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Infectiepreventie, een kwestie van gedrag
en een lange adem
De inspectie bezocht in het kader van toezicht infectiepreventie 48 ziekenhuizen in 2017 als vervolg
op eerdere bezoeken in 2013 en 2015. Alle Nederlandse ziekenhuizen zijn nu bezocht.
Infectiepreventie nodig?
Ja, om schade en ziektelast voor patiënten veroorzaakt door
onnodige (zorg)infecties en besmettingen in ziekenhuizen te
verminderen. Ook om de verspreiding van resistente bacteriën
te voorkomen.

Hoe zag het toezicht eruit?
De inspectie controleerde de naleving van de relevante
richtlijnen op gebied van infectiepreventie en antibioticabeleid.
Daarnaast beoordeelde de inspectie de organisatie van de
infectiepreventie en het antibioticabeleid in het ziekenhuis.

Belangrijkste resultaten
In de praktijk
Wat ging er goed?
• Richtlijnen werden beter nageleefd dan in 2013 en 2015.
• De uitvoering van het antibioticabeleid in de praktijk was
goed.
• De faciliteiten voor handhygiëne waren in orde.
• De kwaliteitssystemen voor infectiepreventie waren in orde.
33 van de 48 ziekenhuizen (69%) scoorden op bijna alle
onderwerpen voldoende.
Wat kan beter?
• De naleving van het kledingbeleid.
• De schoonmaak en desinfectie: de uitvoering, vastleggen
van verantwoordelijkheden en uitvoeren van controle.
• De techniek van isolatiekamers.
• De scholing van zorgpersoneel in het veilig verplegen van
isolatiepatiënten.
• De risicoinventarisatie MRSA-BRMO uitvragen en vastleggen.
Deze onderwerpen waren ook onvoldoende in 2013 en 2015.

Organisatorisch

		

Het A-team
• Bijna alle ziekenhuizen hadden een antibiotic stewardship
team (A-team) aangesteld.
• Een aantal ziekenhuizen had nog geen start gemaakt met
het programma.
De afdeling infectiepreventie
• In 15% van de ziekenhuizen was onvoldoende sprake van
controle en volledig doorlopen van de kwaliteitscyclus.
• Verbeterpunten van audits werden onvoldoende opgepakt
• Infectieregistraties vaak niet geautomatiseerd ondanks
EPD.
De raad van bestuur
• Stuurde niet altijd op informatie van de afdeling medische
microbiologie/infectiepreventie met als gevolg dat
verbeteringen niet werden doorgevoerd of opgepakt.
• De raad van bestuur moet de bedrijfscultuur actief
uitdragen.

Maatregelen
De 46 ziekenhuizen die op punten onvoldoende scoorden, kregen maatregelen opgelegd. Binnen 6 maanden moest worden
gerapporteerd. Vijftien ziekenhuizen werden opnieuw bezocht, omdat er te weinig vertrouwen was na het eerste bezoek.

Conclusie
De naleving van richtlijnen is ten opzichte van 2013 en 2015 verbeterd, maar de verschillen per ziekenhuis zijn
soms groot. Ziekenhuizen kunnen en moeten nog veel verbeteren en zouden veel van elkaar kunnen leren.

