
Toetsingskader IGJ: wat moet/kan ik 
ermee?
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2

(Potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties 
met bedrijven

Geen

1. Sponsoring of onderzoeksgeld
2. Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
3. Aandeelhouder
4. Andere relatie, namelijk …

1. Geen
2. Geen

3. Geen
4. Geen

Disclosure
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• Wat is een toetsingskader?

• Hoe ziet een inspectie eruit gezien vanuit het 
toetsingskader?

• Factsheet resultaten infectiepreventie in 
verpleeghuiszorg

Inhoud
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De verzorgende/verpleegkundige

Specialist ouderengeneeskunde

Bestuurder

Alle drie

Wie is er verantwoordelijk voor de infectiepreventie?
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Toetsingskader
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De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe 
op de naleving van een groot aantal wettelijke– en 
veldnormen. 

TRANSPARANTIE: 

* Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen en 
daarbij horende toetsingscriteria.
*  Deze zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, en 
zogeheten ‘veldnormen’ die beroepsorganisaties van 
zorgverleners hebben opgesteld. Hier toetst de 
inspectie op. 



Onderwerpen
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• Het toetsingskader heeft een 
aantal onderwerpen (‘thema’s’). 

• Inspecteurs beoordelen deze 
onderwerpen altijd tijdens een 
onderzoek. Of ze ook andere 
onderdelen van de zorg 
beoordelen, is afhankelijk van 
de situatie. 

• Per thema is een aantal normen 
beschreven. Deze gaan over de 
belangrijkste risico’s. 



Thema’s

Uitgangspunten voor dit toetsingskader zijn of de 
zorg van voldoende kwaliteit is gericht op 
infectiepreventie en antibiotica resistentie.

De drie thema’s van het toetsingskader zijn: 
• uitvoering
• regie zorg
• goed bestuur
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Bezoekdag IGJ

Rondgang 

Gesprek met de s.o.

Terugkoppeling 

Gesprek met bestuur
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Rondgang
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1 Uitvoering

Medewerkers werken volgens de infectiepreventie 
richtlijnen zodat de cliënt geen onnodig risico loopt 
op een (zorg)infectie.



Rondgang
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Toetsingskader

THEMA 1 – Uitvoering

Normen,,, Toetsingscriteria

1.1 Medewerkers werken volgens de hygiëne- en 

infectiepreventierichtlijnen, zodat de cliënt niet onnodig risico 

loopt op een (zorg)infectie.
1.1.1 Medewerkers passen handhygiëne toe volgens de richtlijn.

1.1.2 Medewerkers dragen kleding volgens de richtlijn.

1.1.3 Medewerkers stimuleren en ondersteunen de cliënt goede 

hygiëne toe te passen volgens de richtlijn.

1.1.4 Medewerkers weten persoonlijke beschermingsmiddelen toe te 

passen volgens de richtlijn.

1.1.5 Medewerkers reinigen en desinfecteren verblijfsruimten van de 

cliënt volgens de richtlijn.

1.1.6 Medewerkers beheren de voorraad steriele materialen volgens de 

richtlijn.
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Praktijksituatie
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Gesprek met specialist ouderen geneeskunde
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2 Regie zorg

De specialist ouderengeneeskunde
stuurt effectief op infectiepreventie in
het kader van het bieden van veilige 
zorg aan kwetsbare ouderen.

De specialist ouderengeneeskunde
neemt zijn of haar 
verantwoordelijkheid om onnodige
toename van antibiotica resistentie te beperken.



Gesprek specialist ouderengeneeskunde
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Toetsingskader
THEMA 2 – Regie zorg

Normen,, Toetsingscriteria

2.1 De specialist ouderengeneeskunde stuurt effectief op 

infectiepreventie in het kader van het bieden van veilige zorg 

aan kwetsbare ouderen.

2.1.1 De specialist ouderengeneeskunde is op de hoogte van de 

status bij overdracht en opname van de cliënt en handelt hier naar. 

2.1.2 De specialist ouderengeneeskunde ondersteunt andere 

disciplines bij en adviseert en instrueert hen over de uitvoering van 

infectiepreventierichtlijnen.

2.2 De specialist ouderengeneeskunde neemt zijn of haar 

verantwoordelijkheid om onnodige toename van 

antibioticaresistentie te beperken en daarmee antibiotica in de 

toekomst werkzaam te houden.

2.2.1 De specialist ouderengeneeskunde heeft een antibioticabeleid 

opgesteld voor de instelling.

2.2.2 De specialist ouderengeneeskunde draagt zorg voor de 

uitvoering van het antibioticabeleid.
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Gesprek bestuurder
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3 Goed bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de 
randvoorwaarden voor de uitvoering van 
infectiepreventie in het kader van het bieden 
van veilige zorg.

Het bestuur is op de hoogte van bestaande 
wet en regelgeving én de maatschappelijke 
ontwikkelingen op het gebied van 
infectiepreventie.

Het bestuur verbetert zijn prestaties en die 
van de organisatie voortdurend op het gebied 
van de infectiepreventie.



Gesprek bestuurder
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Toetsingskader
THEMA 3 – Bestuur

Normen,,,, Toetsingscriteria

3.1 Het bestuur zorgt voor de randvoorwaarden voor de 

uitvoering van infectiepreventie in het kader van het bieden 

van veilige zorg (doelgericht en doelmatig).

3.1.1. Het bestuur zorgt dat is voldaan aan de inrichtingseisen van het 

gebouw, die noodzakelijk zijn voor infectiepreventie.

3.1.2 Het bestuur zorgt voor de hulpmiddelen die noodzakelijk zijn 

voor infectiepreventie en die voldoen aan de specifieke eisen van 

richtlijnen infectiepreventie.

3.2 Het bestuur is op de hoogte van de bestaande wet en 

regelgeving en de maatschappelijke ontwikkelingen op het 

gebied van infectiepreventie (omgevingsbewust en 

participatief).

3.2.1 Het bestuur heeft aantoonbaar bestaande wet- en regelgeving op 

het gebied van infectiepreventie in de organisatie geïmplementeerd.

3.2.2 Het bestuur kan toelichten welke relevante ontwikkelingen op 

het gebied van de antibioticaresistentie voor verpleeghuizen spelen.

3.3. Het bestuur verbetert zijn prestaties en die van de 

organisatie op het gebied van de infectiepreventie 

voortdurend, en richt de organisatie hier op in (lerend en 

zelfreinigend).

3.3.1 Het bestuur zorgt voor deskundigheid op het gebied van 

infectiepreventie.

3.3.2 Het bestuur weet waar de risico’s op het gebied van 

infectiepreventie zich bevinden in de eigen organisatie en handelt daar 

naar.

3.3.3 Het bestuur creëert een veilig klimaat voor de medewerkers om 

elkaar aan te spreken over het naleven van de richtlijnen 

infectiepreventie.
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Huidige toetsingskader

Normen Bron: wet- en regelgeving en veldnormen Toetsingscriteria 
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Factsheet
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Conclusie
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Zijn er nog vragen?
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