
(potentiële) belangenverstrengeling Geen   

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven 

Bedrijfsnamen 

 Sponsoring of onderzoeksgeld 
 Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding 
 Aandeelhouder 
 Andere relatie, namelijk … 
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Verhaal uit de praktijk van CIP 

Mw. Evelien Bouman,  

Coördinerend verpleegkundige de Koperhorst. 

Contactpersoon Infectiepreventie 

http://www.koperhorst.nl/
http://www.infectiepreventieopleidingen.nl/
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Aandachtsgebied: Infectiepreventie 
 



De Koperhorst 

• Zelfstandig woonzorgcentrum 

• Client centraal 
 

• 40 appartementen KSW voor ouderen met een dementie en of 
somatische zorgvraag  

• 40 appartementen zorg en wonen  

• 10 appartementen logement 

• 110 appartementen met mogelijkheid tot thuiszorg. 

 



Infectiepreventie in de Koperhorst 

Waarom 

• Kwetsbare groep clienten 

• Veel mensen bij elkaar 

• Personeel 

 

 



Infectiepreventie in de Koperhorst 

Hoe aanpakken 

• Kleine organisatie 

• Snel schakelen 

• Snel realiseren 

• Veel veranderingen 

• Veel verantwoordelijkheid 

• Aansluiten bij verwachtingen 

 

 



CIP-training 



CIP training 



Verbeterplan 

• Inventarisatie 
– Medewerkers 
– Protocollen + beleid 
– Middelen 
– Processen 

 
• Prioriteiten 

– Aansluiten bij wat er al is 
– Snelle verbetering haalbaar 
– Wat wil inspectie 

 
 

 
 
 
 
 

 



Belangrijkste thema’s 

• Schoonmaak 

• Persoonlijke en handhygiëne medewerkers 

• Basishygiëne bij verzorging 

• Hoe handelen bij infecties 

 



Casus BRMO 

Client afdeling KSW komt thuis uit ziekenhuis 
met BRMO in de urine. Heeft daar in 
contactisolatie gelegen volgens overdracht. 

 

Geen protocol aanwezig. Advies: hygiëne 
maatregelen volgens conceptrichtlijn BRMO 
zorginstellingen WIP.  

 

 



Casus BRMO 

• Na advisering  

– Veel vragen  

– Te weinig maatregelen 

– “Te veel” maatregelen 

– Privacy cliënt 

– Wie bepaalt 

– Communicatie HA en ZKH 

 

 

 



Casus BRMO  

ATTENTIE 
CONTACTISOLATIE !!! 

 
Bezoek melden bij 

verpleging. 



Casus BRMO 

• Citaat rapportage: 

 

“… mw mag in de huiskamer eten servies wat 
mw gebruikt eerst apart afwassen daarna in de 
vaatwasser…” 



Casus BRMO 

Verbeterpunten 

• Protocol met duidelijke richtlijnen  

• Kennis medewerkers 

• Samenwerking met HA en ZKH 

 

 



Conclusie 

• Nog veel te doen 

• Veel te behalen 

• Samenwerken 

• Gestructureerd verbeteren! 

• Borgen van verbeteringen. 


