoerd, waar
de specialist ouderengeneeskunde (so) betrokken was bij het
onderwerp infectiepreventie en instellingen die eerder een
uitbraak hadden meegemaakt, scoorden beter.

Belangrijkste voorwaarden
voor goede infectiepreventie
Deskundigheid
Zorg bij het aanwijzen van een aandachtsvelder hygiëne en
infectiepreventie dat deze geschoold is én steun heeft vanuit de
organisatie. School alle zorgmedewerkers regelmatig zodat de
kennis op het gebied van infectiepreventie op peil blijft en medewerkers zelf het belang van goede infectiepreventie inzien.
Urgentie
Wacht niet op een uitbraak om tot urgentie besef te komen.
Plan Do Check Act (PDCA-cyclus)
Evalueer het eigen infectiepreventie beleid en volg de verbeterpunten op.

TIPS Kijk hier voor hygiëne tips.
		

Wat gaat de inspectie doen
De uitkomsten geven de inspectie onvoldoende vertrouwen.
De inspectie zal daarom het toezicht op infectiepreventie in de
verpleeghuiszorg continueren. Daarnaast brengt de inspectie de
voorwaarden voor goede infectiepreventie bij het veld onder de
aandacht.

Wat gaat goed?

Wat moet beter?

Uitvoering
Zorgmedewerkers zeggen de
cliënten te stimuleren om
voor het eten en na het
toiletbezoek handen te
wassen.

Uitvoering
Zorgmedewerkers:
desinfecteer volgens de
richtlijn met de juiste
desinfectie middelen.

Regie zorg
Meeste specialisten
ouderengeneeskunde
gebruiken een antibiotica
formularium.

Regie zorg
De specialist ouderengeneeskunde: neem de
verantwoordelijkheid voor
het goed uitvoeren van
infectiepreventie.

Bestuur
Er is veel aandacht om een
veilig klimaat te creëren
waarin de medewerkers
elkaar durven aan te spreken.

Bestuur
Bestuurder: borg de
deskundigheid op het
gebied van infectiepreventie
bij de zorgmedewerkers
door scholing.

Wat kunt u zelf doen?
• Laat een audit uitvoeren door een
deskundige infectiepreventie.
• Zorg voor een sluitend kwaliteitsysteem
(PDCA-cyclus) voor de opvolging van de audit resultaten.
• Pas de protocollen voor infectiepreventie aan naar beleid
van de eigen organisatie.
• Agendeer infectiepreventie in overleg tussen so en bestuur.
• Leg verantwoordelijkheden van de so op het gebied van
infectiepreventie vast.
• Sluit aan bij het regionale zorgnetwerk antibiotica
resistentie.
• Stem af met andere inhoudelijke deskundigen, zoals
bijvoorbeeld een microbioloog uit het ziekenhuis of een 		
deskundige infectiepreventie van de GGD.
• Neem hygiëne en infectiepreventie op in het lerend netwerk.
• Installeer een infectiepreventiecommissie waar ook de so
aan deelneemt.
• Voer een risico-inventarisatie op MRSA/BRMO uit bij nieuwe
cliënten en cliënten die worden overgedragen vanuit een
andere zorginstelling.

