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Knelpuntenanalyse zorginfecties

Is een kwaliteitstandaard de oplossing?  

9 Februari 2018 – Dominique Lescure



Zorginfecties onder ouderen

Sterfte aan infectieziekten 2016



Wat is een kwaliteitsstandaard?

• Openbare documenten die goede zorg beschrijven voor een bepaald 

gezondheidsgerelateerd thema

• Bieden hulp aan zorgprofessionals in hun besluitvorming over passende 

zorg en beogen de kwaliteit van zorg te verbeteren
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Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden

1 miljoen voor ontwikkeling kwaliteitsstandaarden

Faciliteert, ondersteunt en monitort het uitvoerings-

en beoordelingsproces en organiseert de 

subsidierondes

Prioriteert de onderwerpen en 

ontwikkelt de kwaliteitsstandaarden +
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Onderdelen knelpuntenanalyse

• Literatuurverkenning

₋ (Nederlandse) kwaliteitsdocumenten, richtlijnen, websites

₋ Wetenschappelijke literatuur

• Kwalitatief: 3 focusgroepsbijeenkomsten met ieder ± 4 deelnemers

₋ Ziekenhuiszorg / intramurale ouderenzorg / thuiszorg 

• Kwantitatief: online vragenlijstonderzoek (N=914)

₋ Ziekenhuiszorg / intramurale ouderenzorg / thuiszorg / 

psychiatrie / gehandicaptenzorg / huisartsenpraktijken
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Huidige richtlijnen en hulpmiddelen

Website RIVM

• LCI richtlijnen en draaiboeken 

• WIP richtlijnen

• Toolkit ‘handhygiëne verpleeghuizen’

Website VMS

• Praktijkgidsen sepsis en wondinfecties

• Praktijkvoorbeelden via filmpjes en posters

Zorg voor Beter

• Informatie over trainingen en toolkits

ZIPnet

• Protocollen en checklisten
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Checklist basishygiëne ZIPnet
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Wat ontbreekt?

 Een uniform landelijk protocol

 Duidelijke taakbeschrijving

 Rollen in relatie tot samenwerkingspartners 

 Richtlijnen voor de thuiszorg
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Respons online vragenlijst onderzoek

Zorgsector N (914) percentage N

Thuiszorg organisatie 21,6% 197

Intramurale ouderenzorg 20,2% 185

Huisartsenpraktijk 17,3% 158

Algemeen ziekenhuis 15,3% 140

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 11,7% 107

Zorg voor mensen met een verstandelijke 

beperking (VGZ)

7,3% 67

Academisch ziekenhuis 6,6% 60
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Meer dan de helft heeft te maken met zorginfecties
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Urineweginfecties komen het vaakst voor*
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*Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze vraag
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Belangrijkste taken in het kader van preventie

• Handdesinfectie (89,7%)

• Observeren of er sprake is van een zorginfectie (69,7%)

• Cliënten voorlichten (60,8%)

• Directe collega’s aanspreken (59,5%)
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Welke knelpunten zijn er?

Gedrag en 

bewustzijn

Professionele 

interacties

Richtlijn Leiderschap
Organisatie
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Meeste knelpunten liggen bij de preventie

• Meer knelpunten bij de preventie (55%) dan bij de behandeling (35%)

• 5% ervaart geen knelpunten omdat de behandeling van zorginfecties niet 

van toepassing is bij hun cliënten

• De minste problemen worden ervaren binnen de: 

• de ziekenhuizen (Preventie: 43%; Behandeling: 74%)

• de intramurale ouderenzorg (Preventie: 44%; Behandeling: 67%)
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Knelpunten bij de preventie* 

Domein Factor Percentage eens

Professionele

interactie

Elkaar niet aanspreken 29% Preventie

Zorgverlener Infectiepreventie wordt vaak vergeten 28% Preventie

Onvoldoende kennis, vaardigheden of inzicht 16% Preventie

20% Behandeling

Leiderschap Onvoldoende prioriteit 22% Preventie

Organisatie Onvoldoende faciliteiten en materialen 15% Preventie

Onduidelijk beleid 2% Behandeling

Richtlijn Gebrek aan een duidelijke richtlijn 5% Behandeling

*Deze tabel laat enkel de gemiddelde percentages zien voor de thuiszorg en intramurale ouderenzorg
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Belangrijkste oplossing is een richtlijn*
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250 Meer aandacht voor dit onderwerp in de

basisopleidingen

Een richtlijn of protocol

Meer betrekken van de client zelf

Bijscholing

Samenwerkingsafspraken tussen

verpleegkundigen/verzorgenden en andere

betrokken professionals

*Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze vraag
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Grote variëteit aan oplossingen

Huidige initiatieven

• Toename van verpleegkundig specialisten

• Projecten van stagiaires

• Verrichten van observaties

Oplossingsrichtingen 

• Behoefte aan ondersteunende middelen

• Gedragsverandering van de zorgprofessionals

• Meer leiderschap en prioriteit voor 

handhygiëne 
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Meest effectief zijn multimodale strategieën 

Literatuur: Willemsen, 2014; Huis, 2013; Tromp, 2012; Huis, 2012; van den Hoogen, 2011; Erasmus, 2011; Helder, 2010
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Sociale invloed 

+ Leiderschap
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Is een kwaliteitsstandaard de oplossing?

 Er is behoefte aan een  toegankelijke richtlijn / kwaliteitstandaard 

met basale voorschriften t.a.v. infectiepreventie en het signaleren van 

zorginfecties

 Subsidieoproep vanuit ZonMw
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Verder inzetten op:

• Helder infectiepreventiebeleid vanuit organisatie

• Leiderschap

• Teamverantwoordelijkheid

• Betrekken patiënten / cliënten 
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Dominique.Lescure@Radboudumc.nl

Rapport: 
Huis, A., Lescure, D., Versteeg, S., Groot, K., de, Hulscher, M. Verpleegkundig en verzorgend handelen bij 

zorginfecties: een knelpuntenanalyse. Nijmegen/Utrecht: IQ Healthcare, NIVEL, 2017

Link: 
https://www.nivel.nl/sites/all/modules/custom/wwwopac_projecten/adlib/projectDetails.php?database=C

hoiceNivelprojecten&taal=nl&priref=951&width=650&height=500&iframe=true
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