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Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Geen 

Sponsoring of onderzoeksgeld 

  

• Honorarium of andere (financiële) vergoeding 

  

• Aandeelhouder 

  

• Andere relatie, namelijk … 
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Hedy Salomons 

 

 

Follow up hygiëne en infectiepreventie 

Utrecht augustus 2014 

Follow up hygiëne en infectiepreventie 

Utrecht augustus 2014 

Infectiepreventie: 

urgentie besef (nog) 

niet aanwezig 



Inspectie en BRMO 

Belangrijkste: 

 

- Gericht onderzoek naar BRMO dragerschap, wordt dit gedaan? 
(Minder dan 2 maanden geleden langer dan 24 uur in een buitenlandse zorginstelling 
verpleegd; 

Komen van een andere zorginstelling waar een BRMO uitbraak heerst.) 

 

 

TOEPASSEN ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN!!! 



Hoofdvraag: 

 

In hoeverre voldoen instellingen in 
de intramurale ouderenzorg aan wet- 
en regelgeving en veldnormen op 
het gebied van infectiepreventie en 
hygiëne? 
 



   Resultaten 2013-2014 



Resultaten totaal (48 normen) 



Persoonlijke hygiëne medewerkers (8 
subnormen) 



Persoonlijke hygiëne medewerkers 



Omgaan met excreta en gebruikte naalden (3 
subnormen) 



   Recappen 



Omgang met en opslag van medicatie en (steriele) 
medische hulpmiddelen (6 subnormen) 



   Retour medicatie 



Hygiëne maatregelen: keuken (8 subnormen) 



  Warenwet verplichting 



Resultaten verbredingbezoeken 



Persoonlijke hygiëne medewerkers (8 subnormen) 



     Omgaan met excreta en naalden (3   

  subnormen) 



Omgang met en opslag van medicatie en (steriele) medische 
hulpmiddelen (6 subnormen) 



  Hygiëne maatregelen: keuken (8 subnormen) 



Conclusie praktische aspecten: 

* Hygiëne en infectiepreventie was bij 29 van de 30 bezochte 
instellingen bij de eerste onderzoeksronde niet op orde. (variatie 
1-23 normen van de in totaal 48 normen waaraan men niet 
voldeed). 

   

* Uit het vervolgonderzoek blijkt dat verbeteringen bij de meeste 
instellingen snel en goed mogelijk zijn. Van de 12 herbezoeken 
blijken er 11 aan bijna alle normen te voldoen. 

 

*Uit 12 verbredingbezoeken komen grote verschillen naar voren  
in doorvoeren verbetermaatregelen. (variatie 1- 18 normen 
waaraan men niet voldeed) 

 

 

 



Organisatorische aspecten 

4.10 Voorwaarden verantwoorde infectiepreventie 

Onderwerp Ja Nee Missing 

Infectiecommissie 28 2 0 

Risico inventarisatie MRSA alle cliënten 9 20 1 

Antibioticabeleid met formularium 23 5 2 

Contract met deskundige 

infectiepreventie 

26 4 0 

In de instelling hygiëne kwaliteit 

medewerker of aandachtsvelder hygiëne 

17 13 0 

 



Conclusie organisatorische aspecten: 

-Het hebben van een Infectiecommissie is geen garantie voor een 
goed infectiepreventie beleid (van de 30 bezochte instellingen 
hebben er 28 een infectiecommissie). (maatregel 2006) 

 

 

- Risico inventarisatie MRSA vindt onvoldoende plaats ( van de 30 
bezochte instellingen voeren maar 9 instellingen een MRSA risico 
inventarisatie uit). 

 

 

 



Beantwoorden hoofdvraag 

 

Hoofdvraag: In hoeverre voldoen instellingen in de intramurale 
ouderenzorg aan wet- en regelgeving en veldnormen op het 
gebied van infectiepreventie en hygiëne? 

 

 

Slechts een heel klein deel van de bezochte instellingen in de 
intramurale ouderenzorg (namelijk 4 van de 42) voldeden bij een 
eerste bezoek aan wet- en regelgeving en veldnormen op het 
gebied van infectiepreventie en hygiëne.  

    



Deelvraag 1: 

 

Bieden instellingen in de intramurale ouderenzorg veilige zorg 
door naleving van algemene en bijzondere voorzorgsmaatregelen? 

 

 

 

 

 



Antwoord deelvraag 1 

 

 

 

Gezien de resultaten van het eerste inspectiebezoek moet deze 
vraag ontkennend worden beantwoord. Zowel de resultaten uit 
2006 als het onderzoek 2012-1213 laten zien dat alleen na 
inspectiebezoek de instellingen overgaan tot het op orde krijgen 
van het infectiepreventiebeleid. 

 



Deelvraag 2 

Is het beleid omtrent infectiepreventie en hygiëne geborgd binnen 
instellingen in de intramurale gezondheidszorg? 

 



Antwoord deelvraag 2 

 

 

 

Van de 30 bezochte instellingen hebben er 28 een 
infectiecommissie, 26 hebben een contract met een deskundige 
infectiepreventie en 17 werken met HKM-ers. Borging lijkt 
aanwezig te zijn, maar heeft te weinig effect op het 
infectiepreventiebeleid. 

 



Deelvraag 3 

Hanteren instellingen in de intramurale ouderenzorg een adequaat 
systeem van signalering op het gebied van MRSA bij opname? 

 

 

 

 

 

 



Antwoord deelvraag 3 

 

 

 

 

Nee, van de 30 bezochte instellingen hebben er 9 een adequaat 
systeem van signalering. Alle instellingen hebben wel beleid 
ontwikkeld op het gebied van MRSA, maar er vindt nog 
onvoldoende risico signalering plaats.  

 

 

 



Handhaving: 

Aantal bezochte instellingen: 

 

Eerste bezoeken periode september-december: 30 

Herbezoek      12 

Verbredingbezoek     12 

 

Totaal:       54 



Handhaving 
 
Naar aanleiding van eerste 30 bezoeken: 
1x bezoek direct afgesloten 
17 x resultaatsverslag opgevraagd, daarna afgesloten 
12 x resultaatsverslag en audits alle locaties opgevraagd (voldeden 
aan 1/3 van de normen niet), herbezoek + verbredingsbezoek (is 
bezoek aan een andere locatie van dezelfde houder)  
 
Herbezoeken 12: 
11x bezoek afgesloten 
1x opnieuw resultaatsverslag opgevraagd, RT team KIC bezoek, 
hierna afgesloten 
 
Verbredingsbezoeken 12: 
3x bezoek afgesloten 
9x resultaatsverslag opgevraagd, daarna afgesloten 
 



VERVOLG 2014-2015 

 

-Focus op bestuur, gesprek met vragenlijst na afloop van bezoek 
(voor de terugkoppeling)  wat doen zij met het onderwerp 
infectiepreventie  

 

-Focus op rol Specialist Ouderengeneeskunde binnen 
infectiepreventie door middel van gesprek (voor de 
terugkoppeling) 

 

-Organisatorische aspecten worden uitgebreid, met aandacht voor  
nascholing, BRMO beleid en AB beleid, kweekbeleid 

 

-Dossier onderzoek MRSA/BRMO 

 

 



Vervolg 2014-2015 

 

 

In de periode september – december 15 bezoeken aan random 
gekozen instellingen. 

 

In de periode maart – mei eventueel herbezoeken 



Aanvullende vragen 


