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1. INLEIDING 
 
België heeft, in tegenstelling tot sommige omliggende landen, gekozen voor een model van 
residentiële ouderenzorg, ook “thuisvervangende zorg” genoemd, waarbij de huisarts uit de 
thuissituatie ook de behandelende arts blijft in de woonzorgcentra. Deze keuze moet de 
continuïteit van de medische zorgen verzekeren. Zo ontstaat er een triangulaire zorgrelatie 
die gedragen wordt door het multidisciplinaire zorgteam van de instellingen, de 
coördinerende en raadgevende arts (CRA) en de behandelende huisarts. Een gevolg hiervan 
is dat elke zorginstelling dient samen te werken met ongeveer één huisarts per drie 
bewoners. Dit is een dagelijkse uitdaging die coördinatie, samenwerking en overleg vereist 
tussen de interne en externe zorgverstrekkers. Gezien de woonzorgcentra geregeld nauw 
samenwerken met de ziekenhuizen werd hiervoor een verplichte “functionele samenwerking” 
in de regelgeving opgenomen. 
De preventie van zorginfecties, de kwaliteit van de zorgverlening en veiligheid van de 
bewoners hebben de voorbije jaren een steeds belangrijkere rol gekregen in de 
woonzorgcentra. Daarbij moet men rekening houden met de bijzondere leefsituatie van deze 
groep van zeer kwetsbare, samenwonende ouderen. Een groot aantal bewoners verblijven 
bovendien regelmatig voor een kortere of langere periode in het ziekenhuis. Velen onder hen 
worden rechtstreeks vanuit het ziekenhuis, tijdelijk of definitief, in een woonzorgcentrum 
opgenomen. Hierdoor worden deze laatste steeds meer geconfronteerd met de problematiek 
van zorginfecties welke men eveneens in de ziekenhuizen ontmoet. De woonzorgcentra zijn 
echter thuisvervangende zorgorganisaties met een eigen werkomgeving, een eigen 
organisatie en eigen werkmethodes die afgestemd zijn op de zorgverlening in de eerste lijn. 
Om in hun opdracht te slagen zijn zij grotendeels afhankelijk van het succes van de 
samenwerking binnen de triangulaire zorgorganisatie, meer bepaald met betrekking tot de 
correcte evaluatie van de zorgafhankelijkheid, de diagnose en behandeling, de registratie en 
de gegevensuitwisseling, de werkmethodes en het gebruik van evaluatie-instrumenten.  
Bewust van de complexiteit en de specificiteit van deze problematiek startte de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedseleten en Leefmilieu (FOD VVVL) in samenspraak 
met de Gewesten en Gemeenschappen op 1 januari 2010 voor een periode van 18 maanden 
een onderzoeksproject “Beheersing van zorginfecties in woonzorgcentra” met vier consortia 
bestaande uit ziekenhuizen en woonzorgcentra. Het  doel ervan was om de haalbaarheid 
van het strategische plan “Voorstel voor een wetgevend initiatief voor de beheersing van 
zorginfecties in RVT’s en ROB’s” te evalueren. Dit plan werd door het Belgian Antibiotic 
Policy Coordination Committee (BAPCOC) en het Federaal Platform voor Ziekenhuishygiëne 
ontworpen. 
Aan de vier consortia werd gevraagd om een transmurale aanpak te organiseren met één of 
meer ziekenhuizen en verschillende woonzorgcentra. Er diende een team voor 
zorginfectiebeleid en een comité voor zorginfectiebeleid opgericht te worden in de 
woonzorgcentra. Een overkoepelende werkgroep verzekerde de goede werking van het 
consortium. 
De aanpak beoogde de werkwijzen en de procedures met betrekking tot de preventie en 
behandeling van zorginfecties in de woonzorgcentra te optimaliseren. Deze dienden in 
overeenstemming te worden gebracht met de wetenschappelijke stand van zaken. 
Opleidingen voor huisartsen en medewerkers werden georganiseerd en een 
surveillance/registratie en evaluatiemethode werden uitgewerkt. Op basis van de 
werkzaamheden van de consortia en het overleg tussen de consortia werden coherente 
voorstellen geformuleerd. De experten van de zorginfectieteams van de ziekenhuizen, de 
CRA’s, de huisartsen en de verzorgingsteams van de woonzorgcentra hadden een centrale 
rol. In een aantal gevallen werd eveneens de arbeidsgeneesheer betrokken. 
De resultaten van deze vier proefprojecten werden op het nationaal symposium “Beheersing 
van infecties in de woonzorgcentra” op 12 oktober 2011 in  Brussel voorgesteld. 
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In 2013 werd, na overleg met de Gewesten en Gemeenschappen, besloten om de 
werkzaamheden in een tweede fase van één jaar verder te zetten en uit te breiden met twee 
bijkomende consortia. Samen dienden ze op basis van de aanbevelingen van de eerste 
proefprojecten de opdracht te finaliseren in een gezamenlijk eindrapport. Deze uitbreiding 
met twee bijkomende consortia garandeerde een goede mix van kleine en (middel)grote 
instellingen van over het ganse land. Alle voorgestelde maatregelen in dit rapport werden in 
deze instellingen in de praktijk op hun haalbaarheid, aanvaardbaarheid, werkbaarheid en 
efficiëntie getoetst. Alle bijlagen zijn dusdanig opgesteld dat ze de integratie in de werking 
van de woonzorgcentra vergemakkelijken. 
Dit rapport wordt overgemaakt aan de Ministers verantwoordelijk voor de ouderenzorg en 
beleidsverantwoordelijken van de Gemeenschappen en Gewesten. In het kader van de 
zesde staatshervorming werd de competentie met betrekking tot de woonzorgcentra immers 
op 1 juli 2014 naar de gefedereerde entiteiten overgedragen.  

         
 
         Christiaan Decoster 
         Directeur generaal 
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Lijst van de deelnemende ziekenhuizen en woonzorgcentra : 

 

St.-Nikolaus Hospital                           Hufengasse, 4-8                     4700 Eupen               

Katharinenstift                                         Stiftstraße, 9                             4711 Walhorn  (Lontzen)  

Marienheim                                             Spitalstraße, 60                        4730 Raeren 

Résidence Regina Moresnet                 Rue du calvaire , 1                    4850 Moresnet 

Centre de soins St.-Joseph                     Rue de la clinique, 24              4850 Moresnet  

Alten-und Pflegeheim St. Josef             Rotenberg, 35                           4700 Eupen 

 

Cliniques Saint-Joseph    Rue de Hesbaye, 75    4000 Liège  

Résidence St Joseph   Rue de Landen, 29  4287 Racour 

Résidence St Joseph   Rue du Pensionnat, 7  4837 Membach 

Résidence d’Heusy   Frève de Maison-Bois, 2  4802 Heusy 

Résidence Vierge des Pauvres  Rue des Fawes, 58  4141 Banneux 

Résidence Carrefour St Antoine  Avenue Nusbaum, 21  4141 Banneux 

 

 

AZ Nikolaas    Moerlandstraat, 1  9100 Sint-Niklaas 

Campus St Niklaas 

Campus Temse 

Campus Beveren 

Campus Hamme   

WZC Ter Wilgen    Hospitaalstraat, 10   9100 Sint-Niklaas 

WZC De Plataan    Hospitaalstraat, 12   9100 Sint-Niklaas  

WZC De Spoele    Lamstraat, 44               9100 Sint-Niklaas  

WZC Populierenhof    Turkijen, 2   9100 Sint-Niklaas 

WZC Het Lindehof    Kerkstraat, 11    9100 Sint-Niklaas  

Woonzorgcentrum Het Hof   Hofstraat, 134    9100 Sint-Niklaas 

Zorgcentrum De Ark    Kalkstraat, 48    9100 Sint-Niklaas 

Woonzorgcentrum Heilig-Hart-TerekenTereken, 14    9100 Sint-Niklaas 

Woonzorgcentrum Gootenbosch  Oude Zandstraat, 97   9120 Beveren 

 

 

AZ St Lucas     Groenebriel, 1    9000 Gent 

WZC Domino     Sint Magrietstraat, 36   9000 Gent 

WZC St Jozef     Molenaarstraat, 34   9000 Gent 

Home Claire     Jan Delvinlaan, 70   9000 Gent 

WZC St Coleta     Sint Coletastraat, 4   9000 Gent 

WCZ Avondvrede    Kalvermarkt, 4    9000 Gent 

WZC Veilige Have    Losstraat, 28    9880 Aalter 

WZC Brembloem    Patrijzenstraat, 112   9940 Evergem 

Residentie Hof ter Linden   Koestraat 47    9940 Evergem 

WZC St Jozef     Molenaarstraat 34   9940 Evergem 

 

 

 

Centres Hospitaliers Jolimont   159 Rue Ferrer    7100 Haine-Saint-Paul 

Hôpital de Jolimont   

Hôpital de Lobbes   

Hôpital de Nivelles   

Hôpital de Tubize  

Les Buissonnets    Avenue de l’Europe, 65   7100 Saint-Vaast 

Notre-Dame de la Fontaine   Rue du Château 28    7950 Chièvres 

La Seniorie     Rue des Rentiers 86    7100 La Louvière 

La Visitation     Rue Paschal, 15    6540 Lobbes  



                  

  4 
  
      

Les Chartriers     Rue des Chartriers, 12    7000 Mons 

Comme chez Soi    Rue Ch. Stiernon 16,    7190 Ecaussinnes 

 

 

Iris Ziekenhuizen Zuid               Baron Lambertstraat 38        1040 Brussel 

Hôpitaux Iris Sud                    Rue Baron Lambert 38           1040 Bruxelles 

campus - site  Baron Lambert 

campus - site  Elsene - Ixelles 

campus - site Joseph Bracops 

campus - site Molière Longchamp  

Home Beauport                       Chaussée Dewavre 541-557     1040 Bruxelles 

Home Fondation Jourdan           Rue baron Lambert 40             1040 Bruxelles 

Home Les Tilleuls                     Rue Arthur Diderich 32            1060 Bruxelles 

Home van Aa                          Chaussée de Boondael 94        1050 Bruxelles 

Home Van Hellemont                Rue Puccini 22          1070 Anderlecht 

Résidence du Golf                    Rue du Sillon 121       1070 Anderlecht 
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2. PREVENTIE VAN ZORGINFECTIES 

 

2.1. Inleiding 

 

Zorginfecties (ZI’s) vormen een belangrijk probleem voor de veiligheid van de bewoners en 

de preventie ervan moet een prioriteit zijn voor instellingen, die inzetten op de verbetering 

van de zorgveiligheid. De overbrenging van zorggerelateerde ziekteverwekkers gebeurt door 

rechtstreeks of onrechtstreeks contact via de omgeving. 

In dit hoofdstuk zullen wij de verschillende aspecten aansnijden die bijdragen tot de 

preventie van ZI’s. Deze aanbevelingen zijn in grote mate ingegeven door de aanbevelingen 

van de Franse Centra voor de Coördinatie van de Strijd tegen Ziekenhuisinfecties (Centres 

de Coordination de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CCLIN)) (1, 2), indien nodig 

aangepast aan de Belgische realiteit.  

 

2.2. Werkkleding. 

    

Schone en aantrekkelijke werkkledij maken integraal deel uit van de hygiënemaatregelen.  

Werkkledij is een aspect dat van belang is voor alle personeelsleden van de instelling die 

met de bewoners in contact komen, behalve voor het administratief personeel. 

 

Doel 

- De kruisoverdracht van ziektekiemen zowel in de beroeps- als in de privésfeer vermijden.  

- Een verzorgd imago van het personeel geven. 

- De herkenbaarheid van het personeel van de instelling verzekeren.  

 

Algemene principes  

De keuze van de werkkledij moet rekening houden met de beroepscategorie en aangepast 

zijn aan de taak.  

De kledij moet op minstens 60°C gewassen kunnen worden.  

Voor het personeel moet een kleedkamer voorzien worden. 

Aan elke werknemer wordt een kastje toegewezen.  

Elke werknemer ontvangt een aantal aan zijn activiteit aangepaste werkkledingstukken. Elke 

werknemer moet gemakkelijk geïdentificeerd kunnen worden. In het ideale geval ontvangt hij 

een badge op zijn naam, waarop zijn beroepscategorie en titel vermeld worden. 
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Toepassing  

- Elke werknemersgroep draagt uniforme werkkleding.  

- De werkkleding moet op naam van de werknemer geïdentificeerd worden.  

- De werknemers dragen schoon, plat, gesloten en geluidloos antislipschoeisel. Het 

materiaal moet zo gekozen worden dat het oppervlak ervan gemakkelijk te onderhouden is.  

- Tijdens het toedienen van zorgen mag geen vest (cardigan) of onderkledij met lange 

mouwen of uit moeilijk te reinigen stoffen gedragen worden. 

- De voorarmen moeten vrij zijn. 

- Het haar moet schoon zijn en lang haar (dat tot aan de schouders reikt) moet opgestoken 

worden. 

- Het dragen van juwelen aan handen of polsen is verboden. 

- Ongelakte korte en schone nagels, kunstnagels zijn niet toegelaten.  

- In de keuken worden kapjes gedragen bij het hanteren van voedingsmiddelen. 

- Broeken en jasjes worden regelmatig verschoond.  

 

Onderhoud van de werkkleding 

- Vuile kledij wordt in een linnenzak gestoken, die regelmatig leeggemaakt zal worden. 

- In geval van vlekken of besmetting moet de werkkledij onmiddellijk verschoond worden.  

- Beschadigde kledij moet zo snel mogelijk hersteld worden of het beschadigd kledingstuk 

moet vervangen worden.  

- Kledingstukken worden niet meegenomen noch gereinigd door het personeel.  

- Kledingstukken moeten onderhouden worden volgens de officiële aanbevelingen van de 

HGR  “aanbevelingen inzake behandeling van het linnen van verzorgingsinstellingen”(9).  

De behandeling zelf van de werkkledij, het ophalen, de verdeling en het gebruik moeten 

zowel in de verzorgingsinstelling als bij de verwerking in de wasserij gecontroleerd worden. 

 

2.3. Handhygiëne. 

           

Handhygiëne is de belangrijkste maatregel om infecties te beperken. Specifieke 

aanbevelingen maken het mogelijk de praktijken te verbeteren en de overdracht van 

ziekteverwekkende micro-organismen op patiënten en verzorgend personeel te beperken. 

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen het wassen van de handen en de ontsmetting 

van de handen (3). 

 

     2.2.1. Wassen van de handen. Bijlage 1. 

 
     2.2.2. Hydroalcoholische ontsmetting. Bijlage 2 
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Afhankelijk van de middelen zal elke instelling een beleid ter promotie van de handhygiëne 

moeten toepassen. Op zijn minst zal ieder personeelslid en in het bijzonder diegenen die met 

de bewoners in contact komen, een basisvorming moeten krijgen. De bereikbaarheid van 

hydroalcoholische oplossingen moet verzekerd worden.  

De handhygiëne zal via informatiecampagnes aangemoedigd moeten worden. 

  

2.4. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 

        

Afhankelijk van het zorgtype en het besmettingsrisico moet beschermingsmateriaal gebruikt 

worden. 

 

     2.4.1. Niet-steriele handschoenen en steriele handschoenen. Bijlage 3.  

     2.4.2. Verzorgingsmaskers en respiratoir beschermingsmasker type FFP2. Bijlage 4. 

     2.4.3. Overschorten. Bijlage 5. 

 

Het is belangrijk dat bij het aan- en uittrekken van de PBM de juiste volgorde in acht wordt 

genomen: 

Volgorde voor het aantrekken van het beschermingsmateriaal : 

1 overschort, 

2 masker, 

3 handschoenen. 

Volgorde voor het uittrekken van het beschermingsmateriaal : 

1 handschoenen,  

2 overschort, 

3 masker. 

De gebruiksaanwijzingen van het beschermingsmateriaal worden uitvoering beschreven in 

de punten 2.5 en 2.6. 

  

2.5. Algemene voorzorgsmaatregelen. Bijlage 6 

    

In het kader van preventiemaatregelen onderscheiden we enerzijds maatregelen die 

systematisch op zorgen worden toegepast, ongeacht de context waarin zij verstrekt worden: 

dit zijn algemene voorzorgsmaatregelen (afgeleid van de Angelsaksische benaming 

“standard precautions”). Het doel van deze voorzorgsmaatregelen is tegelijkertijd het 

verzorgend personeel beschermen en de overdracht van infectiedragers op de patiënten en 

tussen de patiënten voorkomen. Zij zijn van toepassing op alle patiënten, ongeacht hun  
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2.6. Aanvullende voorzorgsmaatregelen. 

          

De systematische maatregelen gaan gepaard met aanvullende maatregelen in geval van 

een vermoeden en/of bevestiging van overdraagbare infecties en dit afhankelijk van de 

overdrachtswegen (door contact, druppels of lucht). 

 

     2.6.1. Voorzorgsmaatregelen voor het contact. Bijlage 7. 

   
     2.6.2. Voorkomen druppelinfecties. Bijlage 8. 

 
     2.6.3. Voorkomen luchtinfecties. Bijlage 9. 

     

2.7. Opsporings- en isolatiepolitiek. Bijlage 10.  

 

Opsporen van MRSA 

Het systematisch opsporen (screening) van MRSA bij bewoners, waarbij het risico voor 

MRSA-dragerschap laag is, is niet nuttig. De multidisciplinaire werkgroep onder de auspiciën 

van de Groep ter Opsporing, Studie en Preventie van Infecties in de Ziekenhuizen (GOSPIZ) 

publiceerde een consensustekst “Richtlijnen ter preventie van overdracht van MRSA in 

woon- en zorgcentra” in juli 2005 (8). Wij nemen daarvan uittreksels over en hebben daarbij 

enkele commentaren gevoegd. 

 

Het systematisch opsporen van MSRA is alleen aangewezen bij verhoogd risico van 

kolonisering bij de bewoner of in het geval van een epidemie. 

 

Opsporen of bewoners in woon- en zorgcentra MRSA dragen, is bedoeld om de chronische 

dragers te identificeren die het MRSA-preventiebeleid van de instelling in gevaar zouden 

brengen. Door deze dragers te identificeren, kunnen vroegtijdig bijkomende maatregelen 

worden genomen om de overdracht naar andere bewoners te vermijden. Het betreft meestal 

bewoners die werden blootgesteld aan risicofactoren en daardoor een verhoogde kans 

hebben om gekoloniseerd te zijn met MRSA.  

Als bij een bewoner tijdens een ziekenhuisverblijf MRSA werd vastgesteld, dient deze laatste 

idealiter bij het verlaten van het ziekenhuis een document (= transferdocument) mee te 

krijgen waaruit blijkt welk type micro-organisme bij de bewoner gevonden werd, wanneer 

vastgesteld en waar gelokaliseerd. Dit document dient tevens een beknopte beschrijving te 



                  

  9 
  
      

geven van de toegepaste dekolonisatiebehandeling en de MRSA-status bij ontslag. 

Richtlijnen in verband met de verder te zetten behandeling worden uitgeschreven.  

 

Algoritme voor MRSA- screening in woon- en zorgcentra.  

Screening is aangewezen als een bewoner aan het volgende criterium voldoet:  

de bewoner onderging een ziekenhuisopname in de 6 maanden voor opname en er is géén 

transferdocument voorhanden dat getuigt van het niet aanwezig zijn van MRSA.  

 

Of 3 van de 4 volgende factoren :  

 

1. De bewoner kreeg een antibiotherapie met breed spectrum (bv. fluoroquinolones of 

cephalosporines) tijdens de voorbije maand. 

2. De bewoner heeft een urinesonde of een wonde of een stoma of een katheter.  

3. De bewoner heeft een mobiliteitsbeperking (Katz-schaal: categorie B of C).  

4. De bewoner heeft in het verleden een MRSA-infectie of kolonisatie gehad.  

 

Een chronische wonde die ongunstig evolueert, kan eveneens een reden voor een screening 

zijn. 

 

Wanneer het algoritme toepassen ?  

• Bij elke opname in het rusthuis: bij elke eerste opname in het rusthuis en bij heropname na 

hospitalisatie.  

• Bij het verstrengen van het MRSA-preventiebeleid.  

 

Een screening voert men uit door een selectieve kweek af te nemen van de neusgaten, de 

keel en het perineum, alsook van alle wonden en stomieën, indien aanwezig. Het is nuttig 

MRSA op te sporen in de urine, indien de bewoner een blaassonde heeft. Het is belangrijk te 

onderstrepen dat de arts een selectieve kweek van MRSA moet vragen om deze kiem 

adequaat op te sporen. Op het aanvraagformulier voor het labo-onderzoek zal men duidelijk 

vermelden dat gericht naar MRSA dient te worden gezocht. In deze context is het 

aangewezen om met één enkel laboratorium te werken.  

 

Epidemie met MRSA  

Een epidemie is een situatie waarbij een micro-organisme zich in belangrijke mate verspreidt 

onder de bewoners. Arbitrair kan men van een epidemie spreken, als twee nieuwe gevallen 

(van kolonisatie of infectie) na een indexgeval in een tijdsperiode van 1 maand binnen 

eenzelfde functionele eenheid in het woon- en zorgcentrum ontdekt worden. 
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Epidemie: twee nieuwe gevallen (van kolonisatie of infectie) in het woon- en zorgcentrum na 

een indexgeval, in een tijdsperiode van een maand binnen een functionele eenheid 

 

Om epidemieën vast te stellen, moet men epidemiologische gegevens registreren in 

eenzelfde bestand. Het is wettelijk voorzien dat de coördinerende arts hiervoor een centrale 

verantwoordelijkheid heeft. Een goede informatiedoorstroming en samenwerking tussen de 

coördinerende arts en de behandelende artsen is nodig.  

De epidemie zal gemakkelijker kunnen aangepakt worden, indien alle stalen naar eenzelfde 

laboratorium gestuurd worden. 

  

Welke houding dient aangenomen te worden bij een epidemie ?  

Bij een epidemische MRSA-verspreiding zal men de volgende maatregelen nemen :  

 

1. Erop toezien dat de algemene voorzorgsmaatregelen strikt worden toegepast; essentieel 

is een goede handhygiëne.  

2. De verzorgingsprocedures worden nagekeken; fouten worden opgespoord en de correcte 

procedure wordt perfect geïmplementeerd.  

3. MRSA opsporen bij de bewoners uit de onmiddellijke omgeving van de MRSA-positieve 

casus (neus, keel, perineum, alle wonden, eventueel urine bij bewoners met een 

urinesonde); eventueel worden later ook bewoners onderzocht, die zich verder bevinden.  

4. Alle MRSA-positieve bewoners worden geregistreerd. 

5. De epidemie wordt opgevolgd; een epidemiologische curve (figuur 1) wordt opgesteld; 

eventueel wordt advies ingewonnen bij ziekenhuishygiënisten. 

6. Indien ondanks het adequaat toepassen van bovenstaande maatregelen, nog steeds 

nieuwe MRSA-gevallen blijven opduiken, is het nuttig chronische dragers onder het 

personeel op te sporen. Dit wordt gedaan in samenwerking met de arbeidsgeneeskundige 

dienst.  

 

De coördinerende arts organiseert de screening in de instelling. Na overleg kan besloten 

worden alle epidemische stalen naar eenzelfde laboratorium te sturen, waar ze eventueel 

bijgehouden kunnen worden. Indien de correcte toepassing van alle voorgaande 

maatregelen niet het verwachte resultaat heeft, kunnen de MRSA-stalen overgemaakt 

worden aan een laboratorium dat is staat is een typering uit te voeren. 
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Dekolonisatie van een MRSA-positieve bewoner.  

Men moet alles in het werk stellen om de MRSA bij de bewoners te elimineren, omdat 

bijkomende voorzorgsmaatregelen enerzijds zeer belastend zijn en MRSA-dragerschap 

anderzijds een risico betekent voor infectie van de drager zelf. Zolang de bewoner wonden 

heeft waar MRSA aanwezig is of MRSA heeft op plaatsen waar het onmogelijk is deze te 

elimineren, heeft dekolonisatie weinig zin.  

Om de ontwikkeling van resistentie tegen mupirocine te vermijden, is het af te raden om dit 

antibioticum voor lokale wondzorg te gebruiken.  

Alles wordt in het werk gesteld om MRSA-positieve bewoners te dekoloniseren 

Wanneer MRSA uitsluitend gevonden wordt ter hoogte van de neus, de keel of het perineum, 

moet dekolonisatie worden uitgevoerd.  

 

1. Beide neusholten worden gedurende 5 dagen 3 maal daags behandeld met mupirocine  

    (Bactroban®) neuszalf (bij resistentie kan isoBetadine® gel gebruikt worden).  

2. De bewoner wordt gedurende dezelfde periode dagelijks volledig gewassen (bad of  

    douche) met povidone-iodinezeep (bv. isoBetadine®) of met chloorhexidinezeep (bv.  

     Hibiscrub®); de haren worden 2 maal gewassen met hetzelfde product.  

3. Twee dagen na het beëindigen van deze procedure neemt men nieuwe monsters als  

     controle (neus, keel, perineum). Indien deze positief zijn, is de dekolonisatie niet     

     succesvol verlopen en dient een tweede poging aangevat te worden. Indien deze  

     monsters wel negatief zijn, moet men deze controles na een week herhalen (zie figuur 2).  

4. Een laatste kweek wordt afgenomen 1 maand na de dekolonisatie.  

5. De dekolonisatie is succesvol geweest, als beide, in serie afgenomen kweken, MRSA-vrij  

     zijn.  

 

Het is niet aangewezen om bij dragerschap of kolonisatie systemische antibiotica toe te 

dienen.  

 

Toezicht  

Het organiseren van een toezichtprogramma voor MRSA in elke instelling is nuttig. De 

coördinerende arts moet hierin een centrale functie hebben. Het opzetten van nationale 

registratiecampagnes voor MRSA in WZC dient te worden overwogen.  
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Aanvullende maatregelen bij kolonisatie of infectie met MRSA . 

Eerst moeten de potentiële bronnen van kolonisatie of infectie geëlimineerd worden 

(voorbeeld: adequate behandeling van wonden, verwijderen van een urinesonde). 

Specifieke maatregelen dringen zich op, indien werd aangetoond dat een bewoner 

gekoloniseerd (aanwezigheid van MRSA, maar geen infectietekenen) of geïnfecteerd 

(aanwezigheid van MRSA met tekenen van infectie) is met MRSA. Deze specifieke 

maatregelen moeten de overdracht van MRSA naar andere bewoners tegenhouden.  

Gezien deze maatregelen toegevoegd worden aan de algemene maatregelen, spreekt men 

over “aanvullende maatregelen”.  

Het is de taak van de coördinerende arts om, in overleg met de behandelende huisarts, 

aanvullende voorzorgsmaatregelen in te voeren. Dergelijke beslissingen zijn soms moeilijk te 

nemen. Welke maatregelen het beste worden genomen, hangt o.a. af van de kenmerken van 

de MRSA-drager, van de lokale epidemiologie en van de mogelijkheden om binnen een kort 

tijdsbestek een eenpersoonskamer te kunnen vrijmaken.  

Het is dus noodzakelijk om de coördinerende arts in te lichten, telkens als MRSA wordt 

geïsoleerd bij een bewoner of als een MRSA-drager na hospitalisatie (her)opgenomen wordt 

in het WZC.  

 

Telkens als MRSA bij een bewoner wordt geïsoleerd, wordt dit aan de coördinerende 

arts meegedeeld.  

 

Isoleren zoals dit in ziekenhuizen gebeurt, is soms zeer moeilijk. Bewoners zijn vaak 

langdurig drager. Isolatie kan daarom worden ervaren als een levenslange opsluiting met alle 

medische en psychologische gevolgen van dien.  

 

Onder isolatie verstaat men :  

 

• verzorging in een afzonderlijke kamer;  

• de bewoner mag de kamer niet op eigen initiatief verlaten;  

• de toegang tot de kamer wordt beperkt met een speciaal teken dat aangeeft dat voor deze 

bewoner in isolatie “aanvullende” maatregelen dienen genomen te worden bij het betreden 

van de kamer. Het nut van isolatie moet steeds geval per geval besproken worden door het 

multidisciplinair team. 
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Indien de dekolonisatie niet succesvol is verlopen, wordt dezelfde behandeling herhaald. Het 

is onwaarschijnlijk dat een derde dekolonisatie met dezelfde middelen succesvol zou zijn, als 

ook de tweede poging gefaald heeft. Omdat eliminatie van MRSA bij deze chronische 

dragers erg moeilijk is, maar toch erg belangrijk voor de bewoner, moet men overwegen een 

andere decontaminatieprocedure toe te passen. Dit gebeurt best in samenspraak tussen de 

coördinerende arts, de behandelende geneesheer en een geneesheer-ziekenhuishygiënist.  

 

Voor zover mogelijk, wordt aangeraden de bewoner, die een chronische MRSA- drager is, 

bewust te maken voor de hygiënemaatregelen. Ook de bezoekers moeten over de te nemen 

voorzorgsmaatregelen ingelicht worden (nauw contact vermijden, niet op het bed zitten, …).  

 

Opsporing en isolatie van andere ziekteverwekkers. 

 

MRB (multiresistente bacteriën) of MDRO (Multi Drug Resistant Organisms) van het 

type ESBL, CPE, VRE, … 

Bacteriën worden multiresistent voor antibiotica verklaard, indien zij als gevolg van de 

opeenstapeling van natuurlijke en verworven weerstanden alleen nog gevoelig zijn voor een 

beperkt aantal antibiotica, die gewoonlijk bij behandeling actief zijn. 

In RVT/ROB wordt momenteel niet aangeraden een opsporing van deze MRB uit te voeren. 

De ontdekking van dit type van bacteriën in een monster dat voor diagnostische doeleinden 

bij een bewoner werd afgenomen, moet leiden tot het invoeren van aanvullende 

voorzorgsmaatregelen bij het toedienen van de zorgen. Behalve in een bijzonder geval, is 

het niet nodig de bewoner te isoleren. Vraag bij twijfel het advies van een hygiënist. Indien 

zijn toestand het toelaat, moet de bewoner bewust gemaakt worden voor de elementaire 

hygiënemaatregelen en in het bijzonder de handhygiëne. 

In geval van epidemie verwijzen wij naar hoofdstuk 4 “beheersing van epidemieën”. 

 

Clostridium difficile, Norovirus, besmettelijke diarree, tuberculose, schurft 

Zie de specifieke procedures in dat verband (hoofdstuk 4 – Gevalideerde procedures). 

 

2.7. Onderhoud van de lokalen. Bijlage 11. 

 

Het onderhoud van de lokalen draagt bij tot de algemene hygiëne van een instelling (7). 

Omdat onderhoud het besmettingsniveau van de omgeving vermindert, is het een van de 

schakels in de keten van ziekenhuisinfectiepreventie. 

De volgende aanbevelingen hebben betrekking op de toegepaste technieken, het gebruikte 

materiaal en de producten en de omstandigheden waarin procedures nuttig zijn.  
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Deze technieken kunnen alleen doeltreffend zijn op het vlak van de risicobeheersing met 

betrekking tot de omgeving, indien met de volgende voorwaarden rekening wordt gehouden : 

 

- Erkennen van de “onderhoudsfunctie” binnen de instelling door de directie, de instanties en  

  alle professionals; 

- Omkadering en toepassing van de procedures door personeel dat specifieke vaardigheden  

   verworven heeft (eerste- en/of permanente vorming); 

- Organisatie van het werk die de correcte uitvoering van deze procedures mogelijk maakt; 

- Terbeschikkingstelling van aangepaste lokalen, materiaal, uitrusting en producten, die aan  

  de onderhoudsvereisten beantwoorden. 

 

Het vormen van een gecentraliseerde schoonmaakploeg maakt het mogelijk deze 

verschillende elementen te optimaliseren. 

Het onderhoud van de lokalen heeft betrekking op de fases van de schoonmaak en 

desinfectering die de beheersing van het niveau van de bacteriële besmetting van de 

omgeving mogelijk maken. 

 

- De “schoonmaak” is een onderhoudshandeling van de lokalen en uitrusting met als 

hoofddoel het verzekeren van een aangenaam uitzicht (comfortaspect) en een bepaald 

netheidsniveau (hygiëneaspect). Deze handeling die bestaat uit de (vooral macroscopische) 

verwijdering van deeltjesvuil, biologisch, organisch of vloeibaar vuil, gebeurt door middel van 

een procedé dat de staat van de behandelde oppervlakken ontziet door in wisselende 

verhouding een beroep te doen op de volgende gecombineerde factoren: chemische 

werking, mechanische werking, inwerkingstemperatuur en –tijd. De schoonmaak gaat een 

eventuele desinfectie vooraf. 

 

- De “schoonmaak-desinfectie” is het gevolg van het gebruik van een reinigend en 

desinfecterend product, dat in één verrichting schoonmaak en desinfectie combineert. 

 

De ROB worden op het vlak van onderhoud niet als risicovol beschouwd, de RVT vormen 

een gemiddeld risico in die zin dat een schoonmaak/desinfectie nodig kan zijn voor de 

kamers van besmette of geïsoleerde bewoners. Ook de verzorgingslokalen kunnen 

schoongemaakt en gedesinfecteerd worden. 
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Dit document bevat aanbevelingen. Zij steunen zelden op wetenschappelijke gegevens. Het 

is de taak van de instelling om de voorschriften op te stellen en te bekrachtigen of nog, 

eventueel, technische fiches, waarin de aan de plaatselijke context aangepaste materialen 

en regels worden gespecificeerd. 

 

De schoonmaakplanning moet in de vorm van een rooster worden opgemaakt. Het 

onderhoudspersoneel moet daarop telkens na het uitvoeren van een 

onderhoudswerkzaamheid zijn initialen aanbrengen.  

 

Het onderhoud van het meubilair en de oppervlakken van de voedingsafdeling wordt 

behandeld in hoofdstuk 2.11. 

 

Algemene regels voor het gebruik van onderhoudsproducten : 

- Desinfecteermiddelen moeten lokaal goedgekeurd worden op basis van de 

efficiëntienormen met betrekking tot hun werking op verschillende micro-organismen. 

- Er moet een gebruiksprocedure van de producten opgesteld en aan het 

onderhoudspersoneel meegedeeld worden. Het personeel zal een opleiding over het gebruik 

van de producten krijgen. 

- De product- en veiligheidsfiches moeten gemakkelijk toegankelijk zijn. 

- De doseringen moeten in acht genomen worden.  

- Controleer de vervaldatum, bewaar geen bereidde producten na de door de fabrikant 

voorgeschreven vervaldatum. 

- Lege verpakkingen moeten worden weggegooid, zij mogen nooit opnieuw gebruikt worden. 

- Voor detergenten-desinfectiemiddelen die met voedingsmiddelen in contact komen, moet 

het rusthuis in het bezit zijn van een attest van de firma, waarin bevestigd wordt dat zij 

geschikt zijn voor alimentair gebruik (specifieke afkorting op de verpakkingen). 

 

In de RVT/ROB wordt vaak bleekwater gebruikt. Dit desinfecteermiddel dat niet erg 

gebruiksvriendelijk is, kan op nuttige wijze vervangen worden door andere producten van het 

type quaternair ammonium, glucoprotamine, waterstofperoxide, … In dat geval moet de 

doeltreffendheid en de inwerkingstijd op de geviseerde ziekteverwekkers geverifieerd 

worden.  

 

Bleekwater. Bijlage 12. 

Bleekwater ontsmet, ontvlekt, bleekt en verdrijft kwalijke geuren. 

Bleekwater heeft geen reinigende werking en moet dus op vooraf gereinigde oppervlakken 

worden toegepast. 
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Bleekwater is bacteriëndodend, schimmeldodend, sporendodend en virusdodend (het 

vernietigt bacteriën, schimmel, sporen en virussen). 

Bleekwater is een vloeibaar contactdesinfectiemiddel voor oppervlakken, ook in de 

voedingssector. 

Het behoudt zijn eigenschappen  gedurende 3 jaar bij inachtneming van de door de fabrikant 

aanbevolen opslag- en gebruiksvoorwaarden. 

Ongeacht de verpakking, moet bleekwater bewaard worden op een koele plaats, beschermd 

tegen licht en zonlicht en buiten het bereik van kinderen. 

Bleekwater  moet in koud of lauw water verdund worden.. 

 

Techniek voor het onderhoud met stoom. Bijlage 13. 

 

2.9. Onderhoud van medisch materiaal. Bijlage 14 

 

Het doel van het onderhoud van medisch materiaal (MM) is het vermijden van de 

kruisoverdracht van micro-organismen via medisch materiaal (MM) met een laag en 

middelgroot risico op besmetting. 

“Met medisch materiaal bedoelt men elk instrument, toestel, uitrustingsstuk, substantie, 

product, met uitzondering van producten van menselijke oorsprong, of ander artikel dat 

alleen of samen met andere wordt gebruikt, met inbegrip van de accessoires en 

softwareprogramma’s die noodzakelijk voor de goede werking en die door de fabrikant 

bestemd zijn om bij de mens voor medische doeleinden te worden gebruikt en waarvan de 

gewenste belangrijkste werking niet wordt verkregen door farmacologische of 

immunologische middelen, noch door metabolisme, maar waarvan de werking wel door 

dergelijke middelen ondersteund kan worden.”  

“Gezien de complexiteit van de procedures en technieken voor de behandeling van MM en 

hun moeilijke toepassing, is het ten zeerste aanbevolen steriel wegwerp-MM te gebruiken, 

indien dit op de markt verkrijgbaar is; het gaat hier bijvoorbeeld om verbandsets, toestellen 

voor de afname van haar, sondes, mondverzorgingsets, kits voor aerosoltherapie, 

bevochtigingskits voor zuurstofbehandeling”. 

 

TER HERINNERING: we onderscheiden drie niveaus van infectierisico. 

 

1. Kritisch materiaal : MM dat in het weefstel, steriele holten of het vaatstelsel dringt: het 

infectierisico is hoog. Dit MM wordt steriel gebruikt, in wegwerpvorm (en wordt dus nooit 

gereinigd en gedesinfecteerd).  

Voorbeelden: naalden, katheters, urinesondes …  
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2. Semi-kritisch materiaal : MM dat oppervlakkig in contact komt met slijmvliezen of 

gekwetste huid: middelgroot infectierisico.  

Voorbeelden: rectale thermometers, nagelknippers, ondersteken, urinalen, emmer van 

toiletstoel, … 

 

3. Materiaal met laag infectierisico : MM dat in contact komt met ongeschonden en gezonde 

huid van de bewoner of zonder contact met de bewoner. Dit is het meest voorkomend MM.  

Voorbeelden: bloeddrukmeter, stethoscoop, bedhekken, weegstoel, revalidatiemateriaal, ….  

 

Het MM kan onderdompelbaar of niet-onderdompelbaar zijn en de reinigings- en 

desinfecteringswijze zijn daarvan afhankelijk. 

 

Voor de keuze van de producten verwijzen we naar de lijst van in België toegelaten 

kiemdodende middelen die terug te vinden is op de website van de FOD Volksgezondheid – 

Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. 

 

Al het MM dat ondergedompeld kan worden, zal ondergedompeld worden. Controleer 

systematisch de technische fiche van de fabrikant van het MM, die de producten en 

technieken voor het reinigen en het ontsmetten moet vermelden, alsook de technische fiche 

van de fabrikant van het reinigend-desinfecterend product. 

Hang boven de bak(ken) waarin het materiaal wordt ondergedompeld de 

gebruiksvoorschriften van het reinigend-desinfecterend product voor instrumenten en 

herinner aan de onderhoudsfases, de verdunningen, de verversing van de baden … (De 

verkoper van het product kan u misschien dat soort documenten bezorgen, die u dan wel zult 

moeten aanpassen). 

  

Bescherming van de professionals tegen infectierisico’s en tegen chemische en toxische 

risico’s.  

Contact tussen het reinigend-desinfecterend product en de huid en slijmvliezen moet 

vermeden worden. Het dragen van handschoenen is verplicht. Bij onderdompeling wordt het 

dragen van een beschermingsschort, een bril en een masker aanbevolen. In geval van 

spatten op de huid en/of de slijmvliezen moeten deze onmiddellijk gewassen en overvloedig 

met water afgespoeld worden. 
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Gebruik van producten. 

Houd rekening met :  

- De vervaldatum.  

- De door de fabrikant aanbevolen gebruiksconcentratie (raadpleeg de technische fiche van  

   het product). 

- De aanbevolen contacttijd. 

- De frequentie voor het verversen van het dompelbad. 

- Afspoelen indien aangeduid. 

- Verschillende producten niet mengen.  

  

Onderhoud van de bakken. 

Bestem de bak uitsluitend voor het onderhoud van MM.  

Na het ledigen moet elke bak gereinigd en gedesinfecteerd worden met behulp van een met 

detergent-desinfecteermiddel doordrenkte doek. 

Afspoelen met leidingwater.  

Het materiaal drogen (door uitdruipen of met wegwerppapier). 

 

ONDERDOMPELBAAR MM 

 

Dompelbak  

Materiaal :  

reinigend-desinfecterend middel voor instrumenten dat aan de normen voldoet en 

absorberend wegwerppapier. 

Indien het MM zichtbaar vervuild is, het vuil verwijderen (bv. bloedvlek) met behulp van 

wegwerppapier. 

 

Techniek : 

Onmiddellijk en volledig onderdompelen in de bak met detergent-desinfecteermiddel voor 

instrumenten.  

De door de fabrikant aanbevolen contacttijd eerbiedigen. 

Het MM schoonmaken met een plastic borstel (laat de borstel ondergedompeld met het MM 

in het detergent-desinfecteermiddel).  

Zorgvuldig en overvloedig afspoelen met leidingwater om resten en alle sporen van het 

product te verwijderen. 

Laten drogen in de openlucht of afvegen met wegwerppapier of met een schone, droge en 

niet-pluizende doek en daarna het MM op een schone en droge plaats opbergen. 
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NIET-ONDERDOMPELBAAR MM 

Materiaal : 

Zuivere doek of absorberend wegwerppapier voor het afvegen. 

Detergent-desinfecteermiddel voor instrumenten dat aan de normen voldoet. 

 

Techniek :  

De oppervlakken vochtig afvegen met een detergent-desinfecteermiddel. 

 

MATERIAAL MET MIDDELGROOT RISICO  

Bij dit materiaal gaat het hoofdzakelijk over: rectale thermometers, nagelknippers. 

 

Thermometer : 

Het is aan te bevelen bij voorkeur een oorthermometer of, bij gebrek daaraan, een oksel- of 

liesthermometer te gebruiken. Een rectale thermometer komt in contact met het slijmvlies en 

kan bovendien ziekteverwekkende bacteriën en virussen overdragen.  

 
Hij moet : 

- Ofwel beschermd worden in een wegwerpbescherming (CE-gemerkt), die na elk gebruik 

wordt weggegooid. Hij wordt na onderdompeling in een detergent-desinfecteermiddel 

gereinigd tussen elk gebruik.  

- Ofwel strikt individueel zijn en mag niet voor verschillende bewoners gebruikt worden.  

 

Een nagelknipper : 

Wordt bij voorkeur voor het persoonlijk gebruik van een bewoner bestemd. Als dat niet kan, 

wordt hij tussen twee bewonerscontacten gereinigd in een detergent-desinfecteermiddel. Als 

hij in contact komt met een schimmelaandoening van de nagel of met bloed (snijwonde, 

kwetsuur, …), wordt hij gereinigd in een detergent-desinfecteermiddel en vervolgens tussen 

twee bewonerscontacten gesteriliseerd om elke overdracht te voorkomen (met name van 

virale aard: in het bijzonder hepatitis B en hepatitis C).  

 

Zodra het zuiver is, wordt het medisch materiaal met laag risiconiveau opgeborgen in 

schone daartoe bestemde lokalen om het tegen besmetting te beschermen 

(waterspatten, stof, …) 
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2.10.  Hygiëne van de bewoner. 

          

Met hygiëne van de bewoner worden het toilet en de mond- en tandverzorging bedoeld. 

Deze 2 aspecten van de hygiëne dragen bij tot het welzijn van de bewoner en tot het 

voorkomen van kolonisatie/infectie door potentieel ziekteverwekkende kiemen. 

  

     2.10.1. Toilet van de bewoner. Bijlage 15. 

 

De doelstellingen van het toilet van de bewoner : 

- Zorgen voor een correcte lichaamshygiëne van de bewoners. 

- De staat van de huid in het oog houden (doorligwonden, huidplooien, letsels, staat van de  

   slijmvliezen, …).  

- Kolonisaties en infecties voorkomen. 

- Het psychisch en lichamelijk welzijn van de bewoner bevorderen. 

- Zelfstandigheid en het zich bewust zijn van zijn lichaam bij de bewoner bevorderen. 

- De relatie verzorger-verzorgde ontwikkelen. 

 

Lichaamsverzorging moet met tact en gevoel gebeuren.  

Eerbiedig het schaamtegevoel van de bejaarde persoon, handhaaf de zelfredzaamheid van 

de bewoner door hem op zelfstandige wijze voor een gedeelte van zijn toilet te laten zorgen. 

Vervang het beddengoed indien nodig en minstens eens per week. Vermijd ieder contact 

tussen proper en vuil linnen, gooi bevuild linnen niet op vloer. 

 

     2.10.2. Mond- en tandverzorging van de bewoner. Bijlage 16. 

 

Mond- en tandverzorging maakt deel uit van de dagelijkse zorgen, maar het is moeilijk, ja 

zelfs onmogelijk ze door bejaarde personen correct te laten uitvoeren. 

 

Inleiding : 

Alvorens in contact te komen met het mondslijmvlies, lichaamsvocht of een prothese, moet 

het verplegend personeel handhygiëne uitvoeren en wegwerphandschoenen aantrekken.  

 

Doelstelling van de mond- en tandhygiëne : 

- Handhaven van gezond mondslijmvlies en tanden. 

- Het gevoel van welzijn van de bewoners versterken. 

- Ondervoeding voorkomen. 

- Infectie (stomatitis, mondzweertjes, ... ) voorkomen. 
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Beoordeling van de mond- en tandhygiëne van de bewoner : 

Voor het uitvoeren van een adequate mond- en tandverzorging moet het verzorgend 

personeel de staat van de mond en tanden van de bewoner kennen (zou moeten deel 

uitmaken van een zorgchecklist). 

- Controleer de staat van het mondslijmvlies, het tandvlees, de tong, de tanden en de  

  tandprotheses. 

- Zijn er veranderingen van het mondslijmvlies? 

- Welke zorgen en behandelingen werden eerder toegepast? 

- Werden de bestaande maatregelen geëvalueerd?  

- Hoe gedragen de bewoners zich? 

- Kan de bewoner actief betrokken worden bij het verzorgingsproces? 

- Is er sprake van bijzondere gebeurtenissen, zoals bloedingen, braken, … ? 

 

Zorgtypes :   

- Mond- en tandverzorging. 

- Verzorging van tandprotheses. 

- Observatie van mond- en tandverzorging voor zelfredzame bewoners. 

- Toepassing van de mond- en tandhygiëne bij bewoners die niet zelfredzaam zijn. 

 

Het is nodig aangepaste materialen en producten te gebruiken. Op voorschrift kan door een 

verzorger of door de bewoner mond- en tandhygiëne met farmaceutische producten worden 

uitgevoerd. 

 

Vragen die het verzorgend personeel moet stellen voor een goede mond- en tandhygiëne :  

 

- Past de bewoner op zelfstandige wijze een correcte mond- en tandhygiëne toe? 

- Draagt de bewoner een volledige of gedeeltelijke tandprothese? 

- Welke producten gebruikt hij gewoonlijk en zijn zij wel degelijk geschikt? 

- Hoe vaak moet de verzorging plaatsvinden? 

- Is een bezoek aan de tandarts aan te bevelen? 

 

Na elke mond- en tandverzorging moet er een observatie plaatsvinden, die nauwkeurig in het 

dossier van de patiënt gedocumenteerd moet worden. 
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2.11. Hygiëne en voeding. Bijlage 17. 

 

De voedingshygiëne in RVT/ROB moet de principes van het systeem van risicoanalyse en 

de beheersing van kritische punten (de zogenaamde HACCP) inzake voedselveiligheid (5) 

naleven. Zij bestaat met name uit de analyse van de mogelijke gevaren en het toepassen 

van doeltreffende controle- en toezichtmaatregelen bij de verwerking van 

voedingsmiddelen6). Zij wordt toegepast via het vastleggen van een aantal procedures. De 

traceerbaarheid op het vlak van voedselhygiëne is uiterst belangrijk en daarom zijn er 

procedures nodig voor, onder andere : 

 

- het registeren van de binnenkomende producten, hun aard, identificatie, hoeveelheid, de  

  ontvangstdatum en de identificatie van de leverancier; 

- het vaststellen van de relatie tussen de binnenkomende en uitgaande producten, waardoor  

  hun traceerbaarheid in alle fases van de productie, verwerking en verdeling mogelijk is. 

 

In de bijlagen bevindt zich : 

 

Een tabel betreffende het onderhoud van het meubilair en de oppervlakken van de 

voedingsafdeling en ook enkele aanbevelingen betreffende : 

 

- het bewaren van voedingsmiddelen, 

- de tafel, 

- de verdeling van de maaltijden, 

- het ophalen van het vaatwerk, 

- het reinigen en de desinfectie van het vaatwerk. 

 

Indien de persoon die de maaltijden bereidt, ze ook verdeelt, moet hij van kledij wisselen, 

voordat de maaltijden naar de bewoners worden gebracht. 

 

2.12. Linnenbeheer. 

            

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde in april 2005 (9) “Aanbevelingen inzake behandeling 

van het linnen van verzorgingsinstellingen”. 

Deze aanbevelingen zijn van toepassing op alle textiel.   

Hieronder worden enkele aandachtspunten weergegeven. 
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Proper linnen 

 

Principes : 

- De manipulatie van linnen gebeurt met schone handen.  

- Linnen moet zo weinig mogelijk manipulaties ondergaan.  

- Principe van “laatst aangekomen, laatst gebruikt”.  

- Oppervlakken die met het linnen in contact komen, moeten zuiver en droog zijn.  

- Alleen het noodzakelijke linnen in de kamer binnenbrengen.  

- Geen wilde opslag van linnen. 

 

De kar :  

- Alleen het nodige linnen op de kar leggen.  

- Kar dagelijks reinigen en desinfecteren met een desinfecterend reinigingsmiddel (staven,   

   handvatten).  

- 1 maal per week een volledig onderhoud van de kar uitvoeren. 

 

Vuil linnen 

 

Principes : 

- Uitgaan van het principe “vuil linnen = besmet linnen”.  

- Elke opslag in de kamer vermijden (linnen niet op de vloer leggen).  

- Linnen zo snel mogelijk in een zak met gepaste kleur verwijderen.  

- Handschoenen dragen voor elke manipulatie van bevuild linnen, vervolgens handhygiëne    

  uitvoeren. 

- Specifieke procedure volgen voor bewoners voor wie aanvullende voorzorgsmaatregelen  

  genomen worden.  

 

Bij gebruik van een sorteerkar voor linnen : 

- Zakken niet meer dan ¾ van hun inhoud vullen. 

- Niet met de kar de kamer binnenrijden. 

- Oppervlakken waarop zakken met vuil linnen liggen, regelmatig reinigen en desinfecteren.  

 

Betrokken personen : 

Verpleegkundigen en personeel dat voor het linnen zorgt. 
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Doelstellingen : 

- Levenskwaliteit bevorderen dankzij optimaal onderhoud van het linnen. 

- Inachtneming van de hygiëneregels om zo kruisbesmetting te vermijden. 

- Ergonomisch werk. 

 

Vooraf : 

- Linnen van bewoners, personeel en de instelling wordt gemerkt. 

- Vuil linnen wordt verzameld in linnenzakken met verschillende kleuren, afhankelijk van de    

   temperatuur waarop ze gewassen zullen worden. Voor het onderhoud bestemde doeken  

   en dweilen worden in een afzonderlijk netje gestoken. 

- De wasserij wordt in afzonderlijke ruimtes verdeeld: sorteerkamer/-zone, waskamer/-zone,  

  droogkamer/-zone en manipulatiekamer/-zone (vouwen, strijken, …) van proper linnen. 

 

Uitvoering  

 

Manipulatie van vuil linnen : 

- Vuil linnen wordt door het personeel gesorteerd in gekleurde linnenzakken. Deze  

   linnenzakken mogen slechts ¾ gevuld worden. Vervolgens worden de linnenzakken  

   gesloten en in de vuile zone/kamer geplaatst.  

- Vuil linnen zal regelmatig opgehaald worden door het personeel van de wasserij, waar het  

  gesorteerd zal worden. 

  Zij dragen daarbij handschoenen . 

 

Behandeling van gewassen linnen : 

- Proper linnen wordt uit de wasmachines gehaald. Het wordt dan in de droogmachine  

  gestoken of uitgeschud en daarna opgehangen. 

 

Behandeling van droog linnen : 

- Kledingstukken van bewoners worden gestreken en gesorteerd op aangepaste    

    linnenkarren.  

     Hetzelfde geldt voor het linnen van het personeel, indien het niet extern behandeld wordt. 

 

2.13. Afvalbeheer. 

            

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde in maart 2005 “Aanbevelingen inzake het beheer 

van medisch verzorgingsafval” HGR nr. 5109.  
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De vereisten kunnen in elke Gemeenschap en gewest verschillen. Raadpleeg de geldende 

wetgeving. 

 

Principes : 

- De kleur van de zakken afhankelijk van de aard van het afval in acht nemen. 

- Afval verminderen en risico’s tot een minimum beperken. 

- Afvalbakken mogen geen gevaar betekenen of reukhinder veroorzaken. 

- Afvalcontainers moeten gesloten zijn en mogen slechts ¾ van de maximuminhoud gevuld   

  worden.   

- Afvalzakken worden steeds zorgvuldig gesloten, voordat ze verwijderd worden. Neem  

  steeds de vullimiet in acht.  

- Sla het afval op in een specifiek lokaal. 

 

Doelstellingen : 

- Woekering en verspreiding van potentieel ziekteverwekkende kiemen vermijden.  

- Reukhinder vermijden.  

 

Voorbereiding : 

- Alle personeelsleden krijgen regelmatig een vorming over de juiste behandeling van afval. 

- Er is steeds een voldoende hoeveelheid noodzakelijke vuilniszakken beschikbaar. 

 

Toepassing : 

Huishoudelijk afval : 

- Huishoudelijk afval wordt gesorteerd volgens de geldende wetgeving. 

- Huishoudelijk afval wordt minstens een keer per dag verwijderd in de leefruimtes. 

 

Papier, glas :  

Papier- en glascontainers worden regelmatig geledigd. 

 

Afval (B1) : 

Afval met bloed, secreties en uitwerpselen wordt samen met het huishoudelijk afval 

verwijderd (B1). 

 

Naaldcontainers / gele verzamelbakken :  

Alle scherpe en snijdende voorwerpen worden verwijderd in naaldcontainers / gele 

verzamelbakken. 

Gooi naalden systematisch en onmiddellijk na hun gebruik weg in de naaldcontainer. 
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Gebruik de naaldcontainers op correcte wijze :  

- Plaats de naaldcontainer in de nabijheid van de plaats waar met naalden wordt gewerkt. 

- Verwijder de naald met de punt naar onderen en via de gleuf. 

- Gooi geen ander afval in de naaldcontainer (kompressen, papieren verpakkingen, ….). 

- Laat geen naalden slingeren (steriele vlakken, maaltijdtafeltjes, vuilniszakken, …). 

- Vul de container slechts voor 80%, sluit hem correct en verwijder hem met het B2-afval.  

 

Afval afkomstig van verzorgingsactiviteiten met infectierisico (B2): 

- In kamers waarin aanvullende voorzorgsmaatregelen in acht genomen moeten worden,  

wordt het zacht of hard niet-snijdend afval (verband, infuus, aerosol, sondes, luiers, …)  en 

afval met bloed, secreties en ontlasting verwijderd in een speciale zak (vaak geelkleurig) en 

samen met het B2-afval verwijderd door het verzorgend personeel na de lichaamsverzorging 

(ochtendverzorging). 

 

2.14. Antiseptica. 

          

Een antisepticum is een geneesmiddel dat idealiter een antibactericide, antivirale en 

schimmelwerende werking combineert. 

 

Doelstellingen : 

-  Correct gebruik van antiseptische producten bij de dagelijkse verzorging van de bewoners 

om infectie te voorkomen of te behandelen. 

 

Betrokken personeel : 

- Artsen, verpleegkundigen. 

- Zorgkundigen in samenwerking met een verpleegkundige. 

 

Indicaties : 

Het doel van een antisepticum is het onwerkzaam maken en/of het verwijderen van micro-

organismen op het lichaamsoppervlak met het oog op de preventie of behandeling van een 

infectie of een kolonisatie. 

Antisepsis heeft talrijke eigenschappen: 

• bescherming tegen kolonisatie en latere lokale infectie; 

• bescherming tegen de verspreiding van lokale infecties over het hele lichaam, 

• behandeling van lokale infecties; 

• overdracht van ziektekiemen naar andere personen en de omgeving verhinderen. 
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Aanbevelingen voor goed gebruik van antiseptica : 

- Indicatie van de producten in acht nemen.  

- Verenigbaarheid met gezonde en/of gekwetste huid controleren.  

- De aangeduide contacttijd in acht nemen (bv. Isobetadine scrub totdat het schuim wit  

  wordt, alcoholische isobetadine totdat het product opgedroogd is, …) 

- Gebruik producten van dezelfde familie (bijvoorbeeld bij gebruik van antiseptische zeep en  

  een antisepticum) om te vermijden dat de producten door antagonisme onwerkzaam  

 zouden worden of toxisch door onverenigbaarheid. 

- Spoel de antiseptische zeep voldoende af om ze van de huid te verwijderen (tere huid van  

  bejaarde personen). 

- Voldoende afdrogen en in het bijzonder in de huidplooien. 

- Lokale tolerantie in het oog houden (erytheem, uitdroging, irritatie…) en ook mogelijke  

  allergische reacties. 

- Een antisepticum (geen scrub) niet afspoelen of verwijderen, anders gaat de blijvende  

  werking verloren.  

- Gebruik geen antisepticum maar wel een desinfecteermiddel om materiaal te desinfecteren.  

- Controleer de vervaldatum van het product. 

- De verzorger moet voor het gebruik inlichtingen inwinnen over het product ( bijsluiter of  

  compendium lezen). 

- Noteer de datum waarop het product geopend werd op de flacon (als het antisepticum  

  meerdere doses bevat). 

- Neem de gebruiksduur na het openen van de flacon in acht. 

- Sluit de flacon correct na elk gebruik. 

- Raak de opening van de flacon niet aan met handen of vingers. 

- Een geopende flacon niet opnieuw verpakken of bijvullen.  

- Beschut tegen licht en warmte bewaren. 

- Na gebruik de buitenkant van de flacons reinigen/desinfecteren door ze vochtig af te vegen.  

- Het gebruik van flacons met 1 dosis of kleine flesjes is aan te bevelen. 

  1 bewoner = 1 flacon met 1 dosis = 1 verzorging. 

- Aangebroken flacons met 1 dosis systematisch weggooien.  

- Flacons met antiseptica niet in de kamer van de bewoner of op het verzorgingskarretje  

  achterlaten. 
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Antisepsis in een stap : 

- Voorbeeld : ontsmetting van gezonde huid voor injecties (IM, IV, S/C ) met alcohol (alcohol  

  met 70 % ethanol). 

- Controleren of de huid schoon en droog is. 

- Antisepticum aanbrengen en laten drogen door de lucht. 

 

Antisepsis in vijf stappen : 

Voorbeeld : wondverzorging, blaassonde, ... 

 

Vijf stappen : 

1. Reiniging met antiseptische zeep: (bv. IsoBetadine ® scrub, Hibiscrub ® , ...). 

2. Spoelen: met steriel water (bv. steriel water in enkele dosis). 

3. Drogen: met steriele kompressen of tampons. 

4. Antisepsis: (bv. alcoholhoudende IsoBetadine ®, Hibitane ® , ... ). 

5. Drogen in de lucht en inachtneming van de contacttijd. 

  

2.15. Vaccinatie tegen respiratoire aandoeningen. 

 

Doel :  

Bescherming van de bewoner.  

 

Praktische uitvoering :  

Vaccinaties aanbevolen ter preventie van infecties van de luchtwegen: 

 

1.  Vaccinatie tegen pneumokokken : 

De behandelende geneesheer die zijn patiënt goed kent (zwakke gezondheid, CARA, 

suikerziek, astmalijder, enz.), zal wel of niet beslissen of zijn patiënt gevaccineerd zal 

worden. Hij zal zich richten naar de aanbevelingen. 

Referentie http://www.vaccination-info.be/ 

 

2. Vaccinatie tegen griep : 

Vaccinatie tegen griep behoort tot het domein van de behandelende geneesheren, 

die hierover individueel beslissen. 

Referentie http://www.vaccination-info.be/ 

 

Het promoten van de vaccinatie van het verzorgend en administratief personeel van het 

rusthuis behoort tot het domein van de instelling zelf.  
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Het beoogde doel is een zo groot mogelijk percentage gevaccineerde personen. Dit wordt 

door het personeel beter aanvaard, indien de vaccinatiekosten door het rusthuis worden 

gedragen. 

Referentie http://vaccination-info.be/pro/ 

 

Organisatie :  

 

 Vaccinatie van de bewoners : 

In het dossier van elke bewoner worden de volgende gegevens vermeld : 

- datum van de laatste vaccinatie tegen pneumokokken en de datum van de volgende 

herhaling; 

- datum van de seizoensgebonden vaccinatie tegen griep, die elk jaar wordt bijgewerkt; 

- indien geen vaccinatie plaatsvond, wordt de reden genoteerd: weigering van de 

patiënt en/of van de familie, medische contra-indicatie, … 

Vanaf de eerste dagen van de herfst wordt informatie over de seizoensgebonden 

griepvaccinatie ter beschikking van de bewoners en hun familie gesteld. 

Er wordt regelmatig informatie verstrekt bij de behandelende geneesheren. 

 

Vaccinatie van het personeel : 

Het is aan te bevelen dat de arbeidsgeneesheer samen met de coördinerende arts 

campagnes organiseert over de jaarlijks terugkerende vaccinatie tegen griep. Daarin zal 

aandacht worden besteed aan:  

- informatie voor alle personeelscategorieën; 

- voor iedereen toegankelijke vaccinatiesessies (personeel van de dag- en nachtploeg, 

vast en tijdelijk personeel, paramedisch, medisch en administratief personeel dat met 

de bewoners in contact komt, technisch personeel …); 

- gratis terbeschikkingstelling van vaccins (in overleg met de directie); 

- jaarlijkse opvolging van het percentage gevaccineerd personeel; 

- bij de uitvoering van de vaccinatie worden het medisch geheim en de anonimiteit van 

iedereen in acht genomen. 

 

2.16. Preventie voor contactongevallen met bloed.   

 

A.B.C. (Accidenteel bloedcontact) wordt gedefinieerd als elk contact met bloed of een met 

bloed besmet lichaamsvocht dat plaatsvindt door aantasting van de huid (prik, snede) of door 

opspatten op een slijmvlies (ogen, mond) of op gekwetste huid (wonde, schaafwonde, 

eczeem …). 
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De preventie van A.B.C. streeft naar het verminderen van het risico op besmetting door het 

hepatitis B-, C- en hiv-virus.  

Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat er snel en efficiënt wordt opgetreden bij verwonding 

door naaldprikken of spatten van bloed of lichaamsvocht op de slijmvliezen. 

 

Betrokken personen : 

- Verplegend personeel, 

- Zorgkundigen, 

- Onderhoudspersoneel, 

- Student(en). 

 

Profylaxis 

De volgende maatregelen maken het mogelijk verwondingen door naaldprikken te 

voorkomen en het risico op contact met bloed te verminderen : 

 

- Plaats de naaldcontainers dicht bij de patiënten, zodat de naalden onmiddellijk na de  

  injectie weggegooid kunnen worden.  

- Gebruik gebruiksklare veiligheidsnaalden en veiligheidsinjectiespuiten. 

- Draag wegwerphandschoenen als er een risico op contact met bloed of  

  lichaamsvochten bestaat.  

- Correcte injectietechniek.  

- Neem het verbod op “recapping” in acht (terugplaatsing van de beschermhuls op de  

  naald).  

- Preventie door vaccinatie.  

- Permanente vorming over de preventie van A.B.C. wordt aanbevolen. 

- Geen bloed op de vloer wegvegen zonder het dragen van wegwerphandschoenen! 

 

1. Beschrijving van de gedragsregels na verwonding door een naaldprik of spatten  

    van lichaamsvochten op de slijmvliezen: 

 

A. Prikverwonding - contact van gekwetste huid met bloed : 

- Niet doen bloeden.  

- De gekwetste zone of de blootgestelde huid onmiddellijk met zeep onder stromend  

  water reinigen.  

- De getroffen zone overvloedig onder stromend water afspoelen.  

- Afdrogen.  
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- Het antisepticum op de gekwetste zone aanbrengen, liefst door indompeling. 

- De gekwetste zone eventueel beschermen. 

 

B. Bloedspatten of spatten van lichaamsvochten in de ogen of op de slijmvliezen : 

Spoel de ogen gedurende 5 tot 10 minuten onder stromend water.  

 

In beide gevallen de bron opsporen (indien de identificatie mogelijk is). 

In het dossier van de bewoner nakijken of er al besmetting met hiv, hepatitis B of C bekend 

is. Indien dit niet het geval is, met toestemming van de bewoner en zijn behandelende 

geneesheer nakijken of hij drager is van HBsAg, Ac VHC, Ac HIV. 

 

- Voer binnen 72 uur een bloedafname uit bij het slachtoffer om zijn serologische status  

  te bepalen. 

- Aangifte doen van het arbeidsongeval bij de arbeidsgeneesheer volgens de  

  voorschriften van het RVT/ROB. 

- Directie inlichten. 

- Eventueel de coördinerende geneesheer van de instelling verwittigen.  

- Aangiftedocumenten van een arbeidsongeval moeten binnen 48 uur worden ingevuld.  

 

2. " Bijzonder geval van besmetting door bloed van een bewoner met gekende hiv- 

       infectie". 

Neem onmiddellijk contact op met een infectioloog, die voor het slachtoffer zal zorgen.  

 

Conclusie 

 

In dit hoofdstuk hebben wij verschillende facetten van de preventie van zorginfecties in 

RVT/ROB behandeld. Een groot aantal van deze aanbevelingen is gebaseerd op de mening 

van experts en steunt niet op "Evidence-Based Medicine" (EBM of feitelijke op bewijzen 

gesteunde geneeskunde). Zij vloeien vaak voort uit ziekenhuispraktijken die niet altijd aan de 

realiteit en vereisten van RVT/ROB zijn aangepast. Dit doet echter geen afbreuk aan het feit 

dat preventie de hoeksteen is in de strijd tegen zorginfecties. Deze aanbevelingen zullen dus 

zo goed mogelijk aan de plaatselijke middelen worden aangepast, waarbij steeds de 

voorkeur gegeven zal worden aan handelingen die het hoogste veiligheidsniveau voor 

bewoners en personeel garanderen.  
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3. REGISTRATIE EN TOEZICHT. 
 
 
3.1. Inleiding met doelstelling. 
 
 
Registratie van zorginfecties heeft tot doel om inzicht te krijgen in het vóórkomen / de 

prevalentie van zorginfecties en in het antibioticagebruik in de instelling, met de bedoeling 

om meer gezondheidswerkers (huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden) bewust te 

maken van de lokale epidemiologie en actie te ondernemen om zorginfecties en het  

ontwikkelen van resistente kiemen te voorkómen. 

 

3.2. Vragenlijst. 
 

- bezorgd aan alle consortia (n = 6), doorgestuurd naar alle RVT’s en ROB’s (n = 40) 

- respons: 77% (31 op 40) 

 

3.3. Gegevens van vragenlijst met analyse. 

 

- rapport opgesteld door het WIV 

 

3.4. Ontwikkeling van een registratieformulier.  

 

De laboresultaten zijn nu vaak het enige wat door de woonzorgcentra als registratie van 

infecties gerapporteerd wordt. Wij stellen voor om de insteek uit te breiden naar de 

microbiologie, de kliniek en de voorgeschreven antibiotica. 

 

- de microbiologie: naast de MDRO’s (Multi Drug Resistent Organisms) en de specifieke 

kiemen als Norovirus, Campylobacter en andere, vragen wij ook of er een urinestick op nitriet 

+ leukocyten en een urinekweek uitgevoerd werden 

 

- de kliniek, met volgende systemen: urogenitaal, respiratoir-nko (neus-keel-oor), gastro- 

intestinaal, huid-conjuctiva. Bedoeling is om zicht te krijgen op endemieën of 

afdelingsspecifieke infecties en vooral die klinische indicaties te releveren waarbij 

systemische antibiotica voorgeschreven worden. 
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- de antibiotica : registratie per gestart product. Hierbij kan een controle aansluiten : via de 

apotheek kan de CRA (coördinerend en raadgevend arts) alle antibiotica van die maand per 

afdeling opvragen. 

 

PRAKTISCH : 

- De hoofdverpleegkundige vult maandelijks het registratieformulier in, in samenspraak met 

de huisarts : type infectie, eventueel de microbiologie en eventueel het voorgeschreven 

antibioticum.  De medewerking van de behandelende arts is essentieel. 

- Het is aangewezen dat de invulprocedure gecommuniceerd wordt naar alle verpleeg-

kundigen, zodat zij allen het document kunnen invullen. 

- Op het einde van de maand wordt de registratie doorgestuurd naar de CRA 

- Dit document is een hulpmiddel voor de CRA om per afdeling conclusies te trekken 

bijvoorbeeld bij een endemie en anderzijds om met team en huisartsen in communicatie te 

treden. 

 

3.5. Validatie van het registratieformulier. 

 

- Uitgetest door de instellingen van het eigen consortium. 

- Uitgetest door de instellingen van 5 andere consortia. 

- Het registratieformulier en de instructiekaart werden aangepast op basis van de  

  opmerkingen, correcties en aanvullingen.  

 

3.6. Rapportage en gebruik van data (met klemtoon op intern gebruik). 

 

De CRA kan met dit rapport aan de slag om op elk niveau te rapporteren en in communicatie 

te gaan: met de afdelingen, met de instelling en met de huisartsen. Het is niet de bedoeling 

om data te gebruiken voor studies. 

 

    3.6.1. Feedback en communicatie naar alle medewerkers. 

 

Resultaten kunnen gecommuniceerd worden : 

- door uit te hangen op de afdeling; 

- door het opstellen van een kwartaalrapport; 

- via de teamvergaderingen. 
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    3.6.2. Feedback en communicatie naar alle huisartsen die de voorziening bezoeken. 

 

Kwartaalresultaten kunnen via mail gecommuniceerd worden naar huisartsen met aandacht 

voor antibiotica en meer bepaald om  het breedspectrumgebruik aan te kaarten. Jaarlijks de 

huisartsen uitnodigen voor voorstelling en bespreking van resultaten. Andere items i.v.m. de 

preventie van zorginfecties kunnen dan aan bod komen bv. de goede handhygiëne bij het 

betreden van de instelling en na elk bewonersbezoek. 

 

3.7. Besluit. 

 

Het document is een bruikbaar instrument gebleken om zorginfecties te registreren.  Het 

registratiedocument kan een aanzet zijn voor een elektronisch verder uit te werken document 

van waaruit rapporten kunnen getrokken worden. Het kan dan een onderdeel uitmaken van 

een bestaand zorgdossier en als kwaliteitsindicator fungeren.  Dit proces wordt best begeleid 

en gestuurd door de overheid, zodat er geen diverse systemen ontstaan.  

 

Randvoorwaarden : 

- Uniformering van het document. 

- Implementering in het zorgdossier. 

- Antibiotica omzetten naar gecodeerde klassen. 

- Link met de antibioticavoorschriften via de apotheek. 

  

Een blijvende waakzaamheid en medewering van alle betrokkenen is essentieel.  

De CRA kan in deze materie zijn rol van coördinator en raadgever ten volle waarnemen wat 

volgens de wet overigens één van zijn taken is. 
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4. GEVALIDEERDE PROCEDURES EN WERKWIJZEN 

      

4.1. Inleiding.  

 
In het kader van het koninklijk besluit (KB) van 09.03.2014 houdende vaststelling van de 

normen voor de erkenning van rust- en verzorgingstehuizen (RVT)[1], is het aangeraden om 

een beleid voor de beheersing van zorggebonden infecties op te zetten. De procedures 

inzake isolatie en fixaties die het KB voorziet, volstaan op zich immers niet om de behoeften 

in de praktijk te dekken. Om kwalitatieve normen voor de veelzijdige “restproblemen” te 

ontwikkelen, raden we de ontwikkeling van aanvullende procedures aan. 

In elk rustoord voor bejaarden (ROB)/ rust- en verzorgingstehuis (RVT) moeten bepaalde 

onontbeerlijke procedures toegankelijk zijn :  

 

- Handhygiëne, gebruik van handschoenen. 

- Algemene voorzorgen. 

- Isolatie- /opsporingsbeleid en bijkomende voorzorgen (zoals gevraagd in het    

            KB) en een procedure voor epidemiebeheer. 

- Inenting. 

- Schoonmaak/onderhoud van de lokalen en de vlakken. 

- Procedure voor afvalverwijdering en behandeling van het vuile linnen. 

- Hygiëne van de bewoner (en mond- en tandhygiëne). 

- Hygiëne en restauratie. 

 

De aanbevelingen rond deze procedures worden beschreven in hoofdstuk 2 over preventie 

en we nodigen de lezer uit om deze te volgen.  

 

Volgens ons zijn de volgende aanbevelingen die in dit document worden beschreven, ook 

onmisbaar : 

 

- Transferprocedure. 

- Tuberculose. 

- Beheersing van het risico aspergillose (tijdens werkzaamheden) en  

- Legionellose. 

 

De aanwezigheid van deze procedures en hun aanpassing zouden door de regionale 

inspectie moeten worden gecontroleerd. 
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Er kunnen andere procedures worden opgesteld in functie van de individuele behoeften, met 

het oog op de optimalisering van de kwaliteit van de verzorging (een deel wordt in hoofdstuk 

2 beschreven en een deel hier) : 

 

- de verzorging van wonden, de zorg voor katheters. 

- het onderhoud van het medisch materiaal. 

- de kleding van het personeel. 

- de behandeling van infecties. 

- … 

4.2. Bronnen en methodologie van de studie. 

 
In een eerste fase hebben we de belangrijke punten uit gevalideerde wetenschappelijke 

literatuur gehaald.  

 
Het Draaiboek van de Vlaamse Gemeenschap stelt een volledige reeks voor van 

verzorgingsprocedures en een zeker aantal besluitvormingsalgoritmen voor het verzorgend 

eerstelijnspersoneel betreffende veelvoorkomende problematieken en hun aanpak, tot de 

waarschuwing van de behandelende arts indien nodig [2]. Onderhavig document wil dit 

uitgebreide initiatief niet vervangen, maar eerder wijzen op de belangrijkste procedures die 

moeten worden ingevoerd en de plaatselijk te ontwikkelen middelen. Gelet op de waarde van 

het werk, bevelen we de vertaling in het Frans en het Duits aan om de terreinspelers uit alle 

gewesten van het land in staat te stellen om het te gebruiken of er inspiratie uit te halen.  

 

Beroepsorganisaties zoals de Franse Cclin [3]  (Centre de Coordination et de lutte contre les 

infections), Bics (Belgian Infection Control Society) [4], CDC (Center for Disease Control and 

Prevention) [5], FIH (Fédération Internationale des Hôpitaux), … hebben specifieke 

aanbevelingen gepubliceerd, die natuurlijk niet volledig geschikt zijn voor de structuren 

ROB/RVT, maar die de belangrijkste elementen behandelen die in deze procedures moeten 

worden uitgewerkt. 

 

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft aanbevelingen gedaan voor de controle en 

preventie van infecties met Clostridium difficile [6] en onlangs nog aanbevelingen voor 

tuberculose [7] en heeft telkens een specifiek punt besteed aan ROB/RVT’s. Gelet op de 

gunstige bijdrage van deze specifieke aanbeveling voor de chronische verzorgingssector, 

stellen we voor om vaker dergelijke aanbevelingen te doen in de toekomst. 
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De Amerikaanse beroepsorganisaties (SHEA, IDSA) hebben specifieke aanbevelingen voor 

de chronische verzorgingssector [8,9] uitgebracht en het spreekt vanzelf dat deze slechts 

gedeeltelijk geschikt zijn voor de zorgstructuren zoals we ze in België kennen (grotere 

toegankelijkheid van de artsen, maar minder grote toegankelijkheid van de aanvullende 

onderzoeken), maar ze vormen een waardevol uitgebreid wetenschappelijk werk.  

 

Dit overzicht vormde een voorontwerp dat aan de spelers op het terrein werd voorgelegd om 

de compatibiliteit en de praktische haalbaarheid van elke aanbeveling te controleren. 

Hierdoor was het mogelijk om prioriteiten in termen van uitvoering en aanpassingen aan de 

specifieke context van ons land te formuleren.  

 

     4.2.1. Algemene methodologie om procedures op te stellen en te herzien. 

 
We stellen een stramien en een lijst onmisbare punten voor elke procedure voor om de 

creatie van deze procedures te vereenvoudigen. 

Deze aanbevelingen hebben niet de ambitie om een procedure uitvoerend te beschrijven, 

wel om de belangrijke punten te melden die in lokale procedures aan bod moeten komen.  

 

     4.2.2. Algemene structuur. 

 
Elke procedure moet de elementen bevatten die als voorbeeld in Figuur 1 worden 

vermeld. 

 

Figuur 1. Voorbeeld van gegevens die in een procedure moeten staan.  

 

We moeten er trouwens systematisch een definitie, de indicaties en eventuele contra-

indicaties, de complicaties, het vereiste materiaal, de vereiste techniek en een aangepast 

toezicht in terugvinden. De procedures moeten op zijn minst jaarlijks worden herzien. De 

documenten moeten worden aangepast in functie van de evolutie van de wetenschappelijke 

gegevens en de aanpassingen aan de praktijken op het terrein of van de auditgegevens in 

een continu streven naar een betere kwaliteit (hoofdstuk 5 en 6).  
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Deze herziening is het werk van het team voor zorginfectiebeleid (TZIB), dat is samengesteld 

uit de verpleegkundige voor zorginfectiebeleid (VZIB) en de coördinerend en raadgevend 

arts (CRA), in samenwerking met de hoofdverpleegkundige (HVK) of in voorkomend geval 

alle HVK’s. 

 

 De VZIB en de CRA kunnen de hulp van verschillende acteurs en middelen inroepen, zoals : 

 

- Het team ziekenhuishygiëne van de of van een ziekenhuisstructuur die een 

geriatrische functionele binding met de instelling heeft. 

- Overlegplatforms zoals de regionale platforms ziekenhuishygiëne (RPZH). 

- Een website om procedures/goede praktijken uit te wisselen. 

- directies sensibiliseren voor de nood aan procedures (de vereiste financiële middelen 

voor bijvoorbeeld handhygiëne voorzien). 

- een permanente opleiding voor de nieuwe wetenschappelijke aanbevelingen. 

 

Al deze procedures moeten worden gevalideerd door het Comité voor zorginfectiebeleid 

(CZIB). Op deze manier worden de verpleegkundige procedures (katheter, sonde, …) via 

consensus gevalideerd door alle acteurs die om verschillende redenen betrokken zijn bij de 

lokale werking van de instelling (de HVK(‘s), de directie (indien het nodig is om bijkomende 

financiële middelen te voorzien), de huisartsen (kring), de arbeidsgeneesheren, diverse 

paramedische beroepen, de dienst voor bescherming van de werknemers, ..). 

 

We geven verder aanvullende aanbevelingen voor bepaalde bijzondere procedures. 

 

4.3. Transferbeleid. 

 
De modaliteiten van de aanbevelingen inzake de transmurale samenwerking worden in 

extenso beschreven in hoofdstuk 9. Vanuit praktisch en operationeel standpunt vinden we 

het fundamenteel dat bepaalde gegevens systematisch worden meegedeeld bij elke transfer 

(vooral bij transfer van een (chronisch of acute) zorginstelling naar een andere).  

Het document van het UZ Leuven in Figuur 2 geeft een duidelijk beeld van de gegevens die 

kunnen worden meegedeeld.  
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Figuur 2. Voorbeeld van document met de gegevens die in een procedure moeten worden 

meegedeeld (bron: UZ Leuven). 
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4.4. Epidemiebeheer. 

 

De aanbevelingen voor het beheer van de RVTA en de multiresistente bacteriën worden 

voorgesteld in hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk geven we aanbevelingen voor algemene 

maatregelen, epidemieën van schurft en gastro-enteritis (veruit de meest voorkomende in de 

sector, die de invoering van uiterst specifieke maatregelen vereisen).  

 

Het KB van 09/03/2014 vergt de invoering van een zorginfectiebeleid. In dit kader raden we 

aan om een procedure voor epidemiebeheer in te voeren. Deze aanbeveling wil geen 

uitgebreide beschrijving van de inhoud van de procedures geven, maar de belangrijke 

punten identificeren die moeten worden opgevolgd in geval van een epidemie, zodat er 

vooraf nagedacht is over het te volgen stramien. 

Elk ROB/RVT moet op zijn minst een procedure hebben voor epidemieën van schurft en 

gastro-enteritis. In functie van de lokale epidemiologie worden procedures voor griep, 

multiresistente kiemen enz. toegevoegd. 

 

Theoretisch wordt een epidemie gedefinieerd als een statistisch significante toename van het 

aantal gevallen ten opzichte van het gebruikelijke percentrage. In de praktijk wijst de 

verschijning van 2 gevallen naast het oorspronkelijke geval ernstig op de hypothese van een 

epidemie en vereist de snelle invoering van de gepaste maatregelen. 

 

Gelet op de uiteenlopende spelers in de ROB/RVT (onderzoeken worden soms naar 

verschillende laboratoria gestuurd, veel huisartsen, …), is het essentieel om de klinische of 

biologische informatie waarmee een eventueel epidemisch fenomeen kan worden 

geïdentificeerd, bij het TZIB te centraliseren. De centralisering van de belangrijke gegevens 

kan via een infectieregister.  

 

Zodra er wordt gedacht aan een epidemisch fenomeen worden onmiddellijk aanvullende 

aangepaste voorzorgen (contact, druppeltjes enz., ..) toegepast bij de symptomatische 

bewoners. 

 

Parallel hiermee bevelen we de snelle invoering aan van een intern platform voor 

multidisciplinair overleg voor de gecoördineerde aanpak van het probleem, dat wil zeggen 

een cel epidemiebeheer. 
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Deze cel zal bestaan uit : 

 

- de TZIB 

- de directeur van het RVT 

- de verantwoordelijke verpleegkundige  

- een lid van de TZH van het ziekenhuis met wie een functionele geriatrische binding 

bestaat  

- een lid van de huisartsenkring zou kunnen deelnemen. Bij ontstentenis moet de kring 

worden ingelicht over de aanpassingen aan de medische praktijk die nodig zijn 

tijdens de lopende crisis en moeten de behandelende artsen worden ingelicht.  

 

Indien nodig kan de cel raad vragen aan specialisten zoals : 

 

- de gezondheidsinspecteurs van de gemeenschappen en gewesten. We dringen aan 

op de mogelijkheid om een beroep te doen op hen omdat ze expertise, een 

aanzienlijke logistieke en organisatorische ondersteuning kunnen bieden bij 

problemen zoals schurft (die ook typisch de “locoregionale gemeenschap” rond de 

chronische zorginstellingen treft). 

- de federale cel Outbreak Support Team (OST), zoals gedefinieerd in het 

interministerieel protocol "Plan multi drug resistant organisms (MDRO)" [10]. 

- de arbeidsgeneesheer. 

 

Deze cel moet een gecoördineerd beheer van de crisis verzekeren door welbepaalde 

thema’s aan te pakken, zoals : 

 

- de interne en externe communicatie  

- het beheer van het verzorgend personeel, kinesitherapeut, kapper, … 

- het beheer van de logistiek: wasruimte, keuken, schoonmaak, … 

 

De leden van deze cel vergaderen op verzoek van het TZIB en worden eveneens belast met 

de debriefing  na de epidemie (lessen leren, procedures aanpassen, …).   In Figuur 3 wordt 

een organisatievoorbeeld voorgesteld.  
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Figuur 3. Belangrijkste principes van een procedure voor epidemiebeheer. 
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    4.4.1. Schurft. 
 

Schurft komt voor onder de vorm van soms atypische dermatologische letsels, waardoor de 

diagnose moeilijk en vaak laat wordt gesteld. In alle symptomatische gevallen worden 

onmiddellijk de bijkomende voorzorgen inzake contact genomen. Wat de omgeving betreft, is 

het belangrijk om het linnen- en wasgoed op een temperatuur > 60° te behandelen of om de 

stof te bestuiven met een acaricide. Men moet zorgen voor de behandeling van 

hoofdkussens, stoelen, zetels met een stoffen bekleding, …. 

  

Soms moet er op institutioneel niveau snel een grote inspanning qua coördinatie worden 

geleverd omdat alle latere therapeutische en preventieve maatregelen (behandeling van de 

zieken, preventieve behandeling van de contacten (bewoners, personeel), ontsmetting van 

het materiaal en het linnen) SIMULTAAN moeten worden genomen. Het gaat er dus om de 

interventie op institutioneel niveau voor te bereiden (volledig overzicht van alle contacten, 

bestellen van linnen, producten,..) en te plannen (precieze timing voor de behandeling van 

de bewoners en het personeel en voor het beheer van het linnen (verwijdering, opslag, 

behandeling, wassen van een grote hoeveelheid linnen; plaatsen van proper linnen en 

schoonmaak van de vlakken). Een voorbeeld van de voorgestelde procedure staat in  

Figuur 4.  

 

 

 

Figuur 4. Voorbeeld van operationele procedure voor het beheer van een schurftepidemie.  
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     4.4.2. Diarree. 

 

Bij een epidemie van diarree kan de meest waarschijnlijke oorzaak in het algemeen worden 

gevonden aan de hand van de onderstaande tabel 1 : 

 Voedselvergiftiging Bacteriële gastro-
enteritis 
(clostridium) 

Virale gastro-
enteritis  

Gevallen bij patiënten en 
personeel 

+/- (- voor 
clostridium), j 
+/-  

++ 

Gevallen die elkaar opvolgen 
in de tijd 

- -(+ voor 
clostridium) 

+ 

Acuut klinisch beeld in max. 
48u 

+ - + 

Misselijkheid en braken + +/- + 
 
Tabel 1. Indicatie van de etiologische oorsprong van een epidemie van diarree in functie van 
de epidemiologische kenmerken.  
 
We zullen hoofdzakelijk diarree van virale en bacteriële oorsprong bespreken. Figuur 5 bevat 

verklarende tabellen die de belangrijkste punten samenvatten.  

 

Figuur 5. Voorbeelden van beheerprocedures voor een epidemie van gastro-enteritis. 
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         4.4.2.1. Virale diarree met Norovirus.  

 

Norovirus wordt erkend als de belangrijkste oorzaak van epidemieën van virale gastro-

enteritis in de gemeenschappen. Het bestaan van gevallen bij patiënten EN personeel is 

volledig typisch. 

 

Dit zijn de aanbevelingen voor deze gevallen : 

 

- Bijkomende voorzorgen van het type contact. 

- Interne transfers vermijden van bewoners die besmet zijn omdat het virus uiterst 

resistent is in de omgeving en elke verplaatsing van een symptomatische patiënt het 

risico op verspreiding van de epidemie inhoudt. 

- Cohortering van de verzorging. 

- Verwijderen van symptomatische personeelsleden. 

- Handhygiëne met zeep en handalcohol. 

- Wat het onderhoud betreft: gebruikelijke schoonmaak voorafgaand aan de 

ontsmetting met bleekwater (met gelijkaardige verdunningen en indicaties als deze 

die worden aanbevolen voor Clostridium difficile [6], met nadruk op vlakken die vaak 

worden aangeraakt, zoals deurkrukken, tafels,… 

 

        4.4.2.2. Diarree, geassocieerd met Clostridium difficile. 

 

Dit zijn de aanbevelingen voor deze gevallen, die in extenso worden beschreven in de 

aanbevelingen van de HGR  [6] :  

 

- Bijkomende voorzorgen van het type contact.. 

- Indien er veel gevallen zijn, de getroffen bewoners groeperen. 

- Handhygiëne met zeep en handalcohol. 

- De artsen zorgen voor gepaste antibioticavoorschriften. 

- Qua onderhoud: gebruikelijke schoonmaak voorafgaand aan de ontsmetting met 

bleekwater (natriumhypochloriet) in welbepaalde verdunningen, die duidelijk worden 

beschreven in de aanbevelingen van de HGR.  

      Het is belangrijk om het sanitair en de toiletstoelen grondig schoon te maken.  
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      Alle kamers van de functionele eenheid worden schoongemaakt.  

      Toezien op een volledige ontsmetting van de omgeving (horizontale vlakken, vloer,  

      bel, wegwerpmateriaal,…) vooraleer de bijkomende voorzorgen worden opgeheven. 

 

Het gebruik van waterstofperoxide of perazijnzuur voor het onderhoud van de omgeving is 

ook aanvaardbaar, maar wordt niet vermeld in de aanbevelingen van de HGR. Hun gebruik 

kan volledig aangewezen zijn als alternatief op voorwaarde dat de aanbevelingen van de 

fabrikant en de internationale beroepsorganisaties worden nageleefd.  

 

4.5. Beheersing van het risico aspergillose en legionellose.  

 
     4.5.1. Aspergillus.  

 

Der uitvoering van werkzaamheden binnen een chronische zorginstelling is een potentiële 

bron van medische complicaties voor de bewoners. Er wordt snel stof gevormd dat zich van 

de werfzone naar de andere zones van de ROB/RVT verspreidt. 

Het risico op een pneumonie houdt verband met de aanwezigheid van sporen van 

aspergillus spp. 

Bouw- en renovatiewerken moeten gepland en gecoördineerd worden om de risico’s te 

minimaliseren. 

De directie van de ROB/RVT moet de menselijke en materiële middelen voorzien om de 

adviezen van het TZIB te kunnen toepassen. 

 

De verwezenlijking van deze aanbeveling wordt vergemakkelijkt door de recente publicatie 

van aanbevelingen van de HGR [11]. Hoewel deze tekst geen specifieke aanbevelingen voor 

de ROB/RVT bevat, lijkt het ons evident dat het risico op een infectie met aspergillus van de 

gemiddelde bevolking in deze chronische zorgstructuren vergelijkbaar is met personen die 

gehospitaliseerd zijn in een functionele revalidatie-eenheid (zone2), lees in diensten voor 

geriatrie of met een verlengde hospitalisatie (zone 3) zoals gedefinieerd in Tabel 2.  
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Dienstengroep Betrokken sectoren of diensten 

Volgens: [Anoniem 
Canada, 2001; ministère 
de la Santé, 2004b] 

Volgens [APIC, 2005; 
Haiduven, 2009] 

Zone 1  
IRS laag  

• Kantoren 
• Onbezette niet-kritische ruimten 

• Openbare ruimten 
Zone 2  
IRS matig  

• Alle andere 
zorgdiensten (behalve die 
van groep 3 of 4)  
• Externe klinieken 
(behalve oncologie en 
heelkunde)  
• Opname-eenheden  

• Cardiologie  
• Echocardiologie  
• Nucleaire geneeskunde 
• Endoscopie  
• Radiologie / NMR  
• Pneumologie  
• Functionele revalidatie  

Zone 3  
IRS hoog 

• Spoedgevallenzalen  
• Conventionele 
radiologie  
• Verkoeverzalen (ZPIT)  
• Verlos- en 
bevallingszalen (behalve 
operatiezaal)  
• Ambulante heelkunde  
• Nucleaire geneeskunde 
• Zalen met 
balneotherapie- of 
fysiotherapiebekkens  
• Echocardiologie  
• Laboratoria  
• Zalen voor algemene 
geneeskunde en 
heelkunde (behalve deze 
van groep 4)  
• Pediatrie  
• Geriatrie  
• Zorgeenheden met een 
verlengde hospitalisatie  

• Spoedgevallenzaal  
• Verlos- en 
bevallingszalen (behalve 
operatiezaal)  
• Laboratoria  
• Ambulante heelkunde  
• Pediatrie  
• Farmacie  
• Verkoeverzalen (ZPIT)  
• Diensten heelkunde  

Zone 4  
IRS zeer hoog  

• Eenheden voor 
intensieve zorg  
• Operatiezalen  
• Anesthesiezalen  

• Eenheden voor 
intensieve zorg  
• Operatiezalen  
• Afzonderingskamers 
onder positieve druk  

 

Tabel 2: Rangschikking van de hospitalisatiediensten of -eenheden met een risico op 

schimmelinfecties (IRS) (naar [Anoniem Canada, 2001; ministère de la Santé, 2004b} en 

{APIC 2005; Haiduven, 2009] in “Risque infectieux fongique et travaux en établissement de 

santé • Hygiènes • volume XIX • nr.1(2011)”). ). Aanbeveling HGR 8580. 
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De bewoners vertonen een matig tot hoog risico op schimmelinfecties en bijgevolg kunnen 

de voorzorgen aanzienlijk zijn in functie van de aard van de geplande werken (type A tot D, 

zoals gedefinieerd door de HGR): de gradatie van de voorzorgsmaatregelen in functie van 

de zones en van de types werkzaamheden wordt geïllustreerd in Tabel 3.  

 

Aard van de betrokken 
patiëntenpopulatie 

Aard van de werken 

Type 
A  

 

Type B Type C Type D 

Laag risico groep 1 2 3 3 

Matig risico groep 1 2 3 4 

Hoog risico groep 1 2 3 4 

Hoogste risico groep 2  3 4 4 

 

Tabel 3.: Risico-index (aangepast naar het voorbeeld van het document van het UZ Leuven 

“Infectiepreventie bij bouwen, verbouwen en technische werkzaamheden. Risico-index en 

maatregelen - Richtlijnen voor interne en externe werknemers in UZ Leuven”, 2009). 

Aanbeveling HGR 8580. 

 

De procedures die bij de RH/RVT moeten worden toegepast, moeten het algemene stramien 

van de aanbeveling van de HGR volgen. En een onderscheid maken tussen de leef- en 

zorgzones en de openbare doorgangszones in de instelling wat betreft de in te voeren 

beschermingsmaatregelen (Zone 2-3 voor de leef- en zorgzones, zone 1 voor de kantoren 

en de openbare ruimten). 

 

De multidisciplinaire coördinatie (TZIB, Directie, Dienst preventie en bescherming op het 

werk (DPBW)) is nodig tijdens alle werffasen (van de voorbereiding tot de oplevering), om de 

kwaliteit van de omgeving op gepaste manier te beheersen en elke infectieuze complicatie 

bij de steeds zwakkere bewoners te vermijden. Alle actoren dragen dus een onmiddellijke 

verantwoordelijkheid voor de preventie van infecties in het kader van de werkzaamheden. 

 

     4.5.2. Legionella {12, 13, 14}. 

 

De beheersing van het risico betreffende de eventuele aanwezigheid van legionella in het 

leidingnet voor warm water is een problematiek die de collectieve instelling treft, vooral 

omdat er kwetsbare personen verblijven, die sneller een ernstige legionellose kunnen 

ontwikkelen na het inademen van besmette waterdruppeltjes.  
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Hoewel er vandaag geen enkele wettelijke plicht bestaat, raden we aan om een plan voor de 

beheersing van en het toezicht op Legionella op te stellen, dat een referentie kan zijn voor de 

verschillende interveniënten (dienst maintenance, het onderhoud,…). 

 

        4.5.2.1. Risicoanalyse. 

 
Het risico ligt enerzijds bij aerosolvorming (douche, bubbelbad,…) en anderzijds bij fysico-

chemische voorwaarden waarin legionella (biofilm) zich ontwikkelt in het interne netwerk voor 

waterdistributie van de instelling, zoals ‘lauwe’ T° tussen 20 en 55°C, het stagneren van 

water in de circuits.  

 

        4.5.2.2. Maatregelen voor het gepaste beheer van het netwerk. 

 
Om de risico’s te analyseren die eigen zijn aan de ROB/RVT, moet men zich over 

onderstaande punten buigen : 

 

- Het bestaan van bijgewerkte plannen van de watercircuits. 

- Het bestaan van een register van het aantal leidingen, de bufferreservoirs, de 

installatie voor warm waterdistributie, … 

- Een systematisch overzicht van de temperaturen en van het verbruik. 

- Een beschrijving van de waterbehandelingen (zoals waterverzachter, roestbestrijding, 

legionellabestrijding,…). 

- Een systematisch register van alle punten die aerosols genereren (doucheknop, 

bubbelbad,…). 

 

In functie van de geïdentificeerde risico’s worden specifieke acties overwogen om deze op te 

lossen. Deze acties worden gerealiseerd door de technische diensten en gedeeltelijk door 

het TZIB met behulp van de onderhoudsdienst. Het is dus belangrijk dat deze verschillende 

interveniënten goed samenwerken. Verder worden voorstellen geformuleerd op basis van 

diverse aanbevelingen en procedures die samen met de technische dienst van de Groupe 

Jolimont werden uitgewerkt.  
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        4.5.2.3. Acties die de technische dienst moet voeren. 
 
 
Een voorbeeld van de vereiste acties en technische controles wordt voorgesteld in Tabel 4.  
 
 
 

ACTIES FREQUENTIE EN TRACEERBAARHEID 

Beheer van de temperatuur: ten minste 60°C 
aan het vertrekpunt en ten minste 55°C in elk 
tappunt van het sanitaire warm-watercircuit en 
omgekeerd. 
Het koud water mag niet meer dan 20°C 
bedragen.  

Maandelijkse metingen +  tijdens omvangrijke 
werken of wijzigingen van het netwerk 
(maatregelen te nemen nadat men het water 
2-4 minuten heeft laten lopen) 
De temperatuur van het warm water moet 
regelmatig worden opgemeten, worden 
opgetekend en overhandigd aan de 
verantwoordelijke van de maintenance, alsook 
aan het TZIB. Indien de temperaturen niet 
conform zijn, interpelleert het TZIB de 
verantwoordelijke van de maintenance om zich 
ervan te vergewissen dat hij op de hoogte is en 
de gepaste maatregelen neemt. 
Er moet een lijst van de tappunten worden 
opgesteld. 
 
De thermometer moet 1x/jaar worden geijkt en dit 
gegeven zal op de listing van de meetpunten 
worden vermeld. 

Het onderhoud van de overdrukvaten – indien 
er zijn  
(schoonmaak en ontsmetting).  
 

Jaarlijks onderhoud. De verantwoordelijke van 
de maintenancedienst moet zich vergewissen 
van de jaarlijkse uitvoering van dit onderhoud. 

Straalbrekers met plaatjes worden aanbevolen.  
Schuimkoppen zijn afgeraden. 

Jaarlijkse vervanging, te realiseren op basis van 
een beurtrol. De uitvoering hiervan wordt telkens 
meegedeeld aan de TZH (bijlage 2). 

Strijd tegen roest en kalkaanslag (om de 
vorming van een biofilm te vermijden). 
 

Het jaarlijkse onderhoud van de bestaande 
waterzuiveraars. De verantwoordelijke van de 
maintenancedienst moet zich vergewissen van 
de jaarlijkse uitvoering van dit onderhoud. 

Globaal beheer van het netwerk  
(zie identificatie van de risico’s): de circulatie van 
het water in het netwerk (circulatoren) 
verbeteren; alle circulatiecircuits afsluiten; een 
netwerkplan opmaken; dode aftakkingen 
verwijderen; leidingen die niet op de gepaste 
temperatuur worden gehouden, inkorten; te grote 
warm waterreservoirs verwijderen; ongebruikte 
waterpunten verwijderen; de isolatie van de 
waterleidingen, de overdrukvaten,… verbeteren. 
 

Dit is een continu werk ten gronde. Deze acties 
worden eenmaal per jaar betekend aan de 
voorzitters van de comités ZIB.  

Chlorering van het water. Regelmatige controle van de meting van het 
chloorgehalte (ppm).  Een gehalte van 25 ppm 
nastreven. 

Aangepast beheer bij luchtbehandeling en 
luchtbevochtiging. 

Regelmatige visuele inspectie van de 
luchtbevochtigers. 
Schoonmaak en ontsmetting van de 
luchtbehandelingscentrale 1x/jaar. 

 
Tabel 4. 
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        4.5.2.4. Acties die het TZIB moet voeren. 
 
 

Tabel 5 geeft een voorbeeld van de acties en controles die door het TZIB kunnen 
worden gecoördineerd.  
 
 

ACTIES FREQUENTIE EN TRACEERBAARHEID 

Beheer van de temperatuur: Het koud 
water mag niet meer dan 20°C bedragen. 

Jaarlijkse meting + tijdens omvangrijke 
werken of wijzigingen van het netwerk 
De temperatuur van het koud water moet 
jaarlijks worden opgemeten (bij voorkeur in 
de winter), worden opgetekend en 
overhandigd aan de verantwoordelijke van 
de maintenance. 

Ontluchting van de weinig gebruikte 
waterpunten. De onderhoudsdienst 
(schoonmaaksters) staat in voor deze 
ontluchting op verzoek van het TZIB. Het 
TZIB werkt de lijst van de te ontluchten 
waterpunten bij. 

Wekelijkse ontluchting. Dit werd 
opgenomen in het normale onderhoud van 
de lokalen. De douches worden ontlucht 
door de doucheknop in een emmer of 
rechtstreeks in de douchebak te plaatsen.  

Ontluchting van de waterpunten bij 
omvangrijke werken of aanhoudende 
afsluiting van het water.  

De TZIB’s lichten de onderhoudsdienst in 
over de nood aan een buitengewone 
ontluchting. 

Het onderhoud van de doucheknoppen 
door ontkalking. De onderhoudsdienst 
(schoonmaaksters) zorgt voor dit onderhoud 
op verzoek van het TZIB. 

Zie schriftelijke procedures van de 
onderhoudsdienst (dagelijks + maandelijks 
onderhoud). 

Promotie van het gebruik van steriel water 
voor de werking en het spoelen van 
beademingstoestellen, voedingssondes, 
luchtbevochtigers. 

Integratie van de schriftelijke procedures en 
verspreiding van de boodschap door de 
TZIB’s. 

Bijhouden van een register met de 
gevallen van nosocomiale legionelloses. 

Continu werk, in samenwerking met de 
coördinerende artsen. 

 

Tabel 5. 

 

Bij het ontwerp van nieuwe installaties moet zorgvuldig worden nagedacht over preventie en 

de beheersing van dit risico. 

 

        4.5.2.5. Microbiologische controle van het water.  

 

Er bestaat geen enkele consensus over de nood aan een microbiologische controle, noch 

over de frequentie, noch over de verwachte resultaten in de literatuur.  
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Daarom bevelen we deze controles enkel aan wanneer het zeker is dat er sprake is van 

legionellose in de residentie en stellen we voor om de percentages uit de Vlaamse 

aanbevelingen van 2007, vermeld in Tabel 6, als leidraad te gebruiken.  

 

 
o Onmeetbaar voor diensten die patiënten met ernstige immuunsuppressie 

onthalen 
o Doelniveau: <1000 KVE/l: de routinemaintenance vervolgen 
o Niveau van waakzaamheid: < 30% stalen > 10 000 KVE/l: opnieuw 

controleren en indien vergelijkbaar à de maatregelen op het terrein herzien, 
de risico’s evalueren, indien nodig bijkomende maatregelen nemen om de 
proliferatie van legionella te vermijden. Opnieuw controleren op 
microbiologisch niveau. 

o Niveau van verhoogde waakzaamheid: > 30% stalen > 10 000 KVE/l: 
mogelijke kolonisering van het systeem. Onmiddellijke evaluatie van het 
systeem enz. (net als voor niveau < 30%). De controles moeten worden 
uitgevoerd tot het niveau < 10 000 KVE/l opnieuw is bereikt. 

o Meldingsniveau: 30% stalen > 100 000 KVE/L: nieuwe staalname en 
analyse, onmiddellijke evaluatie van de maatregelen op het terrein en van de 
risico’s en ontsmetting van het systeem overwegen. Opnieuw controleren op 
microbiologisch niveau. 

  
           Tabel 6. 

 

Indien de resultaten niet conform zijn, verwittigen de TZIB’s de verschillende 

verantwoordelijken zo snel mogelijk en wordt een crisisvergadering belegd om de vereiste 

acties snel te bepalen. 

 

4.6. Preventie van tuberculose. 

 

De HGR publiceerde in november  2013 aanbevelingen rond dit onderwerp [7]. Dit Belgisch 

expertenpanel heeft een hoofdstuk rond RH/RVT en andere chronische zorginstellingen 

geschreven en we raden aan om deze volledig als referentie te hanteren. We benadrukken 

het feit dat bejaarde personen in instellingen een verhoogd risico op tuberculose hebben 

omwille van bepalende factoren (immunosenescentie, comorbiditeit, immunosuppressiva, 

leven in gemeenschap). De gevolgen voor deze personen zijn bovendien ernstig in termen 

van morbiditeit en mortaliteit. 

De problematiek mag bij deze populatie dus niet worden onderschat en verdachte gevallen 

moeten vroegtijdig erkend worden. We raden elke instelling aan om op zijn minst een 

strategie in te voeren op basis van de vroegtijdige erkenning van de symptomen van 

longtuberculose via opleiding en sensibilisering van het personeel. We geven verder een 

voorbeeld van een “dringende” beheerprocedure voor een bewoner met tuberculose  

(Figuur 6).  
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We suggereren bovendien om dringend een beroep te doen op een acute zorginstelling 

indien het vermoeden bevestigd of heel waarschijnlijk is. Deze laatste beschikt waarschijnlijk 

over beter aangepaste middelen om het geval te beheren.  

 

 

Figuur 6.  
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4.7. Verzorging van wonden. 

 

De resultaten van de studie Halt 2010 [15] delen de huidinfecties in op de tweede plaats van 

de meest voorkomende infecties, met een percentage van 20,8 %. 

 

De bejaarde persoon vertoont een hoog risico op decubitus (hoge leeftijd, gewijzigde 

voedingstoestand enz..). De institutionalisering betekent bijkomende risico’s voor de 

bewoners, meer bepaald door een sterkere afhankelijkheid en bedlegerigheid van deze 

populatie en het gebrek aan verzorgend personeel. De ROB/RVT hebben soms te kampen 

met operationele en organisatorische moeilijkheden (tekort aan personeel, soms ongepast 

verzorgingsmateriaal). Al deze factoren kunnen het risico op wonden of een slechte evolutie 

van wonden in grote mate doen toenemen. 

 

Een procedure voor wondpreventie is onmisbaar en wordt beschreven in punt 4.9.3. Er is 

trouwens ook een procedure voor wondpreventie nodig in elk ROB/RVT om te voldoen aan 

de kwaliteitsnormen voor optimale verpleegkundige verzorging.  

 

De creatie van deze procedure vergt specifieke verpleegkundige bekwaamheden met 

wondverzorging, alsook de autonomie die wordt voorzien in de lijst ‘Verpleegtechnische 

handelingen’ van het KB van 18 juni 1990. 

 

Er is een nauwe samenwerking nodig met het medische corps om de verzorging en de 

opvolging te standaardiseren. 

 

Met het oog hierop suggereren we de implementatie van volgende middelen : 

 

- Een register van de wonden. 

- Een eenvoudige en beknopte technische fiche met de beschrijving van de 

wondverzorging. 

- Een protocol voor wondverzorging dat rekening houdt met chronische wonden en 

geleide cicatrisering. De rangschikking van deze wonden gebeurt volgens de 

volgende 3 criteria: kleur, aanwezigheid van exsudaat, diepte/grootte.  

- Alle wonden kunnen door micro-organismen worden besmet of gekoloniseerd zonder 

daarom ontstoken te zijn. De infectie is een bacteriële proliferatie die uitmondt in 

celschade en symptomatische immunitaire reacties (cellulitis, koorts, ongebruikelijke 

algemene symptomen). Het is daarom belangrijk voor elke procedure om een 
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duidelijk onderscheid te maken tussen een gekoloniseerde wonde en een ontstoken 

wonde op basis van gestandaardiseerde criteria zoals beschreven in punt 4.10. Het 

gebruik van deze criteria is essentieel om het gepaste karakter van de antibiotherapie 

te verbeteren (geen gekoloniseerde wonden behandelen (nutteloos, risico op 

complicaties (resistentie, Clostridium difficile) en ontstoken wonden niet onbehandeld 

laten).  

 

In functie van deze rangschikking moet de keuze van het primaire en secundaire verband op 

gestandaardiseerde wijze worden bepaald in overleg met de coördinerende arts en de 

huisartsen(kringen). 

 

4.8. Verzorging met katheters. 

  

De studie ESAC (European Surveillance of Antimicrobial Consumption) uit 2007 [16] toont 

dat in 46 % van de gevallen antibiotica worden toegediend voor een urinaire infectie. Het is 

algemeen geweten dat de blaassonde een belangrijke factor is die deze infecties bevordert 

[8].  

In 2009 vermelden Jans en al in de studie HALT [15] volgende percentages voor het gebruik 

van katheters: 2 tot 8 % voor de urinaire katheters, 0 tot 21 % voor gastrostomie, 0 tot 3 % 

voor perifere katheters.  

 

Urinaire katheters en katheters voor gastrostomie komen dus het vaakst voor. We bevelen 

de invoering aan van een minimale set van specifieke procedures voor: de verzorging met 

urinaire katheters en de verzorging met PEG-katheters.  

 

     4.8.1 Urinaire katheters {17}.  

 

Het belangrijkste punt is om de plaatsing van blaassondes bij bewoners om redenen van 

incontinentie, te vermijden. Er bestaan inderdaad alternatieven, zoals peniflow, 

beschermingen, … 

We raden het gebruik aan van een middel ter preventie van urinaire infecties. We geven hier 

het voorbeeld (Figuur 7a en 7b) van een tool die een werkgroep van het plate-forme 

régionale d’Hygiène Hospitalière Bruxelles – Brabant-Wallon heeft uitgewerkt. Deze heeft 

betrekking op de plaatsing van de sonde en zijn onderhoud. Dit type middel kan worden 

gebruikt volgens het principe van de carebundle, een systeem dat zijn nut reeds bewezen 

heeft en dat gemakkelijk kan worden begrepen door het verzorgend personeel.  

 



                  

  57 
  
      

 

 

 

Figuur 7a.  

 

Figuur 7b.  



                  

  58 
  
      

 

 

     4.8.2. Gastrostomie. 

 

Bij een gastrostomie wordt een voedingssonde via de huid en de maagwand geplaatst om de 

patiënt van de nodige energietoevoer te voorzien. 

Deze handeling is niet banaal omwille van de talrijke risico’s, namelijk : 

 

- infectie van de wanden 

- hemorragie 

- huidfistel 

- peritonitis 

- reflux van het maagsap 

- pylorische obstructie door migratie van de sonde… 

-  

In het kader van dit pilootproject heeft het consortium “Groupe Jolimont” een volledige 

aanbeveling uitgegeven die ondertussen werd gevalideerd door de praktijk. U vindt deze 

online-aanbeveling in de bibliografie van dit hoofdstuk 4 [18].  

 

4.9. Preventie van traditionele infecties.  

 

SHEA/APIC publiceerden in 2008 guidelines [8] waarin ze, onder andere, de preventie van 

infecties van de urinewegen, ademhalingswegen, huid en zachte weefsels behandelen. Deze 

aanbevelingen zijn gevalideerd en ruim toepasbaar in de Belgische context. Ze vormen de 

hoofdbron van deze aanbevelingen.  

 

     4.9.1. Preventie van urinaire infecties. 

 

De guidelines voor de preventie van infecties door katheters in ziekenhuizen kunnen worden 

toegepast op ROB/RVT, zoals hoger voorgesteld. Ze hernemen essentiële maatregelen 

zoals :  

 

- Nadenken over de goede indicatie. 

- De katheter laten plaatsen door opgeleid personeel. 

- De kleinst mogelijke katheterlus gebruiken. 

- Aandacht voor handhygiëne, voor en na het manipuleren van de katheter. 
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- Het systeem gesloten houden. 

- Irrigaties bij obstructie van de sonde vermijden. 

- De aanpakzak lager dan de blaas houden. 

- Toekijken op een goede hydratatie van de bewoner. 

 

     4.9.2. Preventie van infecties van de luchtwegen. 

 

Infectie van de luchtwegen is een van de belangrijkste oorzaken van mortaliteit van 

infectieuze aard in instellingen voor bejaarde personen.  Ze is ook een hoofdreden voor een 

transfer naar het ziekenhuis. 

 

De triggerende factoren zijn ofwel exogeen door de overdracht van micro-organismen via de 

lucht of druppeltjes, hetzij endogeen door een deficiëntie van de beschermingsmechanismen 

van de luchtwegen (veroudering, geneesmiddelen, roken, copd …). 

 

De Guidelines van het CDC voor de preventie van pneumonie [19] werden gepubliceerd voor 

acute ziekenhuizen, maar bepaalde belangrijke punten kunnen toegepast worden in de 

ROB/RVT. 

 

Ze hebben betrekking op de uitrusting voor ademhalingstherapie (gebruik van individueel 

materiaal voor elke bewoner, schoonmaak van de verschillende voorzieningen); de 

aspiratietechnieken (gebruik van soepele en steriele aspiratiesondes, atraumatische 

gebaren,…  tracheotomie, voedingsstelsels. 

 

De procedure moet onderstaande punten bevatten : 

 

- Het onderhoud van de aerosols en van de endotracheale aspiratoren. 

- Handhygiëne voor en na het contact met fluimen. 

- Het dragen van handschoenen voor aspiraties van de bronchiën.  

- De geschikte positie van de patiënt, meer bepaald voor en na tracheale aspiraties  

      (30 tot 45°). 

- Inenting tegen de seizoengriep voor de bewoner en het personeel. 

- Inenting tegen pneumokokken bij de risicobewoner. 

- Opvoeding van de bewoner voor hygiëne bij het hoesten (papieren zakdoeken, 

handhygiëne, bescherming van de mond bij het niezen). 

- Handhaving van een goede mond- en tandhygiëne. 
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     4.9.3. Preventie van infecties van de huid en van de zachte weefsels. 

 

Een groot aantal van de zwakste bewoners kampt met doorligwonden en deze worden 

geassocieerd met een stijging van de mortaliteit.  Infecties van de zachte weefsels gaan 

hoofdzakelijk gepaard met complicaties zoals secundaire osteomyelitis. In dit stadium 

vereisen deze infecties agressieve en dure medisch-chirurgische therapieën. Bepaalde 

medische factoren maken de bewoners gevoeliger voor dit type infectie (immobiliteit, 

incontinentie, behandeling met steroïden,…). Daarom is het belangrijk dat een 

multidisciplinair comité een preventieprocedure uitwerkt. 

 

Een infectie vermijden, betekent in de eerste plaats decubitus vermijden. 

 

Deze procedure bevat volgende elementen : 

 

- Mobilisatie van de bewoner. 

- Gebruik van drukverdelend materiaal (matras,…). 

- Hydratatie en gepaste voeding. 

- Optimaal beheer van de wonden. 

- Ontsmetting van de handen voor elk contact met de bewoner voor een gewone of 

invasieve handeling. 

 

4.10. Diagnose en aanpak van de infecties.  

     4.10.1. Inleiding.  

In het kader van infecties bij bejaarde personen is de onzekere diagnose een van de 

belangrijkste uitdagingen. Door de hoge prevalentie van de asymptomatische kolonisatie van 

normaliter steriele anatomische plaatsen bij deze populatie (bacteriurie, kolonisatie van 

plaatsen op de huid zoals de openingen van gastrostomie of de decubituszweren met  

potentieel pathogene organismen...) zijn de bacterieculturen vaak “positief” zonder dar er 

een infectie is [8]. Daarom moeten de microbiologische testen voorzichtig worden 

geïnterpreteerd en steeds in de ruimere context van de klinische presentatie. Anderzijds 

kunnen atypische presentaties (afwezigheid van koorts enz.) bij de geriatrische populatie 

vaak leiden tot een behandeling met een antimicrobieel geneesmiddel voor niet-specifieke 

klinische veranderingen die onterecht aan de infectie worden toegewezen.         
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Dit heeft vaak geleid tot een overdiagnose door de arts en een overbehandeling van infecties 

die eigenlijk weinig waarschijnlijk zijn. Twijfel leidt vaak tot een ongepast gebruik van 

antibiotica. Om de diagnostische en therapeutische aanpak te optimaliseren, kunnen 

specifieke diagnostische criteria voor de bewoners van ROB/RVT nuttig zijn voor de 

behandelende arts. In de ROB/RVT moet ook een voorafgaande klinische, onmiddellijke en 

gepaste evaluatie door de verpleegkundige staff mogelijk zijn in afwezigheid van de 

behandelende arts om de arts op gepaste wijze in te lichten en te oriënteren (diagnostische 

piste, therapeutische aanwijzing, dringendheid van het geval). Het is zeker niet de bedoeling 

dat de verpleegkundige de plaats van de arts inneemt, maar dat hij deze laatste helpt door 

hem een gepaste oriëntatie te geven. Deze aanbeveling geeft de grote lijnen van dat wat kan 

worden uitgewerkt. Het is vandaag onmogelijk om voor te stellen dat deze aanbeveling 

dwingend zou zijn. Ze moet daarentegen worden gezien als een middel voor de artsen en 

het verzorgend personeel van de chronische verzorgingsinstellingen om de kwaliteit van de 

verzorging en het rationeel gebruik van antibiotica te verbeteren. We vermelden drie 

thema’s: aanpak van de potentieel ernstige infectie, rationeel gebruik van de aanvullende 

onderzoeken, minimale criteria om een antibiotherapie te starten.  

     4.10.2. Diagnose en initiële aanpak van de infectie. 

 

Koorts wordt gedefinieerd door een meting van de orale temperatuur >38°C of twee 

metingen boven 37°2C of een stijging met >2°C van de basistemperatuur [9]. Dit teken is 

echter niet constant bij infectie van de geïnstitutionaliseerde bejaarde populatie (ongeveer 

50% van de gevallen). De algemene symptomen die gelijk staan met koorts in deze bejaarde 

populatie zijn: verwarring, incontinentie, nieuwe of snel verergerende functionele 

achteruitgang (mobiliteit), acuut gebrek aan eetlust, gedragsverandering (versuffing, agitatie, 

agressiviteit). Het personeel en de artsen moeten permanent alert zijn voor deze tekenen 

omdat ze vaak aanleiding geven tot aanvullende onderzoeken, de start van een 

antibioticabehandeling en/of een hospitalisatie. Opgelet: deze  criteria zijn aspecifiek, maar 

niet elke aspecifieke wijziging van de staat van de bewoner moet leiden tot het vermoeden 

van een infectie en een behandeling om twijfel uit te sluiten. Het is helemaal niet gemakkelijk 

om dit onderscheid te maken, maar er is steeds een grondige klinische evaluatie nodig, die 

het verschil zal maken in de meeste gevallen [8,20]. 

 

Het verpleegkundig personeel erkent de tekenen en symptomen van infecties vaak als 

eerste, maar kan deze tekenen eerst verkeerd interpreteren.  
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Daarom moet het eerstelijnspersoneel worden opgeleid om de tekenen te herkennen die op 

een ernstige infectie kunnen wijzen. De aanwezigheid van deze tekenen moet aanzetten tot 

de onmiddellijke meting van de vitale parameters: temperatuur, hartritme, bloeddruk, 

ademhalingsritme. Een lid van het verpleegkundig kaderpersoneel moet systematisch 

worden ingelicht over de situatie van de “zieke” bewoner. Indien nodig wordt de 

behandelende arts al dan niet dringend ingelicht, afhankelijk van de beoordeling door het 

verpleegkundige team. Naast de vitale parameters kunnen volgende parameters in dit 

stadium worden gecontroleerd: de hydratatie van de patiënt, de mentale status, de integriteit 

van de huid (inclusief heiligbeen, perineum, perirectale zone, het punctiepunt van eventuele 

“katheters” (urinaire, gastrostomie, tracheotomie)).  We bevelen het gebruik aan van een 

zuurstofmeter aan de vinger (vandaag beschikbaar tegen een betaalbare prijs) als aanvulling 

op de basisevaluatie bij patiënten met een respiratoir ziektebeeld. Een zuurstofverzadiging 

van minder dan 90% in open lucht vormt op zich immers een criterium voor de ernst van de 

infectie. De resultaten van deze evaluatie moeten op de patiëntenfiche en in het medisch 

dossier van de bewoner worden genoteerd. De behandelende arts voert een uitgebreide 

medische evaluatie uit en beslist in fine over de aanpak, maar een kwalitatieve evaluatie van 

het eerstelijnspersoneel kan een kostbare ondersteuning zijn bij de verdere aanpak.  

     4.10.3. Rationeel gebruik van aanvullende onderzoeken.  

 

De toegang tot technische middelen en de mogelijkheid om aanvullende onderzoeken te 

doen, verschilt sterk van instelling tot instelling. Nochtans vergemakkelijken bepaalde 

eenvoudige aanvullende onderzoeken de gepaste aanpak en behandeling in grote mate. We 

denken dat een gemakkelijkere toegang tot deze aanvullende basisonderzoeken de kwaliteit 

van de aanpak in de toekomst sterk zal verbeteren [9].  

 

Wat de laboratoriumonderzoeken betreft, zou een volledig bloedbeeld en een meting van 

een inflammatoire parameter zoals CRP moeten kunnen worden gerealiseerd binnen de  

12 of 24 uur na het vermoeden van een systemische infectie. Bij aanwezigheid van een 

hyperleucocytose en/of een verhoogd CRP moet actief gezocht worden naar een bacteriële 

infectie, ongeacht of er koorts is. Indien er daarentegen geen koorts + hyperleucocytose + 

focale klinische manifestatie van een infectie is, is de kans klein dat er sprake is van een 

bacteriële infectie die een antibiotherapie vereist. De analyse van de urine en de urinecultuur 

moeten spaarzaam en voorzichtig worden gebruikt. Inderdaad, bij 30 tot 50 % van de 

bewoners is de analyse steeds verstoord (dus ook buiten elke klinische infectiecontext). Er 

moet dus geen enkele analyse worden gedaan bij een asymptomatische bewoner, ook niet 

indien hij een vaste sonde heeft.  
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Dit zou immers kunnen leiden tot het ongepast voorschrijven van antibiotica. De analyse van 

urine en de cultuur mogen bijgevolg enkel bij positieve klinische criteria worden gerealiseerd. 

Wat de analyse van de ontlasting betreft: er moeten prioritair een tot drie (indien de eerste 

negatief zijn) opsporingen van clostridium toxine worden gerealiseerd indien de bewoner 

tekenen van colitis vertoont en antibiotica heeft gekregen binnen de dertig voorbije dagen. 

Naast de context van antibiotherapie moet bij colitis een klassieke coprocultuur worden 

gerealiseerd. Ter herinnering: er moet steeds bijzondere aandacht worden besteed aan het 

risico op epidemie bij diarree. Naast de opsporingsprocedure van de RVTA is de 

microbiologische analyse van de wonden niet gerechtvaardigd indien de patiënten gezonde, 

stabiele chronische wonden hebben of deze goed evolueren dankzij de toegediende 

verzorging (kolonisatie van de oppervlakte, niet invasief). Indien de bewoner daarentegen 

positieve klinische criteria (cfr infra) vertoont, moet een microbiologische staalname worden 

gerealiseerd om de behandeling op een gedocumenteerde basis aan te passen. De 

verwezenlijking van bloedkweken kan worden gerealiseerd bij bewoners waarvan de 

klinische status een sterk vermoeden van bacteriëmie doet ontstaan. Er zijn (in theorie) 

weinig praktische problemen om dit onderzoek in een chronisch verzorgingsmilieu te 

realiseren omdat de gepaste flacons op dezelfde manier kunnen worden afgenomen, 

gemanipuleerd en naar het laboratorium vervoerd als de “klassieke” tubes voor 

bloedafname. Dit onderzoek is evenwel amper geïntegreerd in de algemene artsenpraktijk 

en moet in de toekomst gepromoot worden om de diagnostische aanpak te verbeteren. 

Sommigen vinden echter dat ze niet echt nuttig zijn in minder ernstige gevallen die toch in 

het chronische verzorgingsmilieu blijven en dat de klinische staat bij een ernstig ziektebeeld 

op zichzelf vaak een hospitalisatie vereist voor toezicht. Dit is stof voor debatten.  

 

In ons land is de beschikbaarheid van medische beeldtechnieken vaak moeilijk in de 

chronische verzorgingssector, hoofdzakelijk door de moeilijkheid en de kostprijs van de 

verplaatsing van de patiënt naar een centrum voor conventionele radiologie. Idealiter moet 

een radiografie van de thorax snel worden gerealiseerd bij vermoeden van pneumonie omdat 

dit onderzoek een zekere diagnostische en voorspellende waarde heeft [9].  Er is een 

denkoefening nodig om zijn toegang in de toekomst te vergemakkelijken.  

     4.10.4. Minimale criteria om een antibiotherapie te starten {20, 21}. 
 
Wat de urinaire infectie betreft, stellen we voor om de volgende criteria te gebruiken voor een 

bewoner die geen urinaire sonde heeft : acute dysurie of koorts (of gelijkaardig algemeen 

symptoom) en ten minste een van volgende criteria (nieuwe symptomen of een verergering) :  
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urinaire urgentie, verhoogde frequentie, incontinentie, suprapubische pijn, macroscopische 

hematurie, gevoeligheid van de costovertebrale hoek. Bij een bewoner met een vaste 

urinaire sonde is op zijn minst een van volgende criteria nodig: koorts, nieuwe 

costovertebrale gevoeligheid, rillingen, acute verwarring. De aanwezigheid van deze criteria 

rechtvaardigt de verwezenlijking van een analyse en cultuur van urine, alsook de start van 

een antibiotherapie indien nodig. 

 

Voor de infecties van de huid en de zachte weefsels zijn volgende criteria geldig bij intacte 

huiden, decubitus (doorligwonden, ..), openingen van “stomies” (gastro, jejuno, 

tracheostomie). De verschijning of de duidelijke toename van een purulente drainage is een 

positief criterium op zich. Indien dit criterium niet aanwezig is, moeten minstens twee van 

volgende criteria aanwezig zijn: koorts, roodheid, warmte, pijnlijke gevoeligheid, nieuwe of 

toenemende zwelling op de betrokken plaats. Er moet een differentiële diagnose met andere 

pathologieën worden overwogen (bursitis of artritis, jicht kan zich soms uitbreiden tot de 

zachte weefsels, thromboembolische ziekte). Opgelet! Zeldzame maar ernstige infecties 

(necrotiserende fasciitis, gangreen) vereisen een snelle transfer naar het ziekenhuis voor 

een dringende heelkundige ingreep. Bij decubitus of malus perforans op een diabetische 

voet moet de diagnose osteomyelitis worden uitgesloten. In dat geval is een gespecialiseerd 

advies nodig. 

  

Ter herinnering, infecties van de bovenste luchtwegen (verschijnen van een loopneus, een 

verstopte neus, een droge hoest, een cervicale lymfadenopathie) en griepsyndromen (koorts, 

cefalea, rillingen, myalgie, wijziging van het EG zonder ernstige criteria, droge hoest van 

november tot april) zijn vaak van virale herkomst en vereisen dus geen antibiotherapie. De 

diagnose van een infectie van de onderste luchtwegen die een antibiotherapie rechtvaardigt, 

moet ten minste drie van de volgende criteria vaststellen: nieuwe of ergere hoest; nieuwe of 

ergere groenachtige fluimen (COPD); koorts; respiratoire pleurapijn; aanzienlijke 

veranderingen van de auscultatie van de longen; acute wijziging van de algemene, 

neurologische of functionele staat; verergerende dyspnea, RR > 25/Min, SaO2 < 90 %. Om 

de eventuele diagnose van pneumonie te bevestigen moet er theoretisch gezien snel een 

radiografie van de thorax worden genomen. Een microbiologisch onderzoek van de fluimen 

is nuttig indien deze overdadiger zijn dan gebruikelijk. Bij ernstige algemene tekenen of 

aanzienlijke ademhalingsproblemen (tachypnea, hypoxemie) moet er een hospitalisatie 

worden overwogen.  
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Voor de patiënt met COPD moet men gebruik maken van de huidige aanbevelingen [22] die 

al dan niet antibiotherapie voorschrijven volgens de ernst van de exacerbatie (criteria van 

Anthonisen) en de ernst van de chronisch respiratoire ziekte (GOLD), zoals aangegeven in 

Tabel 8.  

 
 GOLD I GOLD II GOLD III/IV 
Anthonisen 3/3 NO Y Y 
Anthonisen 2/3 NO Y Y 
Anthonisen 1/3 NO N Y 
Acute respiratoire 
insufficiëntie 

Yes Y Y 

 
Tabel 8.  
 
 

4.11. Conclusies. 

 
Dit document geeft belangrijke pistes voor de latere ontwikkeling van een kwalitatieve 

verzorging vanuit hygiënisch standpunt. Het spreekt vanzelf dat er enerzijds prioriteiten 

moeten worden vastgelegd door de overheid en op lokaal niveau (definitie van de behoeften) 

om eerst de belangrijkste elementen te ontwikkelen. Om concrete resultaten te bereiken, 

raden we anderzijds sterk aan om een geleidelijke toepassing te promoten via een 

methodologie voor de continue verbetering van de kwaliteit, zoals beschreven in de 

hoofdstukken 5 en 6 van onderhavige aanbevelingen. 
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5. AUDIT- EN EVALUATIEMETHODOLOGIE 

 

5.1. Inleiding. 

Door leeftijdsgebonden immunologische wijzigingen, chronische cognitieve en/of fysieke 

beperkingen, polymedicatie en chronische aandoeningen die het natuurlijke afweersysteem 

aantasten, zijn onze bewoners gevoeliger voor infectie en kolonisatie/infectie met resistente 

kiemen. Bovendien gaan deze infecties meestal gepaard met complicaties, een verhoogd 

antibioticagebruik, frequente opnames in het ziekenhuis en een hoger sterftecijfer. De 

volksgezondheidsautoriteiten hechten op nationaal niveau zeer veel belang aan 

infectiepreventie door de recente opkomst van bacteriën, in het bijzonder carbapenemase 

producerende enterobacteriën (CPE), die resistent zijn geworden aan laatste lijn antibiotica. 

Voor woonzorgcentra voor bejaarde personen wordt de ontwikkeling van een duidelijk 

zorginfectiebeleid in samenwerking met de CRA aanbevolen. De implementatie van en het 

toezicht op de preventiemaatregelen, de opleiding van het personeel inzake 

infectiebeheersing, de registratie/surveillance van zorginfecties, het epidemie-, antibioticum- 

en vaccinatiebeleid, de ontwikkeling van initiatieven voor continue kwaliteitsbevordering en 

communicatie met andere instellingen en zorgverleners zijn hierin belangrijke elementen. 

Om de hygiënekwaliteit te evalueren en te verbeteren, is de creatie van een tool om de 

toepassingen van deze verschillende aanbevelingen te evalueren en bij te sturen 

onontbeerlijk. 

 

5.2. Een auto-evaluatietool voor de beheersing van het infectierisico. 

 

We hebben een gids voor de evaluatie van de kwaliteit van de infectierisicobeheersing 

opgesteld die bestaat uit een procesbegeleidingsgids, een lijst vankwaliteitsindica-

toren  en het daarbij horende lastenboek (interne audit). We wilden ons immers niet 

beperken tot louter een indicatorenlijst en een interne audittool omdat we het gevaar niet 

wilden lopen dat elk evaluatieproces en vooral verbeteringsproces gedoemd zou zijn te 

mislukken. Volgens ons was het absoluut noodzakelijk om een gids uit te werken die elk 

CHS (gespecialiseerd ziekenhuis) kan begeleiden bij het evaluatie- en verbeteringsproces, 

met in detail, stap per stap, de te volgen weg. De indicatorenlijst en de interne audit 

(lastenboek) zijn instrumenten voor de evaluatiestap. 

 

Doelstelling : creatie van een autocontroletool (indicatoren + lastenboek) voor 

zorginfectiebeheersing in RH/RVT om CHS te begeleiden en een balans op te maken van 

hun middelen om deze infecties te bestrijden en te voorkomen. Het gebruik van deze tool 

steunt op de gestructureerde samenwerking tussen de coördinerende arts, de 
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verpleegkundige voor zorginfectiebeheersing, de hoofdverpleegkundige en de leden van het 

CZIB  

 

5.3. Begeleidingsgids voor evaluatieproces. 

 

Het handboek wil een begeleidingsgids zijn voor het verbeteringsproces van de kwaliteit 

van de infectierisicobeheersing, en dit, stap per stap, aangezien de realisatie van een stap 

de noodzakelijke voorwaarde is om naar de volgende stap over te gaan. 

De interne audit maakt gebruik van een lijst indicatoren geschraagd door een auto-evaluatie 

die op basis van wettelijke verplichtingen (KB), aanbevelingen van hoge autoriteiten (HGR) 

en van de 6 consortia in het kader van het pilootproject MILS 2014, op initiatief van de FOD 

Volksgezondheid, is opgesteld. 

 

Communicatie is essentieel in alle stappen van het proces. Het evaluatieprincipe, het 

belang ervan, de methode, het instrument, het gebruik van de resultaten, alles moet duidelijk 

worden geformuleerd en uitgevoerd voor het personeel en de andere interveniënten (vrije 

beroepen gezondheidszorg, firma’s voor linnen- en afvalbeheer). Iedereen moet, volgens zijn 

competentieniveau, meewerken aan deze inventarisatie, zowel bij aanvang als nadien op 

regelmatige tijdstippen, en dit ongeacht zijn functie.  

Cruciaal in de evaluatie is de ethiek die zeer strikt in acht moet worden genomen. Auto-

evaluatie mag niet leiden tot manipulatie of conflicten. De verantwoordelijken moeten aan dit 

aspect zeer veel aandacht schenken door zo nodig te herhalen dat het proces in de eerste 

plaats bedoeld is om de werking van organisaties en de praktijken te evalueren en niet de 

personen. 

Het evaluatieproces organiseren vergt een goed tijdsbeheer, in meerdere stappen, op basis 

van een tijdschema om de tijdsbesteding van het personeel te organiseren, het juiste lokaal 

te reserveren, vragen te stellen bij de vereiste documenten en informatie, de werkmiddelen 

voor te bereiden, enz. 

 

     5.3.1. Kennisname van het evaluatieproject en instemming van de directie met het 
               project. 
 
De instemming van de directie is een noodzakelijke voorwaarde voor het voortbestaan van 

het project (investering van financiële, menselijke, materiële midden, besluitname …). De 

implementatie van een dergelijk proces is een belangrijke gebeurtenis omdat bepaalde 

aspecten van de instelling mogelijk aan de orde worden gesteld. Een zekere reflectie en 

efficiënte communicatie tussen de directie, de hoofdverpleegkundige(n) (en de 
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referentiepersoon inzake hygiëne indien die er is) zijn dus noodzakelijk. De betrokkenheid 

van de directie wordt bevestigd door de ondertekening van een intentieverklaring. 

 

     5.3.2. Algemene haalbaarheidsanalyse – validatie van het proces. 

 

Dit proces kan enkel worden uitgevoerd indien het klimaat (motivatie, conflicten …), de 

financiële situatie, het HR-beleid (personeelsnormen, opleiding), de functionele band met 

een preventiedienst van IR en de beschikbare middelen (procedures, protocols, 

documentatie) dit toelaten. Daarom moet een haalbaarheidsanalyse worden uitgevoerd om 

de mogelijke weerstandsfactoren te identificeren, te analyseren en aan te pakken. Het doel 

is om tot een stabiele omgeving te komen waarin het evaluatie- en verbeteringsproces kan 

worden uitgevoerd. 

 

     5.3.3. Corrigerende acties bij eventuele weerstand. 

 

Wanneer de vermoedelijke weerstandsfactoren zijn geïdentificeerd en een actieplan is 

opgesteld om ze op te lossen, worden de besliste acties om een gunstig “terrein” te creëren 

geïmplementeerd die zorgen voor de optimale omstandigheden voor het evaluatie- alsook 

verbeteringsproces. Bepaalde van deze acties kunnen tijd vergen, andere zijn misschien 

onuitvoerbaar. In dit geval is het aangewezen om een stand van zaken op te maken en de 

doelstellingen te herzien: als enkele doelen niet werden bereikt, kan het proces toch worden 

gelanceerd? Bij de evaluatie zullen deze punten een lagere verwervingswaarde hebben en 

als “zwakke punten” worden opgenomen met mogelijke te overwegen acties.  

 

     5.3.4. Oprichting van een Team (TZIB) en een Comité (CZIB) voor de beheersing van  
               het infectierisico. 

 

Op basis van de profielen van de leden die in het CZIB moeten zetelen, identificeert het TZIB 

(CRA + hoofdverpleegkundige + referentieverpleegkundige zorginfectiebeheersing) de 

professionals binnen het ziekenhuis met wie het RH/RVT de meeste contacten heeft; het 

stuurt dan een verzoek naar dat ziekenhuis (coördinator) en vraagt, op basis van het KB van 

9.3.2014, om een samenwerking. 

· Taken van het TZIB : 

ü Past het evaluatie- en verbeteringsproces van de kwaliteit inzake 

zorginfectiebeheersing toe 

ü Bepaalt de te ondernemen acties 
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ü Zorgt voor de communicatie aan het personeel 

ü Verantwoordelijk voor de toepassing van de maatregelen (nationale 

aanbevelingen) die de overdracht van micro-organismen in de instelling 

beperken alsook voor het toezicht hierop 

ü Organiseert de opleiding van het personeel inzake infectiebeheersing 

ü Neemt initiatieven inzake de monitoring van de preventiemaatregelen en de 

feedback van de resultaten 

· Taken van het  CZIB : 

ü Belast met de formele goedkeuring van het beleid inzake 

zorginfectiebeheersing en eventuele toevoegingen of wijzigingen hieraan 

ü Neemt kennis van het jaarlijks activiteitenrapport van het TZIB 

ü De leden kunnen, vrij of op verzoek, problemen melden en voorstellen en 

adviezen formuleren over zorginfectiebeheersing. 

     5.3.5. Communicatie. 

Het is belangrijk om het proces te formaliseren en de instemming met en de positie van de 

directie in het project te bevestigen; de rol van de verpleegkundige zorginfectiebeheersing 

binnen de instelling te vestigen; de betrokkenheid van al deze actoren te bevestigen in het 

evaluatie- en verbeteringsproces van de kwaliteit inzake zorginfectiebeheersing; de 

“participatieve” rol van deze actoren te garanderen en de aandacht te bevestigen die aan 

hun adviezen wordt geschonken. 

 

     5.3.6. Uitvoering van de interne audit. 

 

De audit moet voldoen aan deontologische beginselen, plichtsbesef en onpartijdige 

voorstelling.  

 

De evaluatie wordt uitgevoerd gebruikmakend van : 

 

ü de interne audit – kwaliteitsindicatoren voor hygiëne in RH/RVT; 

ü het lastenboek; 

ü de daarbij horende autocontrolefiches. 
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Ze is gebaseerd op de raadpleging van de documenten over de geëvalueerde items, 

op de observatie op het terrein en het ondervragen van de actoren op het terrein. 

 

     5.3.7. Opmaak van het auditrapport. 

 

De auditeur voert de gegevens (antwoorden) in de informaticadrager in (idealiter). Per 

autocontrolefiche en per hoofdstuk wordt een verwervingspercentage berekend. 

Een tabel geeft de scores van elk hoofdstuk weer; deze in percentage uitgedrukte resultaten 

van bereikte doelstellingen weerspiegelen de organisatie van uw instelling op het vlak van 

preventie van zorginfecties. 

Aan elk item wordt ook een termijn voor actieprioriteiten toegewezen (1-6 maanden) die dient 

als ondersteuning voor de uitwerking van een verbeteringsplan. 

Dit rapport wordt ook aan de actoren op het terrein meegedeeld (in de vorm van een poster 

bijvoorbeeld) omdat communicatie een sleutelfactor is om het actieplan tot een goed einde 

 te brengen. De scores worden in een visuele grafiek weergegeven: zo kunt u snel de 

positieve punten en de te verbeteren punten zien. Een op basis van  de resultaten 

gegenereerd commentaar kan helpen bij het lezen van dit rapport. Het is ook verstandig  

om in het document apart de verbeteringsprioriteiten te vermelden. 

 

     5.3.8. Het actieplan opstellen. 

 

Op basis van de auditresultaten worden de te verbeteren punten geïdentificeerd en 

ingedeeld in “actietermijn 6 maanden” en “actieprioriteit”. 

Met deze weging kan het actieplan worden opgesteld, bestaande uit  : 

 

- De door de audit geïdentificeerde kritieke punten. 

- De te voeren acties om deze punten te verbeteren. 

- De doelstellingen. 

- De actoren. 

- De termijnen. 

- De evaluatiedata voor elk punt. 

 

Dit plan kan in de vorm van een tabel, projectfiches … worden verspreid. Het actieplan wordt 

aan het CZIB meegedeeld voor lezing en kennisgeving; dit comité kan reageren als het dit 

wenst. 
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     5.3.9. Re-evaluatie. 

 

Om de drie maanden wordt tijdens een vergadering tussen het TZIB en de 

hoofdverpleegkundige een balans opgemaakt van de acties om de resultaten te evalueren 

(volgens vastgestelde bepalingen), de termijnen te beheren en zo nodig nieuwe 

doelstellingen te bepalen (tool: previsioneel actieplan, projectfiches). 

Jaarlijks stelt het TZIB een activiteitenrapport op voor de directie en het CZIB. 
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6. KWALITEITSINDICATOREN 

 6.1. Inleiding. 

De lijst van kwaliteitsindicatoren (KI) steunt op 4 principes: door de instelling gekozen 

indicatoren op basis van hun doelstellingen en prioriteiten, de indicatoren worden gevolgd in 

het kader van concrete verbeteringsprojecten, de gegevens worden gegenereerd en 

geanalyseerd door de instelling zelf (TZIB), het OTZH van het satellietziekenhuis en het 

CZIB superviseren het uitgewerkte kwaliteitsplan.  

 

6.2. Lastenboek voor een goede audit. 

Het lastenboek beschrijft voor elke indicator hoe de fiche moet worden ingevuld en de te 

leveren bewijselementen. Door de indicatoren te analyseren, kunnen de organisatie, de 

middelen, de in de instelling ingevoerde processen worden geëvalueerd evenals de 

resultaten. Bepaalde indicatoren verwijzen naar het gebruik van een autocontrolefiche 

waarmee praktijken zeer nauwkeurig kunnen worden geëvalueerd. Om het interne 

auditproces te verlichten, is de planning in 3 fasen ingedeeld : 

 

- 1e fase : evaluatie organisatie- en middelenindicatoren; 

- 2e fase : evaluatie procesindicatoren door het TZIB; 

- 3e fase : evaluatie procesindicatoren via autocontrolefiches ingevuld door actoren op het   

                 terrein. 

 

     6.2.1. Audit betreffende de organisatie. 
 

Ø Evaluatieproces van de kwaliteit inzake zorginfectiebeheersing 

Ø Vergadering CZIB 

Ø Vergadering TZIB 

Ø Kwaliteitsplan Infecties 

Ø Jaarrapport 

     6.2.2. Audit betreffende de middelen. 

 
Ø Referent zorginfectiebeheersing 

Ø Operationeel TZIB 

Ø Samenwerking met regionaal platform voor infectiepreventie in RH/RVT 

Ø Samenwerking met OTZH 

Ø Optimaal management 
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Ø Opleiding inzake preventie van het infectierisico voor CRA en verzorgend 

personeel 

Ø Handboek over het te volgen beleid inzake zorginfectiebeheersing 

Ø Bijzondere aandacht voor parameters die een impact hebben op het 

infectierisico 

Ø Preventie en aanpak van ondervoeding 

Ø Referent die garant staat voor de naleving van de HACCP-normen 

Ø Naleving van de FAVV-normen 

Ø Veiligheid van de voedselketen 

 
     6.2.3. Audit betreffende handhygiëne. 

 
Ø Promotiecampagne handhygiëne 

Ø Toepassing van de procedure 

Ø Feedback 

Ø Verreiste materiaal 

Ø Toepassing procedure “handschoenen dragen” 

     6.2.4. Audit betreffende het statuut van de agent. 

 
Ø Handen 

Ø Kledij 

Ø Vaccinatie 

     6.2.5. Audit betreffende gevalideerde zorgprotocols. 

 
Ø Ter beschikking stellen van protocols 

Ø Validatie 

Ø Verspreiding 

Ø Toepassing van het protocol voor de plaatsing en opvolging van een 

blaaskatheter 

Ø Toepassing van het protocol voor de plaatsing en opvolging van een 

vasculaire katheter 

Ø Toepassing van het protocol voor de plaatsing en opvolging van een 

hypodermoclyse 

Ø Toepassing van het protocol voor enterale voeding 

Ø Toepassing van het protocol voor wondverzorging 

Ø Toepassing van het protocol voor zuurstof- en aerosoltherapie 

Ø Toepassing van het protocol voor nursing zorgen 
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     6.2.6. Audit betreffende de beheersing van MDRO en bijkomende voorzorgsmaatregelen. 

 
Ø Toepassing van het MRSA-protocol 

Ø Toepassing van het Clostridium Difficile-protocol 

Ø Toepassing van de procedure en bijkomende voorzorgsmaatregelen bij acute 

respiratoire infectie 

Ø Toepassing van het protocol in geval van tuberculose 

Ø Toepassing van de procedure en bijkomende voorzorgsmaatregelen in geval 

van norovirus 

Ø Schoonmaakprotocol op basis van type isolement. 

 

     6.2.7. Audit betreffende het beheer van bijzondere agentia. 

 
Ø Toepassing van het protocol in geval van schurft 

Ø Toepassing van het protocol in geval van pediculose 

Ø Toepassing van de procedure en bijkomende voorzorgsmaatregelen bij 

aanwezigheid van enterobacteriën  

     6.2.8. Audit betreffende het beheer van epidemiologische risico’s. 

 
Ø Bestaan van een protocol 

Ø Toepassing van een protocol 

     6.2.9. Audit betreffende het epidemiologisch toezicht en gegevensgebruik. 

 
Ø Gestandaardiseerde infectieregistratie 

Ø Opsporing van MRB 

Ø Overdracht van resultaten 

Ø Dynamisch gebruikssysteem van gegevens 

Ø Verplicht aan te geven ziekten 

     6.2.10. Audit betreffende het antibioticabeleid. 

 
Ø Voorschriftbeleid en follow-up van antibiotherapie 

Ø Proces voor de toediening van antibiotherapie 

Ø Efficiëntie-analyse van antibiotherapie 

 

6.2.11. Audit betreffende het gebruik van antiseptica. 
 

Ø Optimaal gebruik van antiseptica 
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6.2.12. Audit betreffende het beheer van het verzorgingsmateriaal. 

 

Ø Onderhoudsprocedure voor het verzorgingsmateriaal volgens het gebruik 

ervan en het daarbij horende infectierisico 

Ø Informatie over de verschillende gebruikte producten 

Ø Materiaal en de plaats nodig voor het onderhoud van medische hulpmiddelen 

Ø Onderhoud van “kritisch” verzorgingsmateriaal 

Ø Onderhoud van “semi-kritisch” en “niet-kritisch” verzorgingsmateriaal 

Ø Opleiding van het verzorgend personeel in het onderhoud van 

verzorgingsmateriaal 

6.2.13. Audit betreffende afvalbeheer. 

 

Ø Bestaan en verspreiding van de afvalbeheerprocedure 

Ø Naleving van de instructies 

Ø Ter beschikking stellen van het vereiste materiaal voor het afvalbeheer 

Ø Instructies inzake afvalvervoer, -opslag en –verwijdering 

6.2.14. Audit betreffende het linnenbeheer. 

 

Ø Bestaan en verspreiding van de procedure voor linnenbeheer 

Ø Ter beschikking stellen van het vereiste materiaal voor het linnenbeheer 

Ø Instructies inzake vervoer, -opslag en –verwijdering van het linnen 

6.2.15. Audit betreffende het onderhoud van de lokalen. 

 

Ø Ter beschikking stellen en toepassing van de schoonmaakprocedure 

Ø Opleiding van het onderhoudspersoneel inzake schoonmaaktechnieken en 

bijkomende voorzorgsmaatregelen. 

Ø Vereiste materiaal en gebruikte producten 

     6.2.16. Audit betreffende preventie van accidentele contacten met bloed en andere 
                 lichaamsvochten. 

 

Ø Ter beschikking stellen van het vereiste materiaal voor de preventie van ACB 

Ø Informatieprocedure van het personeel 

Ø Dynamisch bewustmakingssysteem 

Ø Toepassing van de instructies 
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6.2.16. Audit betreffende uitwisseling van transmurale gegevens. 

 
Ø Bestaan van een officieel document voor een goede overdracht van 

transmurale gegevens 

Ø Gebruik van het officiële document voor de overdracht van transmurale 

gegevens 

Ø Informatie aan het verzorgend personeel over het gebruik van het officiële 

document 

6.2.17. Audit betreffende het waterbeheer – legionellose. 

 
Ø Beheerplan van het waternet ter voorkoming van legionella-infecties. 

Ø Opleiding van het technische personeel 

Ø Ter beschikking stellen van het vereiste materiaal 

6.2.18. Audit betreffende het beheer van schadelijke stoffen. 

 
Ø Ontwikkeling van een dynamisch beheersysteem voor schadelijke stoffen 

Ø Contract met erkende onderneming 

Ø Toepassing van het contract 

 
     6.2.20. Audit betreffende het beheer van het risico op aspergillose. 

 
Ø Planning van bouw- of renovatiewerken 

Ø Risico-evaluatie 

Ø Follow-up van preventiemaatregelen 

 

     6.2.21. Resultaatindicatoren. 

 
Ø Prevalentie MRSA 

Ø Prevalentie Clostridium 

Ø Percentage personeel gevaccineerd tegen de griep 

Ø Percentage bewoners gevaccineerd tegen de griep 

Ø Gebruik van hydroalcoholische oplossing 
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6.3. Initiatiefvoorstellen voor een doeltreffende structurering van zorginfectie-   

       beheersing in RH/RVT. 

 

· Oprichting van een regionaal platform voor infectiepreventie specifiek voor RH/RVT, 

bestaande uit vertegenwoordigers van elke instelling of groepering van instellingen, 

waarin doeltreffend kan worden samengewerkt. Dit platform verenigt de CRA’s en 

verpleegkundigen zorginfectiebeheersing (1/RH) van de CHS van de regio. De 

coördinatie kan aan een rusthuis worden toegewezen dat zich voor deze opdracht 

kandidaat heeft gesteld en hiervoor een financiering ontvangt. Er wordt een 

dynamisch systeem voor overdracht van informatie en besproken onderwerpen naar 

het federale platform gecreëerd. 

 

· Een overeenkomst sluiten (FOD Volksgezondheid) tussen RH en satellietziekenhuis 

voor de samenwerking met een operationeel team ziekenhuishygiëne. Deze 

samenwerking omvat : 

 

Ø  Het validatiebegrip van het kwaliteits-hygiëneproces door het OTZH en      

    hulp bij het beheer van actieprioriteiten; 

Ø  Adviesverlening over het dagelijkse beheer van het infectierisico; 

Ø  Nauwere samenwerking in geval van een erkende epidemie. 

 

· Een clausule opnemen in het algemeen reglement van de medische activiteit waarin 

huisartsen die regelmatig in RH komen, zich ertoe verbinden om het beleid 

zorginfectiebeheersing van de instelling te volgen (inclusief beleid voor goed 

antibioticagebruik). 

 

· Oprichting van een beheergroep antibiotica/MRB binnen elke instelling: treedt op in 

het kader van het beleid voor goed antibioticagebruik door onder meer het lokaal 

therapeutisch formularium op te stellen en door een overeengekomen beleid in te 

voeren. Deze groep, bestaande uit CRA, huisartsen, OTZH, directie en apotheker, 

zorgt voor de verspreiding van de informatie naar de lokale kring, LOK’s … 

 

· Een functiebeschrijving opstellen voor de referentieverpleegkundige 

zorginfectiebeheersing en de financiering bepalen (VTE voor deze functie) om deze 

functie in elke instelling te waarborgen en functionele banden met alle interveniënten 

van het RH op te bouwen. 
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· Op basis van de haalbaarheidscriteria die voor elk RH zijn bepaald, het evaluatie- en 

verbeteringsproces inzake de kwaliteit van infectierisicopreventie opnemen in het 

kwaliteitsprogramma van de instelling. Chronologische stappen moeten in acht 

worden genomen en daarbij moeten ten minste de middelen- (verpleegkundige 

zorginfectiebeheersing) en organisatiecriteria worden nageleefd zodat een dergelijke 

opvolging kan worden gestructureerd. 
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7. KENNIS EN OPLEIDING 

 

7.1. Inleiding 

 

Het zou niet verstandig zijn om opnieuw een studie op te zetten met betrekking tot deze 

materie, wanneer blijkt dat tal van experten in dit domein al tal van werk verricht hebben met 

betrekking tot dit onderwerp. Uiteraard beperkt het meeste werk zich tot de ziekenhuissector, 

maar dit belet niet om deze gegevens correct te interpreteren en een link te leggen naar de 

woonzorgcentra. 

 

Het is de bedoeling om in dit hoofdstuk de onderwerpen te behandelen die betrekking 

hebben op de vorming van de hygiënisten, de referentieverpleegkundigen, de CRA’s en 

tegelijkertijd de link te leggen naar de aspecten die hiermee gepaard gaan.  

 

Uit een enquête van Pedro Braekeveld en Christophe Barbier (1), blijkt dat de Europese 

landen uiteenlopende vormingsprogramma’s en diverse beroepsprofielen toepassen voor de 

deskundigen infectiepreventie. 

 

Het zou zeer nuttig zijn om een harmonisatie te overwegen, en om een gezamenlijk 

Europees standpunt na te streven. Maar laten we realistisch zijn. Zelfs in ons kleine landje 

zijn de verschillen van dien aard dat het aangewezen is om eerst een consensus te vinden 

binnen de landsgrenzen. 

 

Het KB van 26 april 2007 betekent voor België een stap in de goede richting met het oog op 

een harmonisatie. Het KB bepaalt duidelijk de grenzen van de taken en verwachtingen van 

het team en van het comité voor ziekenhuishygiëne, maar de inhoud van het KB blijft vaag 

wat betreft het beroepsprofiel van de verpleegkundige ziekenhuishygiënist en de 

geneesheer-ziekenhuishygiënist (2).      

     

Ook met betrekking tot de woonzorgcentra is het KB van 9 maart 2014 nog zeer vaag 

betreffende deze materie. Zo staat er letterlijk geschreven dat de hoofdverpleegkundige en 

de CRA instaan voor een beleid rond de beheersing van zorginfecties.  
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Daarnaast wordt een registratie van de nosocomiale infecties één van de opgelegde 

registraties voor de hoofdverpleegkundige en de CRA. Voorts staan er richtlijnen vermeld 

betreffende handhygiëne en isolatie van besmette bewoners.  

 

7.2. Uitgangspunt met betrekking tot de vorming. 

 

Willen we de leden van het team zorginfectiebeleid specifieke taken toedragen, met het oog 

op de realisatie van een significante vermindering van het aantal zorginfecties in de WZC, en 

wil men hen in staat stellen om de toevertrouwde taken behoorlijk te kunnen uitvoeren, dan 

achten we het nodig om een correcte vorming te organiseren en ons de vraag te stellen in 

hoeverre deze opleiding gelijklopend kan zijn met deze in de ziekenhuissector. 

 

Zorginfecties voorkomen in het ziekenhuis en/of het woonzorgcentra berusten op dezelfde 

inzichten, maar de toepassingsgebieden zijn vaak verschillend: 

 

Tevens zou het onlogisch zijn, om de banden tussen ziekenhuizen en woonzorgcentra de 

dag van vandaag gecreëerd werden, niet optimaal verder te gebruiken. Denken we maar aan 

de externe liaison binnen het geriatrisch zorgprogramma en aan de functionele binding van 

de woonzorgcentra met een ziekenhuis.  

 

Wanneer we beide organisaties vergelijken, stellen we vast dat er vaak gelijklopende 

facetten weerkomen : 
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Ziekenhuis     Woonzorgcentrum 

 

In beide instellingen komen we patiënten en/of bewoners tegen die vaak zorgbehoevend zijn. 

 

In beide instellingen, die vaak complex zijn, treffen we vaak een hoge concentratie aan 

personen aan. Omwille van de zorgbehoevendheid zal dit een groot infectierisico met zich 

meebrengen. 

 

Daarnaast zijn er de specifieke karaktertrekken: 

 

* Patiënten, zieken, van alle leeftijden * Zorgbehoevende bejaarden waarbij naast 

         het dagelijks leven, ook de ziekten vaak  

         een belangrijke impact hebben 

 

* Pathologie     * Gerontologie, multipathologie  

 

* Diagnose en behandeling   * ADL en kwetsbare bewoners 

 

* Invasief karakter    * Niet invasieve karakter 

 

* Minimaal 150 bedden   * Van klein aantal tot zeer groot 

 

* Verzorging berust vooral op verpleeg- * Verzorging berust vooral op zorgkundigen 

   kundigen 

* Groot geneesherenkorps van diverse * 1 CRA met een zeer groot aantal huisart-  

   disciplines        sen (31/100 bewoners).  

        

 

Vanwege dezelfde inzichten, dezelfde competenties, enz… volgt als vanzelfsprekend een 

gelijkaardige specifieke basisopleiding. 

Omwille van de verschillende toepassingsgebieden moet men echter oog hebben voor een 

specifieke aanvullende ‘instellingsspecifieke’ opleiding.  
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7.3. De verantwoordelijken voor het zorginfectiebeheer. 

 

Het K.B. van 26 april 2007 definieert duidelijk de opdrachten van het team en het comité dat 

belast is met het beleid van de ziekenhuishygiëne. Hetzelfde kan gesteld worden voor de 

RVT en ROB’s. Wel stellen we vast dat de besluiten zeer vaag blijven betreffende het profiel 

en de vorming van de betrokken zorgverleners. Maar geleidelijk aan werden de eerste 

grondige stappen gezet in de goede richting. Dit dankzij tal van vergaderingen met 

onderwijsinstellingen, beroepsorganisaties en ziekenhuizen. In eerste instantie heeft dit 

aangezet tot het uitwerken van een competentieprofiel voor de ziekenhuishygiënist en de 

geneesheer-ziekenhuishygiënist.  Tegelijkertijd werd aandacht besteed aan de functie van 

referentieverpleegkundige in dit domein.  

 

Concreet werden de eerste stappen gezet door middel van een grootschalige enquête in de 

richting van de realisatie van een bekwaamheidsprofiel voor ziekenhuishygiënisten in België. 

Dit zou toelaten om na te gaan of ook de vormingen afgesteld zijn aan de vereisten van het 

werkveld. Daarnaast zou het iedere ziekenhuishygiënist in staat stellen om zich continu te 

ontwikkelen, te evalueren en bij te sturen tijdens het uitoefenen van haar functie (3).             

 

     7.3.1. De geneesheer-ziekenhuishygiënist en de coördinerend en raadgevend arts. 

 

In het K.B. betreffende de vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- 

en verzorgingstehuis, staat duidelijk omschreven dat de beheerder een coördinerend en 

raadgevend arts aanwijst. Deze arts moet ten laatste twee jaar na zijn aanwijzing houder zijn 

van een attest, verkregen na een specifieke opleidingcyclus te hebben gevolgd die toegang 

verschaft tot het uitoefenen van deze functie. Deze opleidingscyclus van minstens 24 uur, 

verspreid over een maximale duur van twee jaren omvat onder andere een onderdeel dat 

omschreven wordt als “voorkomen infecties en beheer van de antibioticatherapie. Het is dus 

zeer duidelijk, dat deze functie niet vergeleken kan worden met de opleiding van arts- 

ziekenhuishygiënist.  

 

Voor wat de bijkomende permanente vorming betreft, zal de CRA jaarlijks een bijkomende 

opleiding moeten volgen van 6 uren in minstens één van de onderwerpen waarvan hygiëne 

een onderdeel is.  

Deze enorme differentiatie tussen de ziekenhuissector en de woonzorgcentra lijkt ons 

enerzijds erg verontrustend, maar anderzijds dan ook weer realistisch. Je kan onmogelijk 

verwachten dat elk rusthuis zijn eigen CRA heeft die een postgraduaat zou volgen  met 

betrekking tot deze materie.          
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     7.3.2. De ziekenhuishygiënist en de hygiënist van het woonzorgcentra.  

 

Het lijkt dus voor de hand liggend dat er veel meer aandacht voor deze materie moet gaan 

vanuit het verpleegkundig departement. Om de continuïteit van de zorgverlening te 

waarborgen, moeten we dit praktisch aanpakken en een duidelijk verschil maken tussen de 

verpleegkundige- hygiënist en de referentieverpleegkundige ziekenhuishygiëne. 

     

        7.3.2.1. Functieomschrijving van de hygiënist. 

 

Haar taak kan omschreven worden als het ontwikkelen, implementeren en opvolgen van 

maatregels samenwerking met andere zorgverleners en het geven van adviezen met als 

doelstelling de hygiëne te bevorderen, de infecties ten gevolge van de zorgverlening te 

verminderen, de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren en de veiligheid van de patiënt 

te waarborgen. Dezelfde definitie kan gebruikt worden voor ziekenhuizen en voor RVT en/of 

ROB’s (4).  

 

Een meerwaarde aan deze functie wordt omschreven in het domein van de resultaten. Hierin 

gaat de aandacht dus naar resultaten die bereikt moeten worden. Uit de enquête is gebleken 

dat we deze kunnen catalogeren in 9 verschillende domeinen. 

 

· Maakt deel uit van het team ziekenhuishygiëne/zorginfectiebeleid en van het team 

van de middenkaders/hoofdverpleegkundigen en werkt nauw samen met de 

referentieverpleegkundigen en verpleegkundigen met het oog op de bestrijding 

van infecties. 

 
· Samen met de andere leden van het team ziekenhuishygiëne/zorginfectiebeleid, 

is hij verantwoordelijk voor het opzetten, de uitvoering, de evaluatie en de 

feedback van het toezicht met betrekking tot zorgrelaterende infecties. 

 
· Is verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie, de uitvoering en de opvolging 

van het infectiepreventiebeleid. 

 
· Is verantwoordelijk voor het opstellen, het implementeren en het bijsturen van 

richtlijnen en projecten voor infectiepreventie op basis van pertinente 

literatuurgegevens. 
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· Is verantwoordelijk voor de meting, het registreren, de opvolging, de evaluatie, de 

integratie en het toezicht op de recente richtlijnen met betrekking tot de 

infectiepreventie. 

 
· Is de contactpersoon met betrekking tot de infectiepreventie en is de brug tussen 

de infectie-preventiepolitiek en al de personen die een functie uitoefenen in het 

ziekenhuismilieu/woonzorgcentra en/of contact hebben met patiënten/bewoners 

en hun naasten. 

 
· Waakt over de risico’s ten gevolge van infectiepreventie en stelt maatregelen voor 

om de kwaliteit van de zorgverlening en de veiligheid van de patiënt/bewoner te 

bevorderen. 

 
· Doet aanbevelingen met betrekking tot de opleiding, de educatie, de sensibilisatie 

en de steun voor alle medewerkers van het ziekenhuis/woonzorgcentra, en 

degenen die in contact komen met patiënten/bewoners. 

 
· Doen aanbevelingen voor het oprichten en sturen van een netwerk van 

referentieverpleegkundigen. 

              
Aangezien de ziekenhuishygiënist/woonzorgcentrumhygiënist nauw samenwerkt met andere 

partners is het vanzelfsprekend dat uit deze gedetailleerde enquête eveneens gebleken is 

dat de hygiënist moet beschikken over een reeks van gedragscompetenties en technische 

competenties.  

 
Zo moet ze onder meer beschikken over volgende kwaliteiten : 

 
· Plannen en organiseren: het vermogen om taken in tijd, ruimte en volgens 

prioriteit te structureren om de doelstellingen of resultaten efficiënt en tijdig te 

bereiken. 

 
· Analysevermogen: het vermogen om een situatie op te splitsen in deelaspecten 

en het logisch ordenen ervan. Op een efficiënte en effectieve manier zoeken, 

analyseren en begrijpen van gegevens. 

 
· Samenwerken: het vermogen om constructief bij te dragen tot een gezamenlijk 

resultaat samen met anderen, ook wanneer het een onderwerp betreft dat niet 

direct van persoonlijk belang is. 
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· Mondelinge communicatie: het overbrengen van een mondelinge communicatie, 

zodat de gesprekspartner ze correct begrijpt. 

 
· Schriftelijke communicatie: het vermogen om een boodschap schriftelijk over te 

brengen, zodat de doelgroep ze correct begrijpt. 

 
· Contactvaardigheid/Netwerken: het vermogen om met één of meerdere personen 

contact te leggen door het gepaste verbale en non-verbale gedrag, en het verder 

opbouwen en onderhouden van deze relaties. 

 
· Nauwkeurigheid: aandacht hebben voor alle deelelementen van informatie en 

taken, en correct en volledig werken. 

 

Tenslotte is er ook nog de technische expertise waarover een hygiënist moet beschikken.  

Met name beschikken over specifieke kennis en vaardigheden. 

 

Specifieke kennis : 

 
· Kennis met betrekking tot preventie en controle van ziekenhuisinfecties / 

woonzorg-centruminfecties (algemene en bijkomende voorzorgsmaatregelen met 

inbegrip van de surveillance van infecties). 

 
· Kennis met betrekking tot hygiëneaspecten van medische en verpleegkundige 

technieken en procedures. 

 
·  Kennis van hygiëneaspecten m.b.t. klinische activiteiten op risico- of specifieke 

diensten. 

 
· Kennis met betrekking tot reiniging, ontsmetting en sterilisatie van medisch- en 

verpleegkundig materiaal. 

 
· Kennis met betrekking tot materiaal gebruikt bij medische en verpleegkundige 

praktijkuitvoering met de focus op infectiepreventie. 

 
· Kennis met betrekking tot het functie- en competentieprofiel van de 

verpleegkundige ziekenhuishygiënist/woonzorgcentrumhygiënist.  

 
· Kennis met betrekking tot de epidemiologie en infectiologie. 

 
· Kennis met betrekking tot kwaliteits- en risicomanagement. 
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Specifieke vaardigheden : 

 
· Procedures of richtlijnen met betrekking tot infectiepreventie opstellen. 

 
· Projecten met betrekkingen tot infectiepreventie opzetten. 

 
· Projecten met betrekking tot infectiepreventie evalueren en bijsturen. 

 
· Registratie in het kader van infectiepreventie evalueren en bijsturen. 

 
· Didactische vaardigheden bezitten (5). 

 

        7.3.2.2. Functievereisten voor de hygiënist. 

 
Basisvoorwaarden voor het volgen van een basisopleiding: 

 
· Beschikken over een bachelor in de verpleegkunde  

 
· Minimum 2 jaar ervaring hebben als verpleegkundige in een ziekenhuis of 

woonzorgcentrum. 

 
· Master in de verpleegkundige of master in de volksgezondheid of master ‘geriatrie 

en/of gerontologie’.  

 
· Bijkomende theoretische opleiding postgraduaat hygiëne van minstens 250 

contacturen inclusief 80 uren stage in het specifieke werkveld, hetzij een 

ziekenhuis, hetzij een woonzorgcentrum in functie van de werkplaats. 

 
Het zou aangeraden zijn dat de opleiding van verpleegkundig hygiënist geïntegreerd wordt in 

de opleiding van arts ziekenhuishygiënist.  

 

Vereisten voor continuïteit : 

 

Net zoals voor de collega’s die over een titel of kwalificatie beschikken, moeten de zelfde 

voor-waarden gehanteerd worden. Elke hygiënist moet binnen een periode van 4 jaar 

minimum 60 uren permanente vorming volgen binnen de domeinen van de basisopleiding.  
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        7.3.2.3. Normen met betrekking tot de functie. 

 
De norm voor de ziekenhuizen dateert van de jaren zeventig en is gebaseerd op 1 FTE per 

250 bedden. Deze norm werd onlangs door specialisten onder de loep genomen en nieuwe 

voorstellen gaan in de richting van 1 ziekenhuishygiënist per 5000 hospitalisaties.  

Vergelijken we de huidige situatie met de voorgestelde voor enkele ziekenhuizen, dan 

komen we tot volgende conclusie : 

 
Ziekenhuis  Aantal opnames Effectieve  In nieuwe    

   in 2013  hygiënisten  voorstel 

      in 2014     
 
Cons 1   29.260   1,6 FTE  5,8 FTE 

Cons 2   27.924   2,0 FTE  5,6 FTE  

Cons 3   27.679   3,2 FTE  5,5 FTE 

Cons 4   11.220   0,8 FTE  2,2 FTE 

Cons 5     6.384   0,6 FTE  1,3 FTE 

 
Al spoedig blijkt dat de staf van de ziekenhuishygiënisten met dit nieuwe voorstel aardig zou 

aandikken.  

 
Voor de woonzorgcentra bestaan er momenteel nog geen specifieke richtlijnen. De 

(coördinerend) hoofdverpleegkundige is belast met deze functie. In de praktijk lijkt het ons 

echter onmogelijk om de twee functies te combineren.  

Hem belasten met de coördinatie is één zaak, maar het uitoefenen van de functie zoals 

hierboven aangehaald is onmogelijk. Ook in de woonzorgcentra zal gezocht moeten worden 

naar een woonzorgcentrahygiënist. In deze sector is het onmogelijk om te spreken van 

opnames als referentiekader.  

De norm zal dus best gelinkt worden aan het aantal bewoners, maar daarnaast moet er ook 

aandacht geschonken worden aan de grootte van els woonzorgcentrum en het type, dat er 

verblijft. 

 
België telde in juli 2009 128.434 ROB en RVT woongelegenheden. Deze kunnen in grote 

lijnen onderverdeeld worden in ongeveer 65.000 (ongeveer 50%) voor Vlaamse Gewest, 

ongeveer 47.000 (ongeveer 38%) voor het Waals Gewest en ongeveer 16.000 (ongeveer 

12%) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naargelang de beheersinstanties stellen we 

vast dat 45,3% privé-instellingen zijn, 29,6% VZW-rusthuizen en 25, 1% OCMW-rusthuizen 

(6).  
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Bekijken de cijfers verder gedetailleerd dan krijgen we volgend onderverdeling : 

 

 

 

Volgende cijfers geven een gedetailleerder beeld per provincie : 

 

Regio   Aantal   Gemiddeld   Verhouding 

   Zorgcentra  n inwoners   ROB - RVT 

 

Henegouwen  260   97/ zorgcentra  

Luik   210   97/ zorgcentra 

Antwerpen  190   65/ zorgcentra 

Oost-Vlaand.  180   65/ zorgcentra 

Brussel  175   91/ zorgcentra 

West-Vlaand.  160   65/ zorgcentra 

Vl. Brabant  120   65/ zorgcentra 

Namen               90   97/ zorgcentra 

Limburg    75   65/ zorgcentra 

W. Brabant    60   97/ zorgcentra 

Luxemburg    50   97/ zorgcentra 

 

Totaal   1570       54% - 46% 

 

Wal.  97/zorgcentra  61% - 39% 

BXL  91/ zorgcentra  62% - 38% 

      Vl.     65/ zorgcentra  46% - 54% 
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Willen we de functie van hygiënist in de woonzorgcentra realistisch houden, dan moeten we 

er van uitgaan dat we moeten spreken van coördinerende woonzorgcentrahygiënisten die 

verantwoordelijk zijn voor deze functie in verschillende woonzorgcentra. Aangezien de 

grootte van de rusthuizen erg verschillend is van provincie tot provincie lijkt het ons 

aangewezen de vraag te stellen welke norm we gaan hanteren: 1VTE per 500, 1VTE per600 

of 1VTE per 800 inwoners. 

 

In praktijk zou dit neerkomen op : 

 

Aantal hygiënisten/ aantal inwoners:  

 

  Bewoners Hyg / 500 inw  Hyg / 600 inw  Hyg / 800 inw 

 

Henegouwen 19.500   39   32,5   24,5 

Antwerpen 18.000   36   30   22,5 

Oost-Vl. 15.900   32   26,5   20 

Brussel 15.600   31   26   19,5 

Luik  14.800   29,5   24,5   18,5 

West-Vl. 14.300   28,5   24   18 

Vl-Brabant 10.000   20   16,5   12,5  

Namen   5.700   11,5     9,5     7 

Limburg   5.600   11     9,5     7 

Luxemburg   4.600     9     7,5     6 

W-Brabant   4.200     8,5     7     5,5 

 

Naar haalbaarheid toe, en wetende hoe moeilijk het tegenwoordig is voor sommige 

ziekenhuizen om de functie van ziekenhuishygiënist in te vullen, lijkt het verstandig om de 

norm in eerste instantie niet hoger te leggen dan 1VTE per 800 bewoners. 

 

7.4. Opvolging in de praktijk. 

 

Omwille van de uitgebreidheid aan opdrachten en uitdagingen in het veld van de 

infectiebeheersing is het voor de hygiënisten nauwelijks mogelijk om aan alle opdrachten toe 

te komen. In de Omzendbrief van 19 juli 2007 doet men enkele bijkomende aanbevelingen 

om hieraan tegemoet te komen. Maar ondanks het feit dat sommige ziekenhuizen trachten al 

een netwerk van referentieverpleegkundigen uit bouwen met betrekking tot deze materie, 
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kan men enkel spreken van een wisselend succes. Tevens stellen we vast dat er weinig 

uniformiteit is in de organisatie en in de opdrachten van deze referenten. En tot slot 

ontstonden er ook meerdere opleidingen, die eveneens verscheiden zijn in inhoud en in 

duur.  

 

Prima werk werd geleverd in de realisatie van een consensusdocument door het Provinciaal 

Interdisciplinair Overleg Ziekenhuishygiëne Oost-Vlaanderen, het Regionaal Platform 

Ziekenhuishygiëne West-Vlaanderen en het regionaal Platform Ziekenhuishygiëne Vlaams 

Brabant en Brussel.  

 

    7.4.1. De plaats van de referentieverpleegkundige of de verpleegkundige  

              ‘zorginfectiebeleid’ in het woonzorgcentra. 

 

Net zoals voor de ziekenhuizen, kunnen we er voor de zorgcentra van uitgaan dat er 

minstens één verpleegkundige ‘zorginfectiebeleid’ aanwezig is. Telkens wanneer de helft van 

een nieuwe schijf van 50 bewoners bereikt wordt, zal een bijkomende 

referentieverpleegkundige vereist zijn. 

Deze verpleegkundige zal samen met de woonzorgcentrumhygiënist en de CRA instaan voor 

het behalen van de hierboven vermelde doelstellingen. 

 

Deze verpleegkundige is een gemotiveerde contactpersoon op het niveau van de afdeling 

die: 

 
· correcte informatie zal doorgeven aan zijn collega’s. 

· een correcte evaluatie van de noden zal realiseren met rapportage aan het team 

voor zorginfectiebeleid. 

· de collega’s zal motiveren. 

 

De verpleegkundige verantwoordelijk voor het zorginfectiebeleid, wordt hierbij ondersteund 

door de hoofdverpleegkundige, de woonzorgcentrumhygiënist, de CRA en de andere leden 

van het team zorginfectiebeleid. Overleg is dus een eerste noodzakelijke vereiste. 

 

     7.4.2. De organisatie van een netwerk van referentieverpleegkundigen of de       

               verpleegkundige ‘zorginfectiebeleid’  in het woonzorgcentra. 

  

Door de experten die deze consensusnota opgemaakt hebben werden er 24 opdrachten 

weerhouden die van toepassing zijn voor deze referentieverpleegkundigen. Uiteraard zal de 
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uitvoering van deze opdrachten gepaard gaan met de nodige tijdsinvestering en ligt het ook 

voor de hand dat voor de uitvoering van deze opdrachten de nodige kennis en vaardigheden 

gewenst zijn. Deze zullen uiteraard verschillen van opdracht tot opdracht. 

 

      7.4.2.1. Opdrachten. 

 

De 24 opdrachten die weerhouden werden voor de referentieverpleegkundigen kunnen als 

volgt omschreven worden. 

 

· zelf TOEPASSEN van de richtlijnen. 

· ADVISREN bij het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen. 

· helpen IMPLEMENTEREN van nieuwe richtlijnen inde testfase 

· helpen ONTWIKKELEN van kwaliteitscriteria van evaluatie van richtlijnen en 

toepassingen. 

· helpen REGISTREREN. 

· EVALUEREN van zorgprocessen. 

· helpen BIJSTUREN van zorgprocessen. 

· helpen IMPLEMENTEREN va nieuwe materiële voorzieningen. 

· EVALUEREN van (nieuwe) materiële voorzieningen. 

· EVALUEREN van bestaande richtlijnen. 

· helpen BIJSTUREN van richtlijnen. 

· OBSERVEREN van problemen op vlak van hygiëne. 

· SIGNALEREN van problemen op vlak van hygiëne. 

· het toepassen van de richtlijnen op de afdeling OBSERVEREN. 

· SIGNALEREN van het niet naleven van richtlijnen. 

· helpen analyseren van de problemen. 

· helpen ONTWIKKELEN van oplossingen. 

· verbeteracties helpen IMPLEMENTEREN. 

· OBSERVEREN van het effect van de verbeteracties. 

· LUISTEREN naar collega’s en studenten. 

· niet gestructureerd INFORMEREN van collega’s en studenten. 

· gestructureerd (in groep) INFORMEREN van collega’s en studenten.  

· ONDERSTEUNEN van nieuwe medewerkers en studenten. 

· zichzelf BIJSCHOLEN.  
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     7.4.2.2. Het organisatorisch profiel. 

 
Binnen het organisatorisch profiel werden de 24 opdrachten ingedeeld in 4 niveaus. Dit werd 

gedaan volgens de tijdsinvestering die ze vragen.  

 
· opdrachten van niveau 0: vereisen geen dienstvrijstelling.  

 
· opdrachten van niveau 1: vereisen een beperkte dienstvrijstelling.  

- kunnen meestal gedaan worden binnen de reguliere werktijd. 

- deelname aan bijscholingen moet gewaarborgd zijn. 

- deelname aan vergaderingen van het team zorginfectiebeleid moet 

gewaarborgd zijn. (min 4 maal / jaar) 

 
· Opdrachten van niveau 2 : vereisen een matige dienstvrijstelling van gemiddeld 4 

uren per maand. 

- naast de opdrachten van niveau 0 en 1, moet het mogelijk zijn om tijdelijke 

dienstvrijstelling te geven voor projecten die meet tijdinvesteringen vragen. 

 
· Opdrachten van niveau 3 : vereisen dienstvrijstellingen van meer dan 4 uren per 

maand.  

 

Elk zorgcentrum zal dus tijdens het comité zorginfectiebestrijding moeten bepalen, welke 

opdrachten toebedeeld worden aan de referentieverpleegkundigen. Uiteraard moet dit 

gepaard gaan met de nodige dienstvrijstelling. 

 

      7.4.2.3. Het functieprofiel. 

 

De experten hebben de 24 opdrachten ingedeeld volgens 3 competentieniveaus: beginners, 

gevorderden en experten, telkens met een aangepast kennisniveau en een aangepaste 

opleiding. 

 
· Niveau 1: beginner, vraagt geen bijkomende opleiding. De basisopleiding 

verpleegkunde is voldoende. 

 
· Niveau 2: gevorderde, vraagt een beperkte bijkomende opleiding. Deze opleiding 

kan in het zorgcentrum zelf worden uitgewerkt en gegeven.  

 
· Niveau 3: expert, vraagt een uitgebreide opleiding. Deze opleiding wordt extern 

gevolgd bij een erkende organisatie  
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      7.4.2.4. De competenties van de referentieverpleegkundigen of de verpleegkundige    

                   ‘zorginfectiebeleid’  in het woonzorgcentra. 

 

Om de opdrachten tot een goed einde te brengen moet de referentieverpleegkundige over 

een aantal basiscompetenties beschikken. In onderstaande tabel worden de vereiste 

competenties opgelijst en kort gedefinieerd. 

 

Competentie Definitie 

N
iv

ea
u

 1
 -

 b
eg

in
n

er
 

N
iv

ea
u

 2
 -

 g
ev

or
de

rd
e

 

N
iv

ea
u

 3
 -

 e
xp

er
t 

Zorgvuldigheid Heeft aandacht voor details. 

Bewaakt de voortgang van gemaakte 

afspraken en gaat hier 

accuraat en effectief mee om. 

x x x 

Communicatie Kan boodschappen meedelen op een 

duidelijke, begrijpelijke en gestructureerde 

manier. Dit zowel schriftelijk ais mondeling. 

x x x 

lnitiatief nemen Kan uit eigen beweging acties overwegen 

en/ of ondernemen Handelt proactief. 

x x x 

Voorbeeldrol Maakt een correcte en geloofwaardige 

indruk. 

x x x 

Assertiviteit Op een constructieve wijze voor eigen 

mening/belang en dat van anderen opkomen 

in functie van de doelstellingen. 

x x x 

Motiveren Kan collega's overtuigen om de regels te 

(blijven) volgen. Enthousiasmeren. 

x x x 

Deskundigheid Heeft kennis van alle aspecten van 

infectiepreventie of weet waar de informatie 

kan worden opgezocht. ls leergierig. 

  x x 

Plannen en organiseren Kan op een effectieve wijze doelen en 

prioriteiten bepalen, nodige acties plannen 

en tijd en middelen gebruiken om de 

vooropgestelde doelen te bereiken. Betrekt 

anderen bij de besluitvorming. 

  x x 
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Competentie Definitie 

N
iv

ea
u

 1
 -

 b
eg

in
n

er
 

N
iv

ea
u

 2
 -

 g
ev

or
de

rd
e

 

N
iv

ea
u

 3
 -

 e
xp

er
t 

Aanpassingsvermogen Past zich snel aan bij onverwachte 

gebeurtenissen. Blijft in crisissituaties oog 

houden voor prioriteiten. 

  x x 

Creativiteit Komt met creatieve oplossingen voor 

problemen. 

Kan nieuwe of betere werkwijzen bedenken  

of helpen ontwikkelen. 

    x 

Probleemanalyse Onderscheidt hoofdzaken van bijzaken. 

Komt tot goed inzicht in problemen, 

kan verbanden herkennen en 

inzicht krijgen in oorzaken. 

    

x 

Conceptueel denken Feiten, gegevens en gebeurtenissen in een 

ruimere context plaatsen, begrijpen en 

structureren om zo tot nieuwe verbanden en 

inzichten te komen. 

    

x 

Coachen Het stimuleren van collega's tot het bereiken 

van doelstellingen bij de implementatie en 

verankering van veranderingen en 

aanpassingen. 

    x 

 

     7.4.3. De interactie tussen de verschillende opdrachten. 

 

Het is voor de hand liggend dat er een duidelijke interactie bestaat tussen de opdrachten, de 

competenties en het functieprofiel. Onderstaande tabel geeft dit onder de vorm van 

kleurkaarten duidelijk weer. 

 

Het valt meteen op dat de bulk aan opdrachten zich situeren binnen niveau 2, opdrachten 

die een matige dienstvrijstelling vereisen en uitgevoerd dienen te worden door referenten 

met gevorderd functieprofiel (7).  
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  7.4.4. De basisopleiding van de referentieverpleegkundige of de verpleegkundige  
            ‘zorginfectiebeleid’ in het woonzorgcentra. 

 

De basisopleiding voor een referentieverpleegkundige of de verpleegkundige 

‘zorginfectiebeleid’  in het woonzorgcentra is een opleiding van 5 dagen die georganiseerd 

wordt door een beroepsorganisatie of een erkend opleidingscentra. 

 

Ze bestaat uit 5 x 8 uren en volgende onderwerpen moeten zeker aan bod komen : 

 

 * De geschiedenis en het wettelijk kader van de hygiëne.       3 uren 

    De rol van de referentieverpleegkundige. 

 

 * De besmettingscyclus.                  5 uren 

               Microbiologie. 

    Staalname, afname en bewaren. 

 

 * Algemene voorzorgsmaatregelen.                                          3u30’ 

                * Handhygiëne 

  * Persoonlijke beschermingsmaatregelen. 

 

 * Algemene voorzorgsmaatregelen                                           4u30’ 

  * Reinigen, ontsmetten en steriliseren 

  * Onderhoud. 

  * Afval en linnen. 

  * Prikongevallen 

 

 * Luchtweginfecties                                                                  4u 

    Gastro-intestinale infecties 

   

 * Urineweginfecties                                                                4u 

    Intravasculaire infecties 

               Wondinfecties 

       

 * Motivatie en sensibilisatie                                                   4u 
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 * Bijkomende voorzorgsmaatregelen                                     4u 

  * Contactisolatie. 

  * Contactdruppel 

  * Aërogeen 

  + toepassing op verschillende kiemen. 

 

 * Projectmanagement                                                             4u 

 

            * Casussen en bespreking                                                       4u (8) 

                    

Vereisten voor continuïteit : 

 

Elke referentieverpleegkundige moet binnen jaarlijks 8 uren permanente vorming volgen 

binnen de domeinen van de basisopleiding.  

    

7.5. Financiële tegemoetkomingen voor de zorgcentra. 

  

Hoe een functie het best gerealiseerd moet worden is één zaak. En zoals steeds kan je 

uitgaan van de ideale situatie of een realistisch voorstel. De tweede keuze lijkt ons als 

praktijkmensen dan ook de meest logische en realistische.  

 

We hebben al duidelijk kunnen vaststellen dat de zwaartekracht rust op de schouders van  

de woonzorgcentrumhygiënist en de verpleegkundige ‘zorginfectiebeleid’  in het woonzorg-

centra. 

 

Voor wat de woonzorgcentrumhygiënist betreft, zou elk rusthuis een financiëring moeten 

krijgen in functie van het aantal bewoners. Een woonzorgcentra dat 400 bewoners telt, moet 

beroep kunnen doen op een 400 : 800 = halftijdse ziekenhuishygiënist waarvan zijn 

vergoeding evenredig is aan zijn opleiding, namelijk en master na master. 

 

Voor wat de financiering betreft van de verpleegkundige ‘zorginfectiebeleid’  in het 

woonzorgcentra.  

Is het ook voor de hand liggend dat deze functie nooit gecreëerd zal worden als er geen 

wettelijke verplichtingen zijn en indien er geen financiële compensatie is. 
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Zoals al in bovenstaande tekst vermeld, moet deze verpleegkundige wekelijkse minstens  

4 uren vrijgesteld worden voor het uitoefenen van deze taak, wat er op neerkomt dat er per 

schijf van 50 bedden een financiering voorzien moet worden van een 1/10 FTE.  

 

Zonder deze bijkomende financiële steun, zullen tal van woonzorgcentra onmogelijk de 

opdrachten kunnen vervullen die momenteel voorgesteld worden.  
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8. ANTIBIOTICAGEBRUIK 

 

8.1. Inleiding. 

 
Het milieu van de woonzorgcentra is een potentieel of bestaand reservoir van multiresistente  

kiemen (multidrug resistant organisms: MDRO) [1–3]. De overconsumptie en het incorrecte 

gebruik van antibiotica is een van de belangrijkste oorzaken van het ontstaan van deze 

kiemen [4]. De antibiotherapie in deze sector werd herhaaldelijk beoordeeld in Amerikaanse 

en Europese studies en wordt vaak als ongepast bestempeld [5]. De invoering van 

beheerprogramma’s voor antibiotica in de woonzorgcentra is een mogelijke piste en wordt 

expliciet vermeld in het nationaal plan MDRO, dat onlangs in het Belgisch Staatsblad werd 

gepubliceerd [6]. De nieuwe erkenningsnormen bieden eveneens middelen om het 

antibioticumbeleid te verbeteren [7].  

 

8.2. Bronnen en werkmethode.  

 

We hebben eerst de internationale literatuur doorgenomen, die recent werd gepubliceerd 

onder vorm van tijdschriftartikelen [4,8–10], evaluaties van het antibioticagebruik en 

beheerinitiatieven van het antibioticumbeleid in de woonzorgcentra [10–13], 

interventiestudies [14,15].  Ook de bestaande Belgische aanbevelingen en initiatieven 

werden gebruikt (plan MDRO [6], erkenningsnormen [7], Draaiboek van de Vlaamse 

Gemeenschap [16], WZC-Forrmularium van Farmaka [17], aanbevelingen van BAPCOC 

[18], voorstellen van de werkgroep [19–21]). 

 

De aanbevelingen werden vervolgens geschreven en besproken met de raadgevende en 

coördinerende artsen (CRA’s) van de woonzorgcentra, de antibioticabeleidsgroep (ABG), het 

team ziekenhuishygiëne (TZH) van de Groupe Jolimont en vervolgens van de andere 

consortiums van het pilootproject. Experts inzake volksgezondheid van het WIV en BAPCOC 

en inzake infectiologie van de Ulg en UCL (Mont Godinne) hebben een aanzienlijke bijdrage 

geleverd aan deze aanbevelingen.  

 

Parallel hiermee heeft Dr. François Kidd een nog niet gepubliceerde kwalitatieve studie [22] 

gerealiseerd onder de vorm van een vragenlijst bij de CRA’s van het land (een deel van hen 

behoort tot het consortium van dit pilootproject), die onderstaande aanbevelingen toelicht 

met objectieve en plaatselijke gegevens.  
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8.3. Een structuur voor het antibioticumbeleid. 

 
Naast het individuele voorschrijfgedrag moet een antibioticumbeleidworden ingevoerd in de 

zorgstructuur. Dit beleid moet zowel beantwoorden aan de meest recente wettelijke 

bepalingen als de plaatselijke actoren voldoende vrijheid laten om samen hun eigen project 

te ontwikkelen, afgestemd op de plaatselijke problemen waarmee ze worden geconfronteerd.  

 
     8.3.1. Het recent wettelijk kader. 

 
Het koninklijk besluit van 9 maart 2014 houdende vaststelling van de normen voor de 

bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis bepaalt (onder andere) :  

 
1. Dat de coördinerend en raadgevend arts (CRA) :  

- het multidisciplinaire overleg moet organiseren dat minstens om de twee 

maanden plaatsvindt; de zorgverstrekkers ... nemen hieraan deel en de 

behandelende artsen worden uitgenodigd.  

- het voorschrijven ... van geneesmiddelen moet organiseren in samenspraak met 

de apothekers. 

- jaarlijks het medisch-farmaceutisch formularium moet opstellen en actualiseren 

- moet meewerken aan de organisatie van activiteiten inzake bijscholing... voor 

het personeel ... en voor de betrokken behandelende artsen.   

- moet meewerken met de directie en de hoofdverpleegkundige aan de relaties 

met de behandelende artsen en met de huisartsenkring van het grondgebied 

waar het rust- en verzorgingstehuis is gevestigd. 

  
2. Het rust- en verzorgingstehuis beschikt over een algemeen reglement van de 

medische activiteit waarin de rechten en plichten van de behandelende artsen die er 

actief zijn worden beschreven. Het definieert de volgende punten :  

- de verbintenis van de behandelende artsen om aan te sluiten bij een coherent 

medisch beleid … inzake het voorschrijven van geneesmiddelen, het verlenen 

van kwaliteitsvolle zorg, het multidisciplinair overleg en het overleg met de 

coördinerend en raadgevend arts. 

- overlegvergaderingen in het RVT. 

- het bijhouden van het medisch dossier van de bewoner. 

- het gebruik van het medisch-farmaceutisch formularium. 

- de informatiedoorstroming in geval van overdraagbare ziekten. 
 

3. Het RVT heeft een kwaliteitsprogramma. 
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     8.3.2. De actoren van het antibioticbeleid.  

 
        8.3.2.1. De coördinerend en raadgevend arts (CRA).  

 

De CRA , moet, samen met de andere nursingactoren namelijk de hoofdverpleegkundige 

en/of referentverpleegkundige ( de directie (akkoord en ondersteuning), collega’s artsen, 

kring, .. de stuwende kracht zijn achter het antibioticabeleid. Door zich te baseren op de 

recente wetgeving kan de CRA bijvoorbeeld alles in het werk stellen om het volgende te 

realiseren: een strategie om de kwaliteit van het voorschrijfgedrag van antibiotica te 

verbeteren (hoofdstuk “antibioticabeleid” van het plan voor een betere kwaliteit), een 

hoofdstuk “correct antibioticagebruik” van het algemeen reglement van de medische activiteit 

en een hoofdstuk antibiotica van het medisch-farmaceutisch formularium.  

 

        8.3.2.2. De behandelende artsen.  

 
De voorschrijvers behouden hun vrijheid van voorschrijven binnen de grenzen van de beste 

verzorging van de patiënt. Gelet op dit en de nieuwe wettelijke bepalingen, is het belangrijk 

dat ze worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan het overleg- en 

samenwerkingsproces dat moet leiden tot de definitie en de periodieke herzieningen van de 

strategie van het antibioticabeleid. Dit engagement voor een beredeneerde en kwalitatieve 

verzorging en voorschrijfgedrag qua antibiotica, moet meer bepaald worden aangegaan door 

het pas ingevoerde algemeen reglement van de medische activiteit te ondertekenen.  

 
        8.3.2.3. Het verplegend personeel.  

 
Het verplegend personeel speelt in meerdere opzichten een belangrijke rol. Hun nabijheid bij 

de bewoner is een belangrijke troef om een infectie op te sporen. Als eerstelijnsspeler aan 

het bed van de zieke, zijn zij goed geplaatst om de behandelende arts te oriënteren naar een 

gepaste aanpak van de problematiek van de patiënt [23]. Deze nabijheid kan helaas ook een 

vector van een onterechte antibioticabehandeling zijn, indien de zorgverstrekker verkeerde 

criteria gebruikt (bijvoorbeeld, systematisch urinaire screening bij dragers van een 

permanente urinaire sonde). De verpleging moet dus worden opgeleid voor de initiële 

evaluatie van patiënten om een infectie op te sporen en situaties te identificeren die al dan 

niet een antibiotherapie vereisen. We vinden het trouwens belangrijk dat een lid van het 

verpleegkundig kaderpersoneel een specifieke meer uitgebreide opleiding volgt om een 

“infectiereferent” te worden  -de verpleegkundige voor zorginfectiebeleid (VZIB).  
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Deze referent zou specifiek samenwerken met de CRA (binnen het team voor 

zorginfectiebeleid (TZIB) en het verzorgend personeel vertegenwoordigen voor: het plan 

voor een betere kwaliteit, het reglement van de medische activiteit en het therapeutisch 

formularium voor de hoofdstukken over infecties.  

 

        8.3.2.4. De directie van de instelling.   

 
De directie moet het antibioticabeleid (kwaliteit, medisch reglement, formularium) steunen en 

met de operationele teams overleg plegen over de financiële en menselijke middelen die 

beschikbaar zijn om het beleid uit te voeren. Haar participatie is nodig om de prioritaire 

actiedomeinen te definiëren samen met de andere actoren (prioritering in functie van de 

middelen en de globale strategie van de instelling). 

 

        8.3.2.5. Overlegplatforms.  

 
Er moeten interne en externe overlegplatforms worden ingevoerd. 

Sommigen van ons suggereren de oprichting van een antibioticabeleidsgroep (ABG) voor elk 

woonzorgcentrum, die zou bestaan uit de CRA, de huisartsen (die de beslissingen meedelen 

aan hun kring) en de apotheker(s). Deze groep zou open staan voor alle huisartsen die het 

wensen. De ABG zou een partnerschap kunnen aangaan met de ABG van een of meerdere 

ziekenhuizen die een functionele binding hebben met het woonzorgcentrum. Een 

herzienbare overeenkomst in het algemeen reglement van de medische activiteit zou de 

conclusies inzake het voorschrijven van antibiotica kunnen opleggen (nu nog niet bindend) 

voor de huisartsen die actief zijn in het woonzorgcentrum. Bovendien zouden de projecten 

(al dan niet gecoördineerd door een dergelijke groep) regelmatig worden voorgesteld, 

besproken en gevalideerd in het comité voor zorginfectiebeleid (CZIB). Dit comité zou een 

platform kunnen zijn waar dit type vragen harmonieus zou samengaan met andere thema’s 

in verband met infecties en een groter dan medisch-farmaceutisch publiek bereiken. 

Wanneer dit thema wordt aangekaart, is de participatie van de CRA, van een 

vertegenwoordiger van het verpleegkundig kaderpersoneel (referentverpleegkundige of 

hoofdverpleegkundige),  de directie en de (kring van de) voorschrijvende huisartsen 

onmisbaar. Dit type organisatie sluit aan bij het idee van het lopende medisch-

farmaceutische project (RIZIV) om het multidisciplinaire overleg rond het voorschrijven van 

geneesmiddelen aan te moedigen.  

 

Er zou extern overleg op “subregionaal” niveau moeten worden georganiseerd om het werk 

af te stemmen met andere woonzorgcentra uit de streek met het oog op het beleid van de 
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antibiotherapie van de regionale acute ziekenhuizen. Ook de huisartsenkringenhebben hier 

waarschijnlijk een sleutelrol te spelen. Sommigen stellen voor om de opleiding te promoten 

van een kern CRA’s binnen deze kring, die zou vergaderen om de drijvende kracht te 

worden achter een overlegd beleid op dit niveau. Een andere mogelijkheid is de creatie van 

een groep “ABG” met de verschillende ABG’s van de instellingen in de kring. In dat geval 

moet ook het principe van een overleg met de ziekenhuizen worden gehandhaafd. Eén van 

de doelstellingen zou kunnen zijn om het beleid te bevorderen dat het best is aangepast aan 

een epidemiologie en aan de voorschrijfgewoonten binnen een regio. Op deze manier 

kunnen de huisartsenkringenen de controle houden over dit beleid. Hopelijk wordt een beleid 

dat uitgaat van de kringen beter opgevolgd.  

 

Op regionaal en nationaal niveau moet het overleg met de betrokken structuren 

(hygiëneplatform) worden overwogen, meer bepaald bij risico van epidemie met resistente 

kiemen (MDRO) dat op alle niveaus geldt (van lokaal tot internationaal). De huidige 

besprekingen hebben geen duidelijke oplossing opgeleverd, maar dat komt aan bod in 

hoofdstuk 10 (Besluit).  

 
     8.3.3. Voorbeeld van te implementeren structuren.  
 

Gelet op hoger vermelde punten, geven we enkele voorbeelden van structuren die de invoer 

van een antibioticabeleid in de toekomst bevorderen.  

 

        8.3.3.1. Antibioticabeleid binnen het kwaliteitsplan. 

 
Om doeltreffend te zijn en voor een reële dynamiek te zorgen, zou het 

kwaliteitsprogramma van de instelling de vorm kunnen aannemen van een meerjarig 

strategisch plan met balans en actieplan. Het beleid van de antibiotherapie moet daarin een 

hoofdstuk zijn, naast de andere thema’s in verband met de beheersing van de infecties in het 

kader van een “plan Kwaliteit Hygiëne” dat een belangrijk hoofdstuk van het “globale” plan 

moet zijn. Een jaarlijks actieplan kan bijvoorbeeld een overzicht geven van de middelen 

(indicator, thema, communicatiecampagne, continue opleiding,…), de middelen die het 

volgende jaar moeten worden gebruikt en toegepast en definieert kwantitatieve en/of 

kwalitatieve doelstellingen. Een jaarlijks verslag moet een overzicht geven van de 

ondernomen acties, de behaalde resultaten, de obstakels en moet worden toegevoegd aan 

het jaarlijkse kwaliteitsrapport van de instelling. De algemene methodologie die we 

voorstellen, staat in de hoofdstukken 5 en 6 van onderhavige aanbevelingen.  
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        8.3.3.2. Correct antibioticagebruik binnen het algemene reglement van de medische              

                     activiteit. 
 
Een hoofdstuk “correct antibioticagebruik” in het algemeen reglement van de medische 

activiteit moet het resultaat zijn van overleg tussen de CRA, de hoofdverpleegkundige, de 

directie, de behandelende artsen, de lokale huisartsenkring zodat het een “handvest van 

goede medische praktijk” wordt, waarvan iedereen het principe heeft goedgekeurd. Volgens 

ons moeten enkele duidelijk omlijnde punten in dit reglement staan.  

 

Het is belangrijk om de therapeutische vrijheid van de voorschrijver te handhaven. Deze 

vrijheid wordt natuurlijk beperkt door de deontologische plicht van de voorschrijver om de 

beste verzorging voor de patiënten te verzekeren. Daarom wordt gevraagd dat de huisarts 

zoveel mogelijk steunt op de aanbevelingen inzake indicatie, molecule, posologie en duur 

van de antibiotherapie van het lokaal formularium,dat op zijn beurt en idealiter het resultaat is 

van een overlegproces waaraan hij heeft kunnen deelnemen. Hij wordt bovendien 

aangemoedigd om de indicatie, de voorgeschreven molecule, de initiële dosis, de 

voorgestelde aanvullende onderzoekingen of hun resultaten, de overdraagbare of 

multiresistente kiemen die eventueel werden ontdekt tijdens de behandeling van de infectie 

in het medisch dossier van de bewoner te noteren. Om de continuïteit van de verzorging te 

verzekeren, moet elke dringende wijziging of elk nieuw element in de behandeling van een 

infectie worden meegedeeld aan de verpleegkundige, bijvoorbeeld, via de patiëntenfiche 

(naast een eventueel telefonisch contact om de continuïteit van de verzorging te 

verzekeren). De behandelende arts kan worden aangemoedigd om alle nuttige informatie 

voor het toezicht op en de registratie van de zorginfecties en/of het voorschrijven van 

antibiotica in de instelling mee te delen. Deze gegevens kunnen onder leiding van de CRA 

worden gebruikt met respect voor het beroepsgeheim (indicatoren, toezicht). Dit “handvest” 

zou regelmatig kunnen worden herzien door alle actoren samen om zijn kwaliteit continu te 

verbeteren.  

 

        8.3.3.3. Het hoofdstukantibiotica van het medisch-farmaceutisch formularium. 

 

De CRA moet het hoofdstuk  antibioticavan het medisch-farmaceutisch formularium 

opstellen. Hij is ook verantwoordelijk voor de jaarlijkse herziening. De samenstelling moet 

beantwoorden aan de officiële Belgische aanbevelingen (gids voor antibiotherapie in de 

ambulante praktijk BAPCOC [18] / Formularium van FARMAKA [17]). Deze bronnen zijn 

immers gevalideerd en in grote mate erkend in ons land en kunnen dus probleemloos de 
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kern van de aanbevelingen vormen. We raden de overheid zelfs aan om ten minste de 

aanwezigheid van een van deze teksten (of een andere, in België officieel gevalideerde tekst 

voor de toekomst) als therapeutisch formularium te eisen.  

 

De creatie van een eigen lokaal formularium is echter een pluspunt. Het is niet de bedoeling 

om het warm water opnieuw uit te vindenmaar eerder om lokale aanpassingen mogelijk te 

maken in functie van diverse factoren: gewoonten  en ervaring van de zorgverstrekkers, 

lokale epidemiologie. Omdat dit lokale formularium een consensus biedt voor het principe 

van de behandeling van infecties in de instelling door de voorschrijvende artsen, is het 

belangrijk dat het door de huisartsenkring wordt gevalideerd en gedragen. De CRA is 

idealiter enkel de vaandeldrager van een consensustekst die door een meerderheid van 

voorschrijvers werd goedgekeurd. Dit zal het gebruik van dit middel en dus een grotere 

instemming met zijn principes bevorderen. Het formularium kan alleen gebruikt worden 

indien het voldoende verspreid wordt onder de behandelende artsen en de kring. Het is 

belangrijk dat het de basis vormt voor opleidingen die lokaal kunnen worden gegeven 

(coherentie).  Ook informaticamiddelen en een elektronische versie kunnen de verspreiding 

en de toegankelijkheid in grote mate vergemakkelijken. De overheid moet de elektronische 

toegang tot dit middel en tot de andere procedures, protocollen, aanbevelingen 

vergemakkelijken.  Conform de nieuwe normen is er jaarlijks een – zelfs minimale – 

herziening (nalezen en aanpassen) nodig. Gelet op de beperkte middelen (onvermogen om 

alles snel te realiseren), geloven enkele van ons dat de invoering van een lokaal formularium 

een ideaal project kan zijn om een dynamisch beheer van de antibiotherapie in de lokale 

kring te starten.  

 

8.4. Hulpmiddelen voor de invoering van een efficiënt antibioticabeleid. 

     8.4.1. Opleiding. 

 

We beschouwen opleiding als de hoeksteen en de minimale basis van elk toekomstig 

antibioticabeleid. Dit is duidelijk een van de middelen die prioritair moeten worden 

ontwikkeld. Een beter opleidingsniveau voor de toekomst verzekeren, is een onmisbare stap 

in elk toekomstig beleid. 

 

        8.4.1.1. Medische en paramedische basisopleiding. 

 
De basisstudies geneeskunde moeten een opleiding “correct antibioticagebruik” omvatten 

voor de beredeneerde aanpak van infecties opgelopen buiten het ziekenhuis en van infecties 

in woonzorgcentra. Dit omwille van het belang van de problematiek van MDRO, die zich 
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zeker niet beperkt tot het ziekenhuis en van het vandaag vaak irrationele gebruik van de 

antibiotherapie door de huisartsen (inclusief in de gemeenschap),. We beschouwen die als 

de belangrijkste opleiding, die een prioritaire invoering vereist. De basisstudies farmacie en 

verpleging moeten een inleiding tot de antibiotherapie geven. 

 

        8.4.1.2. Specifieke opleiding voor de antibioticatherapie. 

 

De CRA’s moeten een specifieke opleiding voor in verband met het antibioticabeleid kunnen 

volgen. Verder is een specifieke opleiding nodig in het kader van de verpleging zodat de 

referentverpleegkundige voor infecties en/of het verpleegkundig kaderpersoneel de 

basisbegrippen kennen en de CRA een verantwoorde operationele ondersteuning kunnen 

bieden. De opleiding voor het beheer van de antibiotherapie voor de CRA’s en de 

referentverpleegkundigen moet worden geïntegreerd in de globale opleiding voor 

zorginfectiebeleid.  

 

        8.4.1.3. Lokale opleiding van het verzorgend personeel. 

 
Het personeel van elke instelling (en de behandelende artsen) moet een minimale specifieke 

opleiding kunnen volgen waarin de principes van de rationele antibiotherapie, alsook het 

lokale beleid worden uitgelegd. De CRA en het verpleegkundig kaderpersoneel moeten deze 

opleiding organiseren. Ze kunnen de opleiding zelf geven of een beroep doen op lokale, 

regionale of nationale experts. De opleiding kan worden gegeven aan een groep 

gemeenschappelijke actoren of het voorwerp zijn van thematische cursussen die meer 

toegespitst zijn op een of ander beroep. Het verzorgend personeel moet een opleiding 

basisbegrippen krijgen om de artsen correct te oriënteren bij infecties. 

 

        8.4.1.4. Continue opleiding van de huisartsen. 

 
Huisartsen hebben het soms moeilijk om tijd te vinden voor een continue opleiding. We 

stellen daarom voor om de opleidingsmogelijkheden te vergroten: (al dan niet 

gemeenschappelijke) vergaderingen aangeboden door de woonzorgcentra; vergadering 

voorgesteld door de huisartsenkring, de LOKs, , opleiding Domus Medica. Alle stimuli in 

termen van valorisering van de continue opleiding moeten worden voorgesteld 

(accreditatiepunten ethiek en economie). Het RIZIV moet LOK-modules betreffende het 

correcte gebruik van antibiotica voorstellen.  
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Anderzijds moet het bijwonen van deze vergaderingen worden vergoed onder de vorm van 

medische erelonen met een “nomenclatuurnummer” om de winstderving van de huisartsen te 

compenseren (zelfstandigen).  

 

Bij gebrek aan tijd en middelen zouden deze specifieke opleidingen voor de antibiotherapie 

kunnen worden opgenomen in de opleidingen voor zorginfectiebeleid (of van andere 

specifieke thema’s voor de woonzorgcentra). In dat geval moet de nadruk worden gelegd op 

de grote principes en de veel voorkomende en prioritaire problematieken.  

     8.4.2. Toezicht. 

 
Er moeten regelmatig objectieve gegevens worden ingezameld om de prioriteiten en de 

resultaten van de ondernomen acties te evalueren. De prioritaire indicatoren zijn het verbruik 

van antibiotica (per molecule of per klasse) en het afleiden van gegevens uit het register van 

de infecties (hoofdstuk 3). De analyse van de microbiologische gegevens van de 

laboratorium is belangrijk, maar moeilijk uit te voeren in talrijke instellingen (heterogeniteit 

van de gegevensbronnen, lang analysewerk van de resistentieprofielen, complexere 

statistische verwerking). Gelet op de aanzienlijke heterogeniteit binnen de sector moet dit 

toezicht in een eerste fase eerder een “interne” opvolging in de tijd beogen dan een 

vergelijking tussen instellingen. De latere ontwikkeling van geautomatiseerde 

informaticamiddelen moet indicatoren opleveren of hun ontwikkeling op basis van deze 

gegevensbronnen vergemakkelijken. De gecreëerde indicatoren zullen een dubbele rol 

hebben: meten van het impact van het antibioticabeleid en aanpassing ervan, meer bepaald 

in termen van prioriteiten; voorstellen en bespreken van de resultaten met de voorschrijvers: 

globale profielen in de instelling, individuele profielen (communicatiemiddel). Het is belangrijk 

dat de resultaten van dit toezicht als communicatiemiddel worden gebruikt. We stellen voor 

dat de CRA de gegevens bijvoorbeeld aan de huisartsen voorstelt (via de kring?), meer 

bepaald wanneer ze het formularium, het reglement en/of het kwaliteitsplan samen moeten 

herzien.  

     8.4.3. Hulp bij de diagnose. 

 
Diagnostische onzekerheid is een veel voorkomende oorzaak van incorrecte antibiotherapie 

bij bejaarde personen. We raden de toepassing aan van een diagnostische procedure zoals 

beschreven in hoofdstuk 4.10.  
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  8.4.4. Communicatiemiddelen. 

 
Er moet een set communicatiemiddelen ter beschikking worden gesteld van de promotoren 

van het antibioticabeleid.  

 

        8.4.4.1. Informele contacten.  

 
De informele contacten zijn belangrijk: de CRA en de referentverpleegkundige moeten het 

gepaste gebruik van de antibiotherapie promoten in hun dagelijkse contacten met de 

voorschrijvers. Gerichte contacten met lokale experts kunnen hen de nodige steun geven.  

 

        8.4.4.2. Veelzijdige interventies.  

 
Een gedragswijziging vereist veelzijdige interventies. Uit twee studies [24,25] blijkt immers 

dat de combinatie van acties en verschillende dragers een doeltreffende interventie bij de 

voorschrijver toelaten.  

 

        8.4.4.3. Opleidingsvergaderingen. 

 
De opleiding tijdens “one to one” vergaderingen blijft het communicatiemiddel bij uitstek dat 

moet worden ontwikkeld. De CRA die opgeleid is en de specifieke bekwaamheid heeft, kan 

de voorschrijvers voorstellen om hen op een vergadering in te lichten. Verder kan hij de 

verpleging als eerstelijnsspeler sensibiliseren. Omdat de CRA’s soms huiverig staan 

tegenover de positie van “lesgever”, kunnen lokale, regionale en nationale experts worden 

uitgenodigd om hun mening te geven, hun positie (opinieleider) kan een troef zijn om de 

boodschappen aanvaardbaar te maken. Deze vergaderingen kunnen plaatsvinden in het 

kader van vergaderingen van huisartsenkringen, LOKs (er kunnen modules op lokaal, 

regionaal of nationaal niveau worden aangeboden). Een studie suggereert de vorming van 

lokale werkgroepen (“focus groep”) [25] met terreinwerkers: verzorgend personeel, 

voorschrijvers. Hun samenwerking maakt de identificatie mogelijk van lokale hindernissen 

voor een rationeel voorschrijfgedrag en het bereiken van collectieve oplossingen.  

 

        8.4.4.4. Andere.  

 
Naast de bijscholingen kunnen een hele waaier van middelen gebruikt worden. Schriftelijk, in 

het kader van een lokale of ruimere campagne: affiches, individuele verzendingen, verdeling 
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van pockets cards, meldingen aan het bed van de zieke. Ook de computer heeft zijn plaats 

als communicatiemiddel (of middel voor continue opleiding). Zo kunnen links een snelle 

verwijzing bieden naar hulp of opleidingen, of nog naar praktische middelen (procedures), te 

gebruiken op aanvraag. Er kunnen audiovisuele middelen, algemeen of gespecialiseerd, 

nationaal of lokaal (BAPCOC, regionale organismen) worden gebruikt, waarbij men zich 

moet vergewissen van de integriteit van de boodschap die via deze media wordt 

meegedeeld. Deze middelen kunnen door de overheid op uiteenlopende niveaus of door een 

welbepaalde instelling worden gebruikt.  

8.5. Prioriteit geven aan frequente problemen. 

 

De frequente oorzaken van incorrecte antibiotherapie zijn gekend. De huidige Amerikaanse 

en Europese gegevens over het gebruik van antibiotica in de woonzorgcentra tonen duidelijk 

het incorrecte en wijdverspreide gebruik aan waarvoor een prioritaire actie moet worden 

gevoerd in de meeste structuren. Het moet nu al tot de prioriteiten behoren.  

 
     8.5.1. Behandeling van de asymptomatische urinebacterie. 

 
30 tot 50% van de bejaarde en geïnstitutionaliseerde populatie is drager van een 

asymptomatische urinebacterie. Deze evolutie is leeftijdsgebonden en betekent geen 

verhoogd risico op een urinaire infectie. Hetzelfde geldt voor patiënten met een vaste urinaire 

sonde. In zijn aanbevelingen van 2008 voor infecties in de chronische verzorgingssector, 

beschouwt de IDSA (infectious disease society of America) het niet-uitvoeren van een 

urinaire staalname bij een asymptomatische bewoner, zelfs indien deze een urinaire sonde 

heeft, als een sterk aanbevolen criterium, dat bovendien wordt ondersteund door ruim 

statistisch bewijs [26].  

Toch is een groot deel van de antibiotica die wordt voorgeschreven, bestemd voor de 

“behandeling” van asymptomatische infecties (profylaxie) [11,12]. Deze houding is verkeerd 

vermits bepaalde studies [27,28] aantonen dat ze het ontstaan van symptomatische urinaire 

infecties niet voorkomt en daarentegen het ontstaan bevordert van kiemen die resistent zijn 

voor antibiotica. Meerdere experts zijn het eens over het feit dat dit een prioritaire actiepijler 

is en dat de aanzienlijke verbetering van deze specifieke problematiek waarschijnlijk reeds 

een grote stap zou zijn in de beheersing van het risico op MDRO (multidrug resistant 

organisms). Ons standpunt is duidelijk: deze problematiek vormt een prioriteit en vereist de 

invoering van opleidingsprogramma’s en gerichte informatiecampagnes op alle niveaus: 

nationaal (BAPCOC), regionaal en lokaal . 
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     8.5.2. Kolonisatie van chronische wonden. 

 
Chronische wonden (type doorligwonde) die niet klinisch geïnfecteerd zijn (ontbreken van 

inflammatoire tekenen) zijn vaak gekoloniseerd door substitutiebacteriën van de 

commensale huidflora (enterobacteriën, pyocyanea, stafylokokken). De behandeling van 

deze kolonisatie heeft geen invloed op de evolutie van de wonde. Het risico op infectie houdt 

eerder verband met de toestand van de patiënt (voeding, functioneel profiel, comorbiditeit). 

Een gekoloniseerde wonde dient niet met antibiotica behandeld te worden: nog een manier 

om het gebruik te verminderen …  

     8.5.3. Antibioticatherapie van respiratoire virussen. 

 
Winterperiode: “ik hoest, ik heb keelpijn, ik heb een loopneus”. Dit overkomt iedereen van 0 

tot 99 jaar. Antibiotica hebben geen zin bij eenvirale infectie.  De patiënt heeft eerder 

behoefte aan comfortbehandeling, geruststelling en een aandachtige opvolging.  

 

     8.5.4. Overconsumptie van fluoroquinolonen.  

 
Fluoroquinolonen zijn doeltreffende antibiotica met een vandaag nog breed spectrum. Het is 

verleidelijk om ze te gebruiken. Het gaat echter om antibiotica die meer dan andere tot 

complicaties kunnen leiden: neurologische en cardiovasculaire bij bejaarde patiënten, 

superinfectie door resistente bacteriën clostridium difficile [29,30]  of RVTA [31]. Ze moeten 

spaarzaam en op doordachte wijze worden gebruikt. 

     8.5.5. Te lange antibioticatherapie.   

 

De meeste gebruikelijke bacteriële infecties (pneumonie, superinfectie BPCO, pyelonefritis, 

behandeld met fluoroquinolones) vereisen minder dan of maximaal een week antibiotica. Uit 

recente gegevens blijkt dat de behandelingsduur vaak te lang is in de woonzorgcentra [32]. 

De duur van de antibiotherapie beperken, kan de doeltreffendheid verhogen.   

8.6. Gebruik van antibiotica via I.V. weg.  

 
Gelet op het ontstaan van bacteriën die steeds resistenter worden, vereist een zeker aantal 

zelfs banale infecties (symptomatische urineweginfecties,...) de toediening van 

breedspectrumantibiotica via I.V. weg omdat de kiemen resistent geworden zijn voor alle 

antibiotica die via orale weg beschikbaar zijn. Anderzijds kan een behandeling die in het 

ziekenhuis gestart is, theoretisch in de woonzorgcentraworden voortgezet indien dat nodig is, 

op voorwaarde dat de patiënt stabiel is. In dat geval is er in ons land nog steeds een 
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hospitalisatie vereist. Het voordeel van een IV-antibiotherapie buiten het ziekenhuis is dat 

een banale of niet-ernstige infectie geen of een kortere ziekenhuisopname vereist. De 

hinderpalen voor de uitvoering van dit beleid zijn: het gevaar op een overmatig gebruik van 

breedspectrumantibiotica, wat het ontstaan van multiresistente kiemen bevordert 

(epidemiologische impact);  het gebrek aan opleiding en specifieke bekwaamheden van 

huisartsen en verpleging, toezicht, voorzorgen betreffende de infusie. De behoefte aan dit 

type behandeling is nog heel klein, maar de huidige epidemiologische evolutie zou het 

onderwerp snel op de kaart kunnen zetten. De overheid moet dus actief nadenken over de 

invoering van een denkoefening ter zake tussen alle medische en verpleegkundige partners, 

van ziekenhuizen en andere instellingen. We raden aan om een strikt kader voor dit gebruik 

te definiëren. Een samenwerking tussen het ziekenhuis en de woonzorgcentra blijft nodig 

zolang deze gevallen uitzonderlijk blijven. We bevelen trouwens de toepassing aan van 

strikte criteria inzake behandelingsduur en microbiologische documentatie om de afgifte van 

deze antibiotica te reguleren. Indien deze behandelingsmodus wordt toegelaten, moet er een 

specifieke opleiding worden overwogen (artsen en verpleegkundigens).  

8.7. Besluit. 

 
Het succes van een beter antibioticabeleid steunt op de invoering van een systeem dat het 

resultaat is van een nauwe samenwerking en een actieve participatie van bepaalde actoren 

die zich rond de bewoner bewegen. In deze context wordt waarschijnlijk aan de actoren 

gevraagd om elkaar regelmatig te “ontmoeten” en te overleggen, terwijl ze vaak al veel werk 

hebben. Het is daarom belangrijk dat deze overlegmomenten worden beleefd als kansen op 

een sterkere samenwerking om een resultaat te bereiken waaraan iedereen heeft 

meegewerkt en niet als een nieuwe wettelijke eis die geen zin heeft. Deze momenten 

moeten aanvoelen als nuttig door een verrijkende samenwerking, eerder dan tijd die men 

verliest om zich “aan de wet aan te passen”. Het is bijgevolg belangrijk dat de 

verantwoordelijke overheid prioritair vruchtbare en doeltreffende samenwerkingen binnen 

een doeltreffend lokaal organisatorisch kader promoot (bijvoorbeeld door middelen, 

opleidingsmodules, ... ter beschikking te stellen).  

 

De sleutelpositie die de CRA in deze aanbevelingen bekleedt, wordt opgelegd door de 

nieuwe erkenningsnormen en lijkt ons absoluut gewenst. Er moeten echter heel wat 

onvolkomenheden en problemen overwonnen worden: gebrek aan kandidaten voor de 

functie, gebrek aan financiering, vage definitie van de rollen en bevoegdheden. Er is de 

huidige sterke ontwikkeling van de sector die de invoering vereist van een wettelijk kader dat 

de naleving van een kwaliteitsnorm verzekert (CRA’s die daadwerkelijk verkozen worden 

door collega’s), moeilijkheid om vergaderingen met de huisartsen te organiseren. Er zijn veel 
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drempels en onvolkomenheden die moeten worden overwonnen om de voorschrijvers 

daadwerkelijk op doeltreffende wijze te kunnen betrekken. Gelet op de organisatie van het 

werk van de huisarts beschouwen we de erkenning van de uren continue opleiding 

(accreditatie RIZIV) en een correcte financiering (medische erelonen) als een conditio sine 

qua non voor de participatie aan dergelijke activiteiten. De huisartsenkring heeft een 

belangrijke rol te spelen als lokaal medisch overlegplatform. Volgens ons zullen de CRA en 

de voorschrijvers zich enkel verbinden tot een rationeel beheerbeleid van antibiotica in de 

instelling indien deze door deze kring wordt gesteund en gepromoot. 

 

Deze moeilijkheden moeten de overheid en de lokale actoren ertoe aanzetten een realistisch 

beleid in te voeren door de belangrijke aspecten te identificeren die absoluut prioritair zijn : 

 

· Het drastisch verminderen van antibioticavoorschriften bij asymptomatische 

urinebacterie zou een groot deel van het slechte voorschrijfvolume snel 

wegwerken.  

· Het verhogen van de algemene kennis door de invoering van aangepaste 

opleidingen op elk niveau. 

· Het bevorderen van de invoering van een dynamiek in de huisartsenkring 

bijvoorbeeld via de samenstelling van een “antibioticaformularium”.  

· De progressieve invoering van een programma volgens de methodologie voor 

de verbetering van de kwaliteit, beschreven in de hoofdstukken 5 en 6 van 

deze aanbevelingen.  
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9. TRANSMURALE SAMENWERKING, GEGEVENSUITWISSELING EN ONDERSTEUNING 

 

9.1. Inleiding met doelstelling. 

 
In het kader van de beheersing van zorginfecties in de woonzorgcentra is overleg 

noodzakelijk tussen de woonzorgcentra en de ziekenhuizen. Het is essentieel dat gegevens 

worden uitgewisseld en dat er fora zijn voor overleg, vorming en begeleiding. Transmurale 

samenwerking en communicatie onder de vorm van een structureel overlegforum is 

aangewezen. 

 

9.2. Het FOD project “patiëntveiligheid en kwaliteit”. 
 
Inventaris van de mogelijkheden en moeilijkheden, de uitwerking en de concrete voorstellen 

 

     9.2.1. Thema “transmurale communicatie”. 

 
Binnen het FOD- project ‘transmurale zorg’ is gekozen om het communicatietraject uit te 

tekenen en te optimaliseren van een fragiele oudere die vanuit het  woonzorgcentrum (WZC 

Domino en WZC Sint-Jozef opgenomen wordt in het acuut ziekenhuis (AZ Sint-Lucas) en 

nadien terugkeert hetzelfde woonzorgcentrum. Hierin wordt  ook het aspect zorginfectie 

onder de loep genomen. 

Dit traject wordt getrokken/ondersteund door de cel kwaliteit en de hoofdverpleegkundige 

van het zorgprogramma van de geriatrische patiënt. Het communicatietraject wordt 

ziekenhuisbreed in kaart gebracht aangezien de bewoner van het woonzorgcentrum overal 

in het ziekenhuis kan opgenomen worden en niet enkel op de afdeling geriatrie. De volgende 

diensten en functies worden hierbij betrokken: de cel kwaliteit, een geriater, de sociale 

dienst, de hoofdverpleegkundige van het zorgprogramma geriatrie, de zorgontwikkeling, de 

adjunct medisch directeur, een dienstverantwoordelijke van een C & D-dienst, de 

dienstverantwoordelijke van spoed, een verantwoordelijke van onthaal & administratie, van 

de ziekenhuishygiëne en vertegenwoordiging van de staf zorg. 

Dit traject loopt over meerdere jaren tot en met 2017. 

 

     9.2.2. Stuurgroep “functionele bindingen”. 

 
In  de Gentse regio is een stuurgroep actief van afgevaardigden van de 4 Gentse 

ziekenhuizen en afgevaardigden van 4 woonzorgcentra.  Op die manier  wordt de  
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communicatie tussen ziekenhuis en woonzorgcentrum gefaciliteerd  en worden knelpunten 

uitgewerkt.  

De stuurgroep komt 4 keer per jaar samen om een vormingsmoment uit te werken en om te 

informeren over een kernonderwerp. 

De sterktes van de stuurgroep zijn de aanwezigheid van 2 CRA’s, laagdrempeligheid, 

gedrevenheid tot verbetering van de zorg door de leden, een gestructureerde aanpak van de 

werkpunten, het delen van gevalideerde werkmethodes, delen van informatie,… 

De zwaktes van de stuurgroep zijn de afwezigheid van een geriater en van de sociale dienst. 

De stuurgroep organiseert vormingsnamiddagen en workshops in het kader van de 

functionele bindingen van alle woonzorgcentra en de ziekenhuizen.  

Anderzijds kan op individueel niveau, op vraag van een  woonzorgcentrum, een bepaald 

thema, bijvoorbeeld infectiebeleid, aangegrepen worden om verder uit te werken. Dit kan via 

de functionele binding die het woonzorgcentrum heeft met het ziekenhuis. Belangrijk is dan 

dat alle betrokken partners zowel op woonzorgcentrum- als op ziekenhuisniveau betrokken 

worden.  

Bekendmaking van dergelijke initiatieven kan zeker door de ziekenhuizen meer in de kijker 

gezet worden naar de huisartsen en instellingen toe.  

Het  betrekken van huisartsen en geriaters in deze trajecten blijft een werkpunt. Dit kan 

gerealiseerd worden via LOK’s (lokale kwaliteitsgroepen), huisartsenverenigingen, 

vormingsavonden in het ziekenhuis, vorming in samenwerking met de geriater en de CRA 

voor de huisartsen in het woonzorgcentrum. Een uitdaging is ook om het beleid af te 

stemmen met alle woonzorgcentra, zodat er een uniform beleid komt.  

 

     9.2.3. Externe liaison geriatrie. 
 

De externe liaison geriatrie is een pijler van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt. 

Deze maakt  het mogelijk de expertise van het ziekenhuis ter beschikking te stellen van de 

woonzorgcentra. De hoofdverpleegkundige van het zorgprogramma brengt jaarlijks een 

bezoek aan de woonzorgcentra waarmee er een functionele binding is. Vragen, informatie, 

noden tot vorming en andere worden besproken. Dit gebeurt in aanwezigheid van de CRA, 

de verantwoordelijke bewonerszorg, de sociale dienst en de hoofdverpleegkundigen om de 

zorgcontinuïteit van de patiënt/bewoner in al zijn aspecten, te bevorderen. Tijdens dit overleg 

kunnen ook aspecten van infectiebeheersing aan bod komen, er wordt dan samengewerkt 

met de dienst ziekenhuishygiëne.  

De externe liaison geriatrie is telefonisch en via mail bereikbaar. Vragen en opmerkingen 

worden door de hoofdverpleegkundige van het zorgprogramma opgevolgd en beantwoord of 
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naar de desbetreffende discipline/dienst gestuurd met de vraag om contact met het 

woonzorgcentrum op te nemen.  

De geriaters gaan in op de noden van CRA’s, LOK’s, huisartsenverenigingen en 

woonzorgcentra om vorming te geven. 

 

9.3. Voorstellen. 

- Bij opname in een ziekenhuis dient het woonzorgcentrum de MDRO (Multi Drug Resistent 

Organisms)-status te vermelden.  

 

- Een standaard verwijsbrief van de huisarts bij opname van een patiënt in het ziekenhuis is 

een hulpmiddel om essentiële zaken als antecedenten, allergieën of intoleranties mee te 

geven naast de chronische medicatielijst.. De telefoonnummers van de 

hoofdverpleegkundigen en het GSM-nummer/coördinaten van de huisarts worden duidelijk 

vermeld. 

 

- Omgekeerd, als de patiënt ontslagen wordt en terugkeert naar het woonzorgcentrum 

dienen de voor het woonzorgcentrum relevante microbiologische gegevens en opvolging 

ervan meegedeeld te worden. Omtrent deze communicatie bestaan geen richtlijnen. Gezien 

de multidisciplinaire ontslagbrief een verplichting is bij ontslag, suggereren wij om de 

microbiologische gegevens en adviezen hierin op te nemen. Op die manier is er een 

geïntegreerde en verzekerde communicatie met het woonzorgcentrum. Het ziekenhuis 

maakt zelf afspraken met de woonzorgcentra over bijkomende communicatie.  

 

- De  transmurale communicatie kan bevorderd worden via de functionele binding. 

Woonzorgcentra dienen wettelijk twee overlegmomenten per jaar te hebben met het 

ziekenhuis waarmee ze een functionele binding hebben. We suggereren op basis van onze 

ondervinding om een “stuurgroep functionele binding” samen te stellen waarin ziekenhuizen 

zich verenigen in associatie met enkele grote en/of geïnteresseerde woonzorgcentra. Zo 

kunnen belangrijke thema’s uitgewerkt worden en vorming georganiseerd worden. Ad hoc 

kan dit over zorginfecties gaan waarbij dan alle betrokken partijen van ziekenhuis en 

woonzorgcentra kunnen samenwerken. De wetgeving is onduidelijk hoe dit concreet dient 

aangepakt te worden. Acute ziekenhuizen onderschatten de behoefte aan gestructureerde 

contacten met woonzorgcentra voor wat betreft infectiepreventie. Woonzorgcentra vinden het 

belangrijk om op de expertise van het ziekenhuis te mogen rekenen. Voorstel kan zijn dat 

één bijeenkomst per twee jaar over zorginfecties moet gaan en dat er een concreet actieplan 

opgemaakt wordt.  
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- De  transmurale communicatie kan bevorderd worden via de externe liaison. De externe 

liaison betekent een concrete contactpersoon tussen ziekenhuis en woonzorgcentrum. Deze 

persoon bezoekt de woonzorgcentra en legt contacten. Ook klachten of opmerkingen lopen 

via deze persoon. 

 

- Naar analogie met de mogelijkheden die artsen hebben om via elektronische weg inzage te 

krijgen in het medische dossier, zou het opportuun zijn dat woonzorgcentra via elektronische 

weg in een gestandaardiseerd communicatieplatform toegang krijgen met betrekking tot 

opname en ontslag, inclusief richtlijnen i.v.m. beheersen van zorginfecties. 
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10. BESLUIT 

 
De aanbevelingen die we in onderhavig document hebben voorgesteld, beogen een relatief 

volledige dekking van het preventiedomein van infecties in de ROB/RVT-sector. De 6 

consortia ziekenhuizen-ROB/RVT hebben nauwgezet toegekeken op de integratie van drie 

kennisbronnen. De bestaande wetenschappelijk gevalideerde aanbevelingen (regionaal: 

Draaiboek Vlaamse Gemeenschap [1]), nationaal, europees of uit de internationale literatuur) 

en hun bijzondere belang werden systematisch vermeld.  

De redacteurs hebben ook de regelgeving en meer bepaald de recente wetgevende 

initiatieven [2,3] en de werkzaamheden van meerdere Belgische werkgroepen [4–6] 

bestudeerd. Ten slotte en hier dankt dit werk zijn specifieke waarde aan, zijn de voorgestelde 

aanbevelingen het resultaat van de afweging door de terreinwerkers van hun voorstellen 

tegenover de concrete werking van de Belgische instellingen van alle gemeenschappen en 

gewesten.  

 
In deze socio-economisch moeilijke periode zijn we ons bewust van de moeilijkheden 

waarmee de actoren op alle niveaus worden geconfronteerd om de bestaande kloof te 

dichten tussen dat “wat zou moeten zijn” van deze aanbevelingen en dat "wat is" van de 

huidige praktijken op het terrein. Het is dus van fundamenteel belang dat de overheid 

aandacht heeft voor het globale kader waarin ze de toepassing van deze richtlijnen zal 

voorstellen indien ze deze boven het niveau van goede voornemens wil tillen.  

 

In het verlengde van de recente wetswijzigingen en het verslag van de specifieke werkgroep 

“Maîtrise des infections liées aux soins dans le secteur chronique” (februari 2006), die de 

nota 'Proposition législative pour la maîtrise des infections liées aux soins en MR/MRS’ heeft 

opgesteld en de voorstellingen op het symposium van 12 oktober 2011 ter afsluiting van het 

eerste deel van dit pilootproject (2010-11) [7] zouden er doeltreffende lokale structuren 

moeten worden ingevoerd. Daarom bevelen we de creatie in elke instelling aan van een 

team voor zorginfectiebeleid (TZIB), bestaande uit een referteverpleegster voor infecties 

(Verpleegkundige voor zorginfectiebeleid (VZIB)) en de coördinerend en raadgevend arts 

(CRA) om de operationele en dagelijkse aspecten van het in te voeren beleid te beheren. 

Verder zou een comité voor zorginfectiebeleid (CZIB) dienst moeten doen als intern 

multidisciplinair overlegplatform volgens de modaliteiten die in bovenstaande werken worden 

vermeld. Wat de invoering betreft van een antibioticabeleid, is de oprichting van een 

antibioticabeleidsgroep (ABG) met artsen (voorschrijvers en CRA) en apothekers een optie 

die verder moet worden bestudeerd.  
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Op locoregionaal niveau (stad, subgewest, zorgbekken) moet de voorkeur worden gegeven 

aan een breed overleg. In de geest van het plan MDRO [2] is het belangrijk om een 

zorginfectiebeleid te kiezen dat zo goed mogelijk inspeelt op een epidemiologie en op 

gewoonten binnen een zorgbekken. Voor het antibioticabeleid raden we meer bepaald de 

invoering aan van een overlegstructuur binnen de algemene geneeskundekringen. Het is 

bijvoorbeeld mogelijk om een kern van CRA’s in deze kring te organiseren, die zou 

vergaderen om de stuwende kracht te zijn achter het overlegd beleid, aangepast aan de 

lokale kenmerken. Op deze manier houdt de medische gemeenschap controle over het 

beleid in het kader van de huidige intense ontwikkeling van de sector. Ook het principe van 

overleg met de ziekenhuizen moet worden gehandhaafd. We raden aan om op de bestaande 

structuren, zoals de interne en externe geriatrische functionele binding, te steunen om de 

betrekkingen tussen de zowat honderd ziekenhuizen en de meer dan 1500 chronische 

verzorgingsinstellingen van het land te rationaliseren. Via deze binding kunnen de 

ziekenhuishygiënist (of de ABG van het ziekenhuis) en het team van RT/RVT gerichte of 

organisatorische praktische vragen bespreken. De concrete aard van deze “hygiënische” 

binding die aansluit bij de geriatrische functionele binding blijft problematisch in termen van 

zorgorganisatie voor de ziekenhuisactoren (werklast voor geriaters en hygiënisten) en de 

ROB/RVT. Hoofdstuk 9 (transmurale samenwerking) van deze aanbevelingen geeft echter 

pistes.  

 

Op regionaal en nationaal niveau moet de participatie van de chronische verzorgingssector 

aan de werkzaamheden van de regionale platforms worden overwogen, met het oog meer 

bepaald op het risico van een epidemie met resistente kiemen (MDRO) die op alle niveaus, 

van lokaal tot internationaal bestaat. De zuivere en eenvoudige integratie van de chronische 

verzorgingsactoren is volgens ons onbegonnen werk en contraproductief. Er zijn andere 

soorten oplossingen mogelijk voor dit probleem. Er werd voorgesteld om een platform voor 

hygiëne in de chronische verzorgingssector op te richten, naast het “acute” platform met een 

meerjarenverslag betreffende de activiteiten. Er zou een regionaal overlegbureau ROB/RVT 

kunnen worden opgericht, waarin een of meerdere leden van het federale platform voor 

ziekenhuishygiëne en deze van elk regionaal platform ROB/RVT zouden kunnen zetelen. 

Verder is een vereniging mogelijk met organisaties van CRA’s zoals AFRAMECO en Domus 

Medica/Crataegus.  Nog een andere oplossing bestaat uit de organisatie van een vaste 

multidisciplinaire werkgroep “hygiëne en infecties in de zorgcentra” bij de regionale 

platforms, die zijn werkzaamheden regelmatig aan de andere leden van het platform zou 

voorstellen. Dit onderwerp moet nog worden overwogen en besproken binnen het federale 

platform voor ziekenhuishygiëne.  
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We dringen aan op de noodzaak om, stap per stap en op alle niveaus (van het regionale 

niveau tot de zorginstelling) een methodologie in te voeren voor de continue verbetering van 

de kwaliteit, zoals voorgesteld in de hoofdstukken 5 en 6. Dankzij deze set 

kwaliteitsindicatoren moet iedereen realistische doelstellingen kunnen vastleggen in functie 

van het "niveau” waarop hij zich bevindt en de menselijke en financiële middelen waarover 

hij beschikt. Een andere pijler voor de toekomst, is de verbetering van de 

gegevensregistratie (infecties, kolonisatie, risicofactoren, antibioticagebruik) binnen de 

verzorgingsinstellingen dankzij een geoptimaliseerd infectieregister, zoals voorgesteld in 

hoofdstuk 3 van deze aanbevelingen. De vorige twee maatregelen (kwaliteitsindicatoren en 

register) zouden gegevens moeten genereren waarvan het gebruik moet worden 

gedefinieerd, al wat het maar op middellange termijn. We pleiten voor de ontwikkeling van 

geautomatiseerde tools door de bevoegde overheid voor een optimaal gebruik van deze 

gegevens op alle niveaus: van het lokale niveau tot de WGO, via het gewest, het nationaal 

niveau (WIV) en Europa (ECDC). 

 

We raden de bevoegde overheid aan om elk team op het terrein, op basis van de pistes die 

in dit document worden voorgesteld, de aangepaste middelen (en idealiter beschikbaar via 

een geautomatiseerd platform) en een opleiding te bieden, zodat ze doeltreffend kunnen 

werken. Ook de organisatie van het werk moet aan deze nieuwe methodologie worden 

aangepast.  

 

We hebben in deze aanbevelingen duidelijk willen aangeven welke punten prioritair moeten 

worden uitgewerkt. Deze prioritering moet op alle niveaus worden vervolgd. Gelet op de 

beperkte middelen is het belangrijk om in overleg na te denken over de verhouding 

opbrengst/kostprijs voor er nieuwe initiatieven worden uitgewerkt. Zonder uitputtend te zijn, 

melden we de aanzienlijke verbetering van de handhygiëne, een stevige en aangepaste 

opleiding voor alle actoren, de ontwikkeling van een methodologie voor de continue 

verbetering van de kwaliteit (audit en indicatoren), een doeltreffende registratie van de 

infecties, een optimaal beheer van epidemieën en het drastisch verminderen van ongepaste 

voorschriften bij asymptomatische urinebacterie als onontbeerlijke prioriteiten om de kwaliteit 

van de verzorging op doeltreffende wijze te verhogen.  
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BIJLAGE 1 

 

2.2 HANDHYGIËNE: 

 

2.2.1. Wassen van de handen 

 

Basisvoorwaarden voor de handhygiëne van professionals 

- Handen en voorarmen zonder juwelen (ring, uurwerk, armband, �) 

- Korte nagels: zonder nagellak, zonder kunstnagels 

- Kledij met korte (of opgerolde) mouwen) 

 

Wanneer handen wassen? 

- Bij de aanvang en het beëindigen van de dienst.  

- Wanneer de handen zichtbaar bevuild zijn. 

- Tussen elke zorgactiviteit indien er geen hydro-alcoholische oplossing voorhanden is. 

- In geval van eczeem, Clostridium difficile of  Norovirus, omdat het gebruik van de 

hydroalcoholische oplossing alleen niet doeltreffend is. 

- Tijdens de hotelactiviteiten: voor en na maaltijden, na het hanteren van linnengoed 

en/of afval. 

 

Opmerking: in de kamers van de wacht is het gebruik van kranen met elleboog- of 

infraroodbediening te verkiezen. 
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 BIJLAGE 1-2 

Hoe moeten de handen gewassen worden? 

  

 

     

 

 

 

- Handen en polsen natmaken. 

- Een dosis zeep aanbrengen. 

- Minstens 30 seconden lang inzepen, met bijzondere aandacht voor de handpalmen, 

de huid tussen de vingers, de uiteinden van de vingers, de polsen, de omtrek van de 

nagels. 

- Overvloedig afspoelen, te beginnen met het uiteinde van de vingers. 

- Zorgvuldig afdrogen door te deppen met een wegwerphanddoek. 

- De kraan sluiten met de laatst gebruikte handdoek. 

- De handdoeken in de pedaalemmer weggooien, zonder deze met de hand aan te 

raken. 
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Handhygiëne bij de bewoners: 

Collectief gehuisveste bewoners: 

- Hun handen worden systematisch gewassen tijdens het ochtendtoilet. 

- Hun handen worden gewassen wanneer ze zichtbaar vuil zijn. 

- Na toiletbezoek wordt steeds handhygiëne toegepast. 

- Handhygiëne (desinfectie of wassen) wordt toegepast voor en na het betreden van 

een gemeenschappelijke ruimte: 

- eetzaal, 

- ontspanningszaal, 

- activiteitenzaal, 

- keukenworkshop, 

- ruimte voor kinesitherapie of ergotherapie � 

 

De handvatten van wandelstokken, looprekken en rolstoelen worden periodiek gereinigd en 

telkens wanneer ze zichtbaar vuil zijn. 
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BIJLAGE 2. 

 

2.2.2. INWRIJVEN MET HYDROALCOHOLISCHE OPLOSSING 

Dit verdient de voorkeur, maar de handen mogen niet nat, bevuild, gepoederd of gekwetst 

zijn. 

Efficiënter dan het wassen van de handen.  

Werkt actief in op de meeste micro-organismen, maar heeft een beperkte inwerking op 

Clostridium difficile, schurft en Norovirus. 

 

WANNEER (waarom)? 

 

VOOR CONTACT 

- voor het contact met de bewoner  

(om de bewoners te beschermen tegen de overdracht van schadelijke kiemen 

afkomstig van uw handen); 

- onmiddellijk voor een zuivere zorgverrichting of een invasieve handeling  

(om de patiënt te beschermen tegen schadelijke kiemen, inclusief die van zichzelf). 

 

NA CONTACT 

- na contact met de bewoner  (om uzelf te beschermen en te voorkomen dat de 

zorgomgeving besmet wordt met kiemen van de patiënt); 

- na blootstelling aan lichaamsvochten of slijmvliezen, waarop normaal geanticipeerd 

wordt door het dragen van handschoenen (om de patiënt en uzelf te beschermen en 

te voorkomen dat de zorgomgeving besmet wordt met kiemen van de patiënt); 

- na contact met de directe patiëntenomgeving (om uzelf te beschermen en te 

voorkomen dat de zorgomgeving besmet word met kiemen van de patiënt). 
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 BIJLAGE 1-2 

MAAR OOK  

- tussen 2 zorghandelingen bij een bewoner; 

- tussen het 2 maal dragen van verzorgingshandschoenen. 

 

HOE? 

- Neem de door de producent aangeduide hoeveelheid van het product in de handpalm. 

- Wrijf de handen in en doorloop daarbij de zeven stappen, zoals beschreven in de bijlage, 

totdat het product verdampt is. 

 

BIJLAGEN 

Handhygiëne � Wanneer? 

Handhygiëne � Waarom? 

Handhygiëne � Hoe? 
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 BIJLAGE 3 

2.3. BESCHERMINGSMATERIAAL 

 

2.3.1 HANDSCHOENEN 

 

GEEN HANDSCHOENEN 

Handschoenen zijn niet noodzakelijk voor comfortzorgen op een gezonde huid bij 

patiënten die niet geïsoleerd zijn. 

 
 
2.3.1.1. NIET-STERIELE HANDSCHOENEN 
 

 

 

 

 

 

Behoren tot de algemene voorzorgsmaatregelen in geval van : 

- contact met bloed, lichaamsvochten, slijmvliezen of geschonden huid. 
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 BIJLAGE 3 

- contact met voorwerpen die met lichaamsvochten van de patiënt besmet werden 

 

Behoren tot de aanvullende voorzorgsmaatregelen in geval van:  

- contact met een besmette patiënt. 

- contact met de omgeving van een besmette patiënt. 

 

Voorbeelden:  

·  Het nemen van een bloedmonster 

·  Contact met urine, stoelgang � 

·  Lavement 

·  Lichaamsverzorging 

· Reiniging van ondersteken, urinalen  

· Reiniging van het materiaal 

· Voorzorgen van het type �contact�  

· � 

 
HOE MOETEN NIET-STERIELE VERZORGINGSHANDSCHOENEN AANGETROKKEN 

WORDEN? 

 

Eerst de handen desinfecteren. 

De handschoenen pas op het ogenblik van hun gebruik uit de doos nemen! 



Naam van het RVT/ROB     Type: voorbeeld �procedure� 

 Site: 

Toepassing: 

      /     / 

Versie :1.0 

 

Bestand: Voorbeeld PROC-H-001 

 

Opgesteld door:  

 

Geverifieerd door:  Goedgekeurd door:  

                           

Onderwerp van het document Pagina 3 van 8 

 

 BIJLAGE 3 

 

Kies de juiste maat van 

handschoenen.  

 

Neem handschoenen uit de doos 

(zonder de doos en haar inhoud te 

besmetten). 

 

 

 

 

 

        Trek de handschoenen aan. 
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 BIJLAGE 3 

HOE MOETEN NIET-STERIELE HANDSCHOENEN UITGETROKKEN WORDEN 

 

� Neem de buitenkant van de manchet 

stevig vast ter hoogte van de pols. 

� Trek de handschoen binnenstebuiten 

uit. 

� Houd de handschoen vast met de 

andere nog steeds gehandschoende 

hand. 

� Schuif de vingers van de niet 

gehandschoende hand onder de 

binnenzijde van de manchet van de 

andere handschoen. 

� Trek de ene handschoen over de 

andere zodat ze een �bal� vormen. 

� Werp de handschoenen weg in de 

daartoe bestemde vuilnisbak. 
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 BIJLAGE 3 

2.3.1.2.  Steriele handschoenen: 

Om de bewoners te beschermen: de overdracht van schadelijke kiemen vermijden of de 

steriliteit van een invasieve handeling waarborgen. 

Voorbeelden: Aanbrengen van een urinesonde 
 

 
 

Technieken voor het aantrekken van steriele handschoenen  

 

1. Neem met de linkerhand de manchet van de rechterhandschoen vast. 

Schuif de rechterhand in de handschoen, totdat zij perfect passend zit 

tussen de duim en de wijsvinger en op de vingergewrichten. Uw niet 

gehandschoende linkerhand moet de manchet omgevouwen laten. De 

rest van de handschoen blijft steriel. 

 
  2. Schuif de vingers van de rechterhand in de omgevouwen manchet van     

de linkerhandschoen. Trek aan de handschoen en schuif uw linkerhand 

erin. 
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 BIJLAGE 3 

3. Sla de manchetten nu om op de mouwen van uw schort. Zorg ervoor dat uw 

gehandschoende vingers de naakte huid van uw voorarmen of polsen niet 

aanraken. 
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 BIJLAGE 3 

Uittrekken van steriele handschoenen 

 
Het sleutelconcept voor het uittrekken van steriele en niet-steriele handschoenen is: 

"Vuil bij vuil � Schoon bij schoon " 

wat betekent dat besmette oppervlakken uitsluitend andere besmette oppervlakken raken: 

uw naakte hand, die schoon is, raakt enkel schone vlakken aan de binnenkant van de 

andere handschoen.  

 

1. Neem de eerste handschoen bij de manchet vast. 

 

 

 
 
2. Vouw deze naar buiten en wikkel de handschoen af door ze geleidelijk 

binnenstebuiten te draaien. Houd de handschoen na het uittreken vast in de 

andere gehandschoende hand.  

 

3. Trek de andere handschoen uit door uw naakte vingers aan de 

binnenkant onder het polseinde te schuiven zonder de buitenkant 

van de handschoen aan te raken. Wikkel de handschoen af vanuit 

de binnenzijde door ze geleidelijk binnenstebuiten te draaien. 

Gebruik ze om de andere handschoen te omwikkelen. 

 

Werp de handschoenen weg in de daartoe bestemde vuilnisbak en ontsmet uw handen na 

het uittrekken van de handschoenen met een hydroalcoholische oplossing. 
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 BIJLAGE 3 

Aanbevelingen: 

 

Eén paar handschoenen = één bewoner. 

Eén handeling = één paar handschoenen. 

Het dragen van handschoenen sluit de handhygiëne niet uit. 

Trek de handschoenen uit zodra zij niet meer onmisbaar zijn en pas dan de handhygiëne toe. 

Handschoenen mogen nooit gewassen of gedesinfecteerd worden! 
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 BIJLAGE 4 

2.3. BESCHERMINGSMATERIAAL 

2.3.2. Maskers  

 

Maskertypes: 

Verzorgingsmaskers, ook wel �chirurgische maskers� genoemd. 

Zij filteren de lucht die via neus en mond door de drager van het masker wordt uitgeademd. 

Deze maskers moeten CE-gemerkt zijn en aan de norm EN 14683 voldoen. 

 

Maskers van het type FFP2 (Filtering Facepiece Particles type 2 ) 

Beschermen de drager tegen het inademen van infectiekiemen die door aerosols worden 

overgedragen (deeltjes < 5µm). 

Deze maskers moeten CE-gemerkt zijn en aan de norm EN 149 voldoen.  

 

2.3.2.1. Verzorgingsmaskers 

Doelstellingen:  

- Vermijden dat speekseldruppeltjes of ademhalingssecreties de 

omgeving besmetten bij het uitademen door de drager van het masker. 

Voorbeeld: 

- verkouden verzorger,  

- bewoner voor wie aanvullende hygiënevoorzorgsmaatregelen 

van het type lucht of druppeltjes zijn genomen en die zijn kamer verlaat. 

- De drager beschermen tegen het risico op spatten van lichaamsvocht. 
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 BIJLAGE 4 

NB  In dat geval is het masker doeltreffender, als het een �zogenaamde vochtwerende� laag 

bevat, gekoppeld aan een oogscherm of een beschermingsbril (maskers van het type IR, 

zogenaamde �spatbestendige� maskers). 

Voorbeelden: 

- ademhalingskinesitherapie, 

- bescherming �druppeltjes�. 

  

Gebruiksaanwijzing 

�  Handhygiëne toepassen. 

�  Eén masker per keer nemen en het in de doos met het centrale gedeelte vastnemen.  

�  Bij het aanbrengen de juiste richting in acht nemen (neusbeugel aan de bovenkant, 

binnenzijde op het gezicht). 

�  Het masker op het gezicht aanbrengen, terwijl u het met de bandjes vasthoudt om zo 

hermetisch mogelijk de neus, mond en kin te bedekken. 

�  De bovenste bandjes worden aan de bovenkant van het hoofd vastgeknoopt, de onderste 

bandjes worden ter hoogte van de hals vastgeknoopt. Bij maskers met elastieken bandjes 

worden de bandjes rond de oren bevestigd. 

�  De beugel wordt ter hoogte van de neus vastgeklemd om de dichtheid te verhogen en 

lekken te beperken. 

�  Tijdens het toedienen van de zorgen het masker niet aanraken of hanteren.   

�  Het masker moet tussen elk bewonercontact vervangen worden, als het vuil is of anders 

nadat het 3 uren gedragen werd. 

�  Het masker met de bandjes afnemen. 

�  Handhygiëne toepassen na het afnemen van het masker. 

 

! Het masker is geen halssnoer, laat het dus niet tot aan de hals zakken. 

Afgenomen masker = weggegooid masker. 
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 BIJLAGE 4 

2.3.2.2. Ademhalingsbeschermingsmasker type FFP2 

Doel: 

De drager van het masker tegen het inademen van besmettelijke 

aerosols beschermen. 

Voorbeelden: 

- in gevallen van vermoede of bevestigde tuberculose, 

- in geval van uitgebreide zona. 

 

Gebruiksaanwijzing van maskers van het type FFP2 

� Handhygiëne toepassen. 

VOOR HET BETREDEN VAN DE KAMER. 

�  Eén masker per keer nemen en het in de doos met het centrale gedeelte vastnemen.  

�  Bij het aanbrengen de juiste richting in acht nemen (neusbeugel aan de bovenkant, 

binnenzijde op het gezicht). 

�  Het masker op het gezicht aanbrengen terwijl u het met de bandjes vasthoudt om zo 

hermetisch mogelijk de neus, mond en kin te bedekken. 

�  De bovenste bandjes worden aan de bovenkant van het hoofd vastgeknoopt, de onderste 

bandjes worden ter hoogte van de hals vastgeknoopt. 

�  De beugel wordt ter hoogte van de neus vastgeklemd om de dichtheid te verhogen en 

lekken te beperken. 

�  Het masker moet BUITEN DE KAMER afgenomen worden.   

�  Het masker met de bandjes afnemen.  

�  Het masker mag in een zakje buiten de kamer bewaard worden voor later gebruik (het 

masker op het einde van het werk weggooien). 

   Er is geen besmettingsgevaar voor personen bij het hanteren van het masker, maar het is 

aan te raden na het afnemen/opnieuw aanbrengen van het masker handhygiëne uit te 

voeren. 
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 BIJLAGE 5  

2.3. BESCHERMINGSMATERIAAL 

 

2.3.3. Overschort  

De wegwerpoverschort wordt gedragen:  

- bij risico op bloedspatten of spatten van andere lichaamsvochten, 

- bij het toedienen van zorgen bij bewoners voor wie aanvullende 

voorzorgsmaatregelen van het type contact en/of druppeltjes noodzakelijk zijn.  

De overschort wordt na verzorging van de bewoner weggegooid:  

- in de vuilnisbak met B1 afval; 

- in de vuilnisbak met  B2 afval bij bewoners voor wie aanvullende 

voorzorgsmaatregelen noodzakelijk zijn. 

Wegens het besmettingsgevaar wordt het gebruik van een herbruikbare (stoffen) overschort 

niet aangeraden, maar het kan eventueel wel. De schort zal tussen 2 gebruiken in  aan een 

(T-vormige) haak in een beschermde zone van de kamer worden opgehangen. Hij zal 

minstens eenmaal per ploeg en na een zorgverstrekking vervangen worden. Zorg ervoor dat 

u zichzelf niet besmet bij het aan- of uittrekken van de schort. 

Volgorde: 

- handschoenen uittrekken, 

- handhygiëne, 

- de overschort afdoen zonder de aan spatten blootgestelde oppervlakken aan te 

raken. Vouw de overschort zo op dat de schone zijde niet met de vuile zijde in contact 

komt.  

 

De vuile overschorten worden in een gele zak met mogelijk besmet linnen gestoken. 
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 BIJLAGE 6 

2.4. ALGEMENE (OF STANDAARD-) MAATREGELEN  

 

Zij worden toegepast: 

- permanent en voor alle bewoners; 

- ongeacht zijn pathologie of serologische status; 

- in geval van contact met: bloed, een lichaamsproduct (stoelgang, urine, fluimen, �), 

een slijmvlies, een gekwetste huid. 

 

Doelstellingen: 

- tegelijkertijd de veiligheid van de bewoner en van het personeel waarborgen. 

- het risico op overdracht van ziekteverwekkers bij de bewoners beperken. 

- accidentele bloedcontacten (ABC) vermijden. 

 

Handhygiëne: 

Bij voorkeur inwrijven met een hydroalcoholische oplossing.  

Als de handen zichtbaar bevuild zijn, handen eerst wassen.  

Dragen van niet-steriele handschoenen  

Bij risico op contact met lichaamsproducten of gekwetste huid.            

Dragen van een overschort, masker, bril  

Bij risico op spatten van bloed of lichaamsvochten. 

 

 

Preventie van accidentele bloedcontacten (ABC) 

Nooit met de hand een beschermhuls van een naald terugplaatsen of 
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 BIJLAGE 6 

de naald losmaken! 

 

Scherpe en snijdende voorwerpen weggooien in een aangepast verzamelbakje 

dat zo dicht mogelijk tot op de plaats van de zorgverstrekking moet worden 

meegenomen. 

 

 

Voor instellingen waar monsternames worden uitgevoerd, zal het 

vervoer van lichaamsproducten in dichte plastic wegwerpzakken 

plaatsvinden. 

 

Onderhoud  

Reiniging en ontsmetting van de oppervlakken en vloeren die met 

lichaamsproducten vervuild werden. 

 

 

Reiniging  en ontsmetting van het vervuild materiaal met een gepast 

ontsmettend detergent. 

Herbruikbaar materiaal: het materiaal dat met bloed of producten van 

menselijke herkomst bevuild is, vóór het onderhoud voorzichtig hanteren. 
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 BIJLAGE 7 

2.5.1. AANVULLENDE VOORZORGSMAATREGELEN VAN HET TYPE CONTACT 

 

Worden toegepast 

- afhankelijk van de overdrachtswijze van de micro-organismen. 

 

Voorbeelden van situaties waarin het nemen van aanvullende voorzorgsmaatregelen 

afhankelijk van het type contact noodzakelijk is: 

� besmettingen met multiresistente bacteriën (MRB): Meticilline-resistente Stafyloccocus  

   Aureus (MSRA), Carbapenemase-Producerende Enterobacteriën (CPE), Glycopeptide-  

   resistente Enterokokken (GRE),� 

� huid- of slijmvliesinfecties: herpes, zona, Schurft, � 

� besmettelijke diarree: Clostridium difficile, Norovirus, maag-darmontsteking bij een  

   incontinente patiënt, � 

 

Doelstellingen:  

- Het vermijden van de overdracht van bijzondere ziekteverwekkers door contact 

tussen personen (handen) of door bevuiling van de omgeving (materiaal, 

oppervlakten die met de bewoner in contact komen, ...). 

- Hygiënemaatregelen toepassen ter aanvulling van de 

Standaardvoorzorgsmaatregelen om kruisbesmetting met bepaalde micro-

organismen te voorkomen. 
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 BIJLAGE 7 

Voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden, alvorens rechtstreeks in contact 

te komen met de bewoner en/of zijn omgeving: 

 

 

� Wegwerpschort  

 

� Wegwerphandschoenen 

 

  

 

� Telkens bij het verwisselen van handschoenen en na het uittrekken van de handschoenen 

handhygiëne uitvoeren. 

� De zorgen (toilet, aanbrengen van verband) �) na de andere bewoners toedienen. 

 

Isolatie:  

- De toepassing van isolatiemaatregelen of het beperken van de verplaatsingen van de 

bewoner kunnen in bepaalde situaties noodzakelijk zijn (epidemie of micro-

organismen met hoog overdrachtsrisico). Deze maatregelen worden maximaal in de 

tijd beperkt en geval per geval beoordeeld. 

- De bewoner en zijn omgeving worden op de hoogte gebracht, evenals de diverse 

medische, paramedische en andere (kapster, pedicure, vrijwilliger,�) interveniënten. 

 

Aanduiding: 

- De toepassing van de maatregelen en hun opheffing moeten in het dossier van de 

bewoner vastgesteld worden. 

- De behandelende geneesheer van de patiënt verwittigen.  
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 BIJLAGE 7 

- Zorgen voor het invoeren van een procedure, zodat het onderhoudspersoneel en het 

keukenpersoneel (indien nodig) op de hoogte worden gebracht van het type van 

aanvullende maatregelen. 

- De stagiairs en studenten verwittigen. 

- Bezoekers en familie verwittigen. 

- Een alarmsysteem toepassen (etiket, blad,�). 

Bijvoorbeeld op het verzorgingsprogramma, het dossier van de bewoner, voor de 

kamer, � 

De bewoner niet �stigmatiseren� (bijvoorbeeld: geen vermelding �! MRSA� op zijn deur 

aanbrengen). 

 

Bezoekers 

- Dragen van een overschort en handschoenen bij nauw contact met de bewoner. 

- Bezoekers moeten na het uittrekken van de handschoenen systematisch 

handhygiëne uitvoeren door in te wrijven met handalcohol. 

 

Afval 

� Afval van zorgactiviteiten met besmettingsrisico (B2): 

Zacht of hard afval dat niet scherp is: (verband, spuitbus, sondes, luiers, �) en afval 

met bloed of secreties worden weggegooid in een speciale zak (vaak geelkleurig).  

Deze zak wordt door het verzorgend personeel met het B2-afval verwijderd na de 

lichaamszorgen (�s morgens) en vervangen door een schone zak. 

 

�  Het vuile linnen in een (gele) plastic zak verwijderen. Moet daarna in het lokaal voor 

vuil linnen worden geplaatst en mag niet in de kamer opgeslagen worden. 
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 BIJLAGE 7 

Onderhoud 

�  Het onderhoudspersoneel draagt dezelfde beschermingsmiddelen als het verzorgend 

personeel. 

� De kamer als laatste schoonmaken met een gepast desinfecterend detergent.  

 

 

In geval van Clostridium difficile, Norovirus  of schurft de handen wassen en inwrijven 

met een hydroalcoholische oplossing. 

 

- Het feit dat er voorzorgsmaatregelen afhankelijk van het type contact worden 

genomen, vormt voor de bewoner geen belemmering om aan collectieve activiteiten 

deel te nemen, op voorwaarde dat de handhygiëne correct in acht werd genomen. 

- De plaats van de infectie moet geïsoleerd worden (gesloten verband, schone 

anatomische wegwerpluiers, geledigd verzamelzakje van de urine,...).  

- De bewoner meerdere malen per dag handhygiëne doen uitvoeren, in het bijzonder 

bij het verlaten van zijn kamer. 

 

In geval van overbrenging of verplaatsing van de bewoner voor een raadpleging is het 

absoluut noodzakelijk de te nemen voorzorgsmaatregelen op een liaisonfiche te vermelden. 
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 BIJLAGE 8 

2.5.2. AANVULLENDE VOORZORGSMAATREGELEN VAN HET TYPE DRUPPELTJES 

 

Worden toegepast 

- Afhankelijk van de overdrachtswijze van de micro-organismen. 

 

Voorbeelden van situaties waarin het nemen van aanvullende voorzorgsmaatregelen van het 

type druppeltjes noodzakelijk is: 

� Griep 

� Acute infectie van de luchtwegen  

� Infecties / kolonisatie van de luchtwegen door multiresistente bacteriën (MRB) 

� Norovirus (braken), � 

 

Doelstellingen:  

Voorkomen van de overdracht van micro-organismen door verspreiding op korte afstand 

(minder dan 1,5 meter) van mond- en tracheobronchiale secreties groter dan 5 micron 

(voorbeeld: hoesten, speeksel, niezen, spuugdruppels, �). Zij vormen vooral een risico voor 

de slijmvliezen (ogen, neus, mond) van het personeel of van een bewoner. 

 

Voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden, alvorens rechtstreeks in contact 

te komen met de bewoner en/of zijn omgeving: 

 

 

� Wegwerpschort  

 

� Verzorgingsmasker  
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 BIJLAGE 8 

 

 

 

� Wegwerphandschoenen 

 

� Telkens bij het verwisselen van handschoenen en na het uittrekken van de handschoenen  

  handhygiëne uitvoeren. 

� De zorgen (toilet, aanbrengen van verband �) na de andere bewoners toedienen. 

 

Isolatie:  

- De toepassing van isolatiemaatregelen of het beperken van de verplaatsingen van de 

bewoner kunnen in bepaalde situaties noodzakelijk zijn (epidemie of micro-

organismen met hoog overdrachtsrisico). Deze maatregelen wordt maximaal in de tijd 

beperkt en geval per geval beoordeeld. 

- De bewoner en zijn omgeving worden op de hoogte gebracht, evenals de diverse 

medische, paramedische en andere (kapster, pedicure, vrijwilliger,�) interveniënten. 

 

Aanduiding: 

- De toepassing van de maatregelen en hun opheffing moeten in het dossier van de 

bewoner vastgesteld worden. 

- De behandelende geneesheer van de patiënt verwittigen.  

- Zorgen voor het invoeren van een procedure, zodat het onderhoudspersoneel en het 

keukenpersoneel (indien nodig) op de hoogte worden gebracht van het type van 

aanvullende maatregelen. 

- De stagiairs en studenten verwittigen. 

- Bezoekers en familie verwittigen. 
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 BIJLAGE 8 

- Een alarmsysteem toepassen (etiket, blad, �). 

Bijvoorbeeld op het verzorgingsprogramma, het dossier van de bewoner, voor de 

kamer, � 

De bewoner niet �stigmatiseren� (bijvoorbeeld: geen vermelding �! GRIEP� op zijn 

deur aanbrengen). 

 

Specifieke aanbevelingen: 

- Het masker afnemen en het voor het buitengaan in de kamer weggooien, waarna de 

handen met een hydroalcoholische oplossing gedesinfecteerd worden. 

- De bewoner draagt een masker wanneer hij zijn kamer verlaat.  

- De kamer tijdens het onderhoud regelmatig luchten. 

 

Bezoekers 

- Dragen van een verzorgingsmasker.  

- Dragen van een overschort en handschoenen bij nauw contact met de bewoner. 

- Bezoekers moeten na het uittrekken van de handschoenen systematisch 

handhygiëne uitvoeren door in te wrijven met handalcohol. 

 

Afval 

� Afval van zorgactiviteiten met besmettingsrisico (B2): 

Zacht of hard afval dat niet scherp is (verband, spuitbus, sondes, luiers,�) en afval 

met bloed of secreties worden weggegooid in een speciale zak (vaak geelkleurig).  

Deze zak wordt door het verzorgend personeel met het B2-afval verwijderd na de 

lichaamszorgen (�s morgens) en vervangen door een schone zak. 
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 BIJLAGE 8 

�  Het vuile linnen in een (gele) plastic zak verwijderen. De zak moet daarna in het 

lokaal voor vuil linnen worden geplaatst en mag niet in de kamer opgeslagen worden. 

 

Onderhoud 

�  Het onderhoudspersoneel draagt dezelfde beschermingsmiddelen als het verzorgend 

personeel. 

� De kamer als laatste schoonmaken met een gepast desinfecterend detergent.  

 

In geval van overbrenging of verplaatsing van de bewoner voor een raadpleging is het 

absoluut noodzakelijk de te nemen voorzorgsmaatregelen op een liaisonfiche te vermelden. 
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 BIJLAGE 9 

 

2.5.3. AANVULLENDE VOORZORGSMAATREGELEN VAN HET TYPE LUCHT 

 

Worden toegepast 

- afhankelijk van de overdrachtswijze van de micro-organismen. 

 

Voorbeelden van situaties waarin het nemen van aanvullende voorzorgsmaatregelen van het 

type lucht noodzakelijk is: 

- vermoede of bevestigde tuberculose;  

- uitgebreide zona (voor niet immuun personeel / bezoekers). 

 

Doelstelling:  

Het voorkomen van de overbrenging van micro-organismen op afstand door fijne deeltjes 

kleiner dan 5 micron (droplet nucléi, stofdeeltjes) en deeltjes die in de lucht blijven zweven. 

 

Voorzorgsmaatregelen die VOOR het betreden van de kamer genomen moeten worden        

- Beschermend ademhalingsmasker FFP2  

 

De volgende wettelijke vermeldingen moeten verplicht op elk masker staan. 

1. Naam van de fabrikant 

2. Referentie van het masker 

3. CE-nr. van het certificatieorganisme + EN149:2009 + de klasse van het masker (FFP2) + 

afkorting (NR of R) 

- NR : Indien het gebruik van het masker tot een werkdag beperkt is.  

          Het is niet herbruikbaar. 

- R : Indien het masker vaker dan een werkdag bruikbaar is.  

       Het is dus herbruikbaar.  
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 BIJLAGE 9 

Indien een van deze vermeldingen ontbreekt, zal het masker als niet-conform worden 

beschouwd. 

 

- Aandacht: het masker pas NA het verlaten van de kamer afdoen. 

- Dragen van een overschort en handschoenen bij contact met opgehoest slijm van de 

bewoner. 

 

Isolatie:  

- individuele kamer VERPLICHT. 

- Deur GESLOTEN! 

- De bewoner en zijn omgeving worden op de hoogte gebracht, evenals de diverse 

medische, paramedische en andere (kapster, pedicure, vrijwilliger,�) interveniënten. 

 

Aanduiding: 

- De toepassing van de maatregelen en hun opheffing moeten in het dossier van de 

bewoner vastgesteld worden. 

- De behandelende geneesheer van de patiënt verwittigen.  

- Zorgen voor het invoeren van een procedure, zodat het onderhoudspersoneel en het 

keukenpersoneel (indien nodig) op de hoogte worden gebracht van het type van 

aanvullende maatregelen. 

- De stagiairs en studenten verwittigen. 

- Bezoekers en familie verwittigen. 

- Een alarmsysteem toepassen (etiket, blad,�). 

Bijvoorbeeld op het verzorgingsprogramma, het dossier van de bewoner, voor de 

kamer, � 

De bewoner niet �stigmatiseren� (bijvoorbeeld: geen vermelding �! TUBERCULOSE� 

op zijn deur aanbrengen). 
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 BIJLAGE 9 

 

Specifieke aanbevelingen: 

- Het venster van de kamer meerdere keren per dag openen om ze te luchten.  

- Beperking van de verplaatsingen van de bewoner.  

- Als de bewoner zijn kamer moet verlaten, hem een verzorgings- 

masker doen dragen.  

 

Bezoekers 

- Bezoeken zoveel mogelijk beperken.  

- Bezoekers dragen een masker FFP2. 

- Bezoekers moeten na het uittrekken van het masker systematisch handhygiëne 

uitvoeren door in te wrijven met handalcohol. 

 

Afval 

� Afval van zorgactiviteiten met besmettingsrisico (B2): 

Zacht of hard afval dat niet scherp is: (verband, spuitbus, sondes, luiers,�) en afval met 

bloed of secreties worden weggegooid in een speciale zak (vaak geelkleurig).  

Deze zak wordt door het verzorgend personeel met het B2-afval verwijderd na de 

lichaamszorgen (�s morgens) en vervangen door een schone zak. 

�  Het vuile linnen in een gewone plastic zak verwijderen (geen besmettingsrisico door het  

 linnen). 

   Mag niet in de kamer opgeslagen worden. 

 

 

 

Onderhoud 
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 BIJLAGE 9 

�  Het onderhoudspersoneel draagt dezelfde beschermingsmiddelen als het verzorgend 

personeel. 

· De kamer met het gebruikelijk desinfecterend detergent schoonmaken (N.B.  Een 

desinfecterend middel is niet noodzakelijk).  

 

In geval van overbrenging of verplaatsing van de bewoner voor een raadpleging is het 

absoluut noodzakelijk de te nemen voorzorgsmaatregelen op een liaisonfiche te vermelden. 
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 BIJLAGE 10  

 

Beslissingsboom voor de dekolonisatie van bewoners die MRSA-dragers zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitstrijkje 48 u 
 post dekolonisatie 
 
 Positief Negatief 
 
 
 
 Uitstrijkje nr. 2 post 
 dekolonisatie  
 +/- 7 dagen 
  
  Positief Negatief 
 
 
 
 
 Uitstrijkje 48 u post 
 dekolonisatie 
 
 
 
 Negatief Positief 
 
 
 
 Uitstrijkje nr. 2 post 
 dekolonisatie +/- 7 dagen 
 
 
 
 
 Negatief Positief 
 
 
 
 Uitstrijkje 1maand          uitstrijkje 1 maand 
 na dekolonisatie          na dekolonisatie 
 
 
 
 
 Negatief Positief Advies van een ziekenhuis- Positief Negatief 
 hygiënist vragen voor alternatief 
 dekolonisatieschema 
 
 Patiënt wordt als Patiënt wordt als 
GEDEKOLONISEERD GEDEKOLONISEERD 
 beschouwd beschouwd 

Standaarddeko-
lonisatie nr. 1 

Standaarddeko-
lonisatie nr. 2 
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BIJLAGEN 11-12 

BIJLAGE 11 

 

 

TECHNIEKEN VOOR ONDERHOUD VAN LOKALEN (1/4) 

 

 

 

ALGEMENE AANBEVELINGEN 

1. Het vertrek luchten. 

2. Afval naar buiten brengen.  

3. Steeds werken van het schoonste naar het vuilste en van boven naar onderen. 

4. Meubilair wordt periodiek onderhouden (periode vast te stellen door elke instelling). 

5. Laat de schoonmaakkar buiten de kamer. 

6. Het dragen van wegwerphandschoenen wordt aanbevolen en is verplicht in 

kamers met isolatie. 

7. Na het uittrekken van de handschoenen handhygiëne uitvoeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BIJLAGEN 11-12 

 

TECHNIEKEN VOOR ONDERHOUD VAN LOKALEN (2/4) 

STOFVRIJ MAKEN MET VOCHT VAN OPPERVLAKKEN, VLOEREN UITGEZONDERD  

NB Droog afstoffen met microvezeldoeken kan eventueel worden toegepast in de kamers en leefruimten van de bewoners. 

 Vochtig afvegen van oppervlakken, vloeren uitgezonderd 

Definitie 
Handeling die erin bestaat vuil te verwijderen van een ander oppervlak dan de vloer, waarbij voorkomen wordt de deeltjes  

opnieuw in de lucht kunnen gaan zweven. 

 
Doelstellingen Vlekken verwijderen. Het besmettingsniveau verlagen. 

 

Materiaal 

Herbruikbare of wegwerpdoeken. 

Verstuiver en/of emmer met daarin een reinigende en, indien nodig, desinfecterende oplossing. 

Product Detergent en indien nodig desinfecteermiddel. 

Techniek 

De gepaste doek doordrenken met de reinigende en eventueel desinfecterende oplossing. Doeken tussen elke kamer en 

elk bed vervangen.  

Gebruik een specifieke doek voor het sanitair (verschillende kleur). 

Vouw de doek zo dat alle zijden gebruikt worden. 

Frequentie 

Horizontale oppervlakken moeten minstens 2 x /week gereinigd worden, vaker indien nodig. 

Verticale oppervlakken (muren, verluchtingsopeningen, radiatoren, �) moeten bij verandering van bewoner en vaker, 

indien nodig, gereinigd worden (minstens 1 maal per jaar). 
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TECHNIEKEN VOOR ONDERHOUD VAN LOKALEN (3/4) 

SCHOONMAAK VAN DE VLOEREN 

Doel    - Het op de vloer vastklevend vuil verwijderen zodat hij er proper uitziet. 

Materiaal 

- Propere en goed uitgeruste onderhoudskar 

- Bezem 

- Schoonmaaktextiel 

- Vloerschuurmachine �Monobrosse� of kuismachine 

Producten 

- Detergent 

  OF 

- Detergent-desinfecteermiddel 



 BIJLAGEN 11-12 

 

 

Techniek 

MANUEEL 

Ongeacht het materiaal (franje, strook, microvezel, dweil, �) moet 

het schoonmaaktextiel tussen iedere kamer vervangen worden: 

- Dompel het zuiver schoonmaaktextiel in de bak met de reinigende of reinigende-desinfecterende 

oplossing. 

-  Maak de vloer schoon. 

- Het gebruikte schoonmaaktextiel nooit opnieuw in de oplossing dompelen, neem zo nodig een nieuw 

schoonmaaktextiel. 

- Wacht tot de vloer volledig droog is, alvorens binnen te gaan. 

 

GEMECHANISEERD 

Met vloerschuurmachine �monobrosse� of kuismachine (zie gebruiksaanwijzing van de fabrikant). 



 

 

 

TECHNIEKEN VOOR ONDERHOUD VAN LOKALEN (4/4) 

ONDERHOUDSFREQUENTIE VAN VERSCHILLENDE LOKALEN BIJ WIJZE VAN VOORBEELD 

Elk bevuild oppervlak moet onmiddellijk gereinigd worden 

 

 

 

Privéruimten 

Lokaaltype Frequentie 

Bewonerskamer en individuele badkamer. Oppervlakken zonder vloeren: 2x/week en vaker indien 

nodig. 

Vloeren: minstens 2 per week, vaker indien nodig. 

Binnenkant van het meubilair, kasten, ruiten, muren, 

deuren en verluchtingsroosters. 

 Indien nodig en minstens 1 maal per jaar. 

 

 

 

Collectieve ruimten 

Eetzaal. Alle dagen + indien nodig. 

 Animatie- en activiteitenzalen. Minimum 1x / week en vaker afhankelijk van het gebruik. 

Onthaal, gangen, liften Dagelijks. 

Bezoekerstoilet/collectieve toiletten. Dagelijks en vaker indien nodig. 

Dienstruimte. Tweemaal per week. 

 

 

Verzorgingsruimten 

Verzorgingskamer. Dagelijks. 

 Apotheek. Eens per week. 

Revalidatiezaal. Eens per week 

Badkamer. Alle dagen waarop ze in gebruik is. 

 

Technische lokalen 

Lokaal voor vuil linnen, vuilnisbakkenlokaal. Eens per week minstens. 

Lokaal voor proper linnen/opberging schoon materiaal. Eens per week. 

Opslagruimtes. Eens per maand. 

Kantoren / administratie. Eens per week. 

Vuileruimte.   Eens per week. 

  
 

Personeelslokalen 

Kleedkamers/douche. Eens per week + indien nodig. 

Personeelstoilet. Dagelijks. 

Het is absoluut noodzakelijk de traceerbaarheid van de schoonmaak- en desinfectiehandelingen te organiseren  



 

 

GEBRUIK VAN ONDERHOUDSPRODUCTEN 

PRODUCTTYPES 

Detergent 

Maakt het verwijderen van zichtbare bevuiling mogelijk en vermindert het aantal bacteriën door verwijdering van 

kiemhoudende bevuiling. Vaak met neutraal of alkalisch pH (PH > 7). Een detergent heeft uitsluitend reinigende 

eigenschappen. 

 

Desinfecteermiddel 

Chemische stoffen die in staat zijn tot het doden of onwerkzaam maken van micro-organismen, zoals: bacteriën, schimmels of 

virussen. Het aanbrengen van een desinfecteermiddel moet verplicht door een reiniging worden voorafgegaan. 

Detergent-desinfecteermiddel 

 Product dat zowel detergent als desinfecteermiddel bevat. 

Als verpakking van de producten kan men kiezen tussen zakjes met 1 dosis, een doseerflacon, een bus met doseerpomp, een 

doseercentrale. 

GEBRUIKSREGELS 

 

 

Hanteer de producten met wegwerphandschoenen voor een doeltreffende bescherming. 

� Producten niet met elkaar mengen: 

- risico van gevaarlijke chemische reacties voor de gebruiker. 

- risico van onwerkzaam worden en onverenigbaarheid. 

� Neem de gebruiksaanwijzingen in acht: 



 

-  doseringen; 

-  watertemperatuur; 

-  houdbaarheid van verdunde oplossingen; 

-  door de fabrikant aanbevolen contacttijd; 

-  bereid de oplossing door het product in de met water gevulde emmer of bak te gieten en niet omgekeerd. 

� Gebruik enkel flacons of verstuivers met daarin producten die verdund moeten worden (van etiket voorzien en dateren). 

� Ledig en reinig de herbruikbare verstuivers dagelijks. 

� Verstuif het product op de doekjes/schoonmaakdoekjes uit microvezels en niet op de oppervlakken om het aerosoleffect te beperken. 

 
 

 

TECHNISCHE FICHE VAN DE PRODUCTEN 

Product Indicaties Verdunning Gebruiksaanwijzing 

Neutraal detergent Schoonmaak van vloeren, 

muren en oppervlakken. 

In koud of lauw water, afhankelijk van 

de aanbevelingen van de fabrikant. 

Oplossing mag maximum 24 uur 

bewaard worden. 

Voor vloeren: de stroken doordrenken. 

Voor oppervlakken: de doek doordrenken. 

NIET SPOELEN. 

Detergent � 

schuurmiddel 

Type schuurcrème 

Wastafels, douches, 

vervuilde oppervlakken 

schuren. 

Geen verdunning. Wordt puur gebruikt. Druk op de flacon om het product op de te 

behandelen oppervlakken te spuiten. 

WRIJVEN. 

OVERVLOEDIG SPOELEN. 



 

Toiletontkalker Kalkafzettingen op 

toiletpotten installaties 

verwijderen. 

Volgens de aanbevelingen van de 

fabrikant. 

 

Druk op de flacon om het product onder de 

randen van de pot en in het water te spuiten. 

Ongeveer 10 minuten laten inwerken. 

Borstelen en dan spoelen. 

NOOIT MET ANDERE PRODUCTEN 

MENGEN. 

Detergent-

desinfecteermiddel 

Reiniging en desinfectering 

van vloeren, muren en 

oppervlakken. 

Koud of lauw water volgens de 

aanbevelingen van de fabrikant. 

Oplossing mag maximum 24 uur 

bewaard worden. 

Geef de voorkeur aan het gebruik van een 

doseerbus of doseerpomp.  

Voor vloeren: de stroken doordrenken. 

Voor oppervlakken: het doekje doordrenken. 

NIET AFSPOELEN 

NIET AFDROGEN 
Detergent-

desinfecteermiddel in 

gebruiksklare spray 

Reiniging en desinfectering 

van oppervlakken, 

meubilair en medisch 

materiaal. 

Geen verdunning. Gebruiksklaar 

product. 

Op het doekje verstuiven.  

Na het aanbrengen en verdelen van het schuim 

op het te behandelen oppervlak laten drogen. 

Contacttijd: volgens de aanbevelingen van de 

fabrikant. 

NIET AFDROGEN. 



 

Detergent-

desinfecteermiddel 

voor contact met 

voedingsmiddelen 

Reiniging en desinfectering 

van oppervlakken en 

materiaal dat met 

voedingsmiddelen in 

contact kan komen. 

Geen verdunning. 

Gebruiksklaar product. 

Verstuiven op het doekje. 

Contacttijd: volgens de aanbevelingen van de 

fabrikant. 

Afspoelen indien het oppervlak in contact kan 

komen met voedingsmiddelen. 

NIET AFDROGEN. 



 

 

BIJLAGE 12    TECHNISCHE FICHE �BLEEKWATER� 

  VERPLICHT TE GEBRUIKEN NA REINIGING MET EEN PRODUCT DAT ALLEEN REINIGT EN SPOELEN. 

ALGEMEEN INDICATIES GEBRUIK 

VERDUNNING EN 

CONTACTTIJD 

(uitgaande van 

bleekwater van 2,6% 

- 8.2°) 

VERDUNNING EN 

CONTACTTIJD 

(uitgaande van 

bleekwater van 3.8% - 

12° ) 

- Flacon met bleekwater dat in het 

algemeen 3.8 % (12°) of 2.6% 

(8.2°)  actief chloor bevat. 

TE VERKIEZEN want de 

houdbaarheid is 3 jaar. 

- Geconcentreerd bleekwater 

(tetrapak) met 9.6% actief chloor: 

� Wordt nooit onvermengd 

gebruikt. 

 

Desinfectie van 

lokalen, meubilair 

en toiletten. 

 

- Bleekwater gebruiken na 

reiniging en afspoelen met 

inachtneming van de 

verdunningsnormen. 

 

(Verdunning in koud water). 

 

15 ml = 1 dop voor 1 

1 liter water. 

Contacttijd:  5 min. 

 

10 ml = 1 soeplepel voor 

1 liter water. 

Contacttijd: 5 min. 



 

� Moet verdund worden met 750 ml 

koud water in een ondoorzichtige 

flacon met gepast etiket om 1 liter 

bleekwater van 2,6 % te verkrijgen. 

� 3 maanden houdbaar na de op de 

verpakking vermelde 

productiedatum. 

 

� Na verdunning binnen 24 tot 48 

uur gebruiken. 

 

1 soeplepel = 10 ml 

1 glas = 100 ml of 10 cl 

1 dop = 1,5 cl = 15 ml 

½ wasbak = 10 liter 

Desinfectie van 

vaatwerk. 

- Afwassen met 

vaatwasproduct. 

- Afspoelen en met bleekwater 

wassen. 

- Na het wassen met 

bleekwater verplicht 

afspoelen. 

 

150 ml = 1 glas ½ 

voor 10 liter water. 

Contacttijd: 5 min. 

 

 

100 ml = 1 glas voor 10 

liter water. 

Contacttijd: 5 min. 

Desinfectie van 

materiaal 

(ondersteken, 

niervormige 

bekkens, 

urineglazen, 

waskommen, enz. 

.�). 

- Het materiaal na wassen en 

afspoelen onderdompelen. 

- Indien het te groot is, vullen 

met gechloreerd water. 

- De oppervlakken in roestvrij 

staal verplicht afspoelen na 

het wassen met bleekwater. 

+/- 50 ml voor 

1 liter water. 

Contacttijd: 15 

min. 

+/- 30 ml voor 1 

liter water. 

Contacttijd: 15 min. 



 

Desinfectie van 

wastafels, 

spoelbakken, 

toiletten en sifons. 

- Giet het bleekwater 

rechtstreeks op de wanden. 

- De metalen onderdelen 

afspoelen. 

Attentie! Gebruik nooit een 

ontkalker en bleekwater 

tegelijkertijd, tenzij u alles 

tussen het gebruik van de 

twee producten afspoelt. 

Onvermengd 

te 

gebruiken. 

Ongeveer 

300 ml. 

Contacttijd: 5 

min. 

Onvermengd te 

gebruiken. 

Ongeveer 300 

ml. 

Contacttijd: 5 min. 

N.B. Het gebruik van chloorpastilles is eveneens mogelijk. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.  
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 BIJLAGE 13 

TECHNIEK VOOR HET ONDERHOUD MET STOOM 

 

1.   Doel: 

Alle oppervlakken, materialen en uitrustingsmiddelen reinigen en desinfecteren. 

 

2.   Principe: 

Stoom is een gas dat een reinigende met een kiemdodende werking combineert 

(gezamenlijke inwerking van temperatuur en druk). 

Stoom is een gas met een zeer grote reinigingskracht: het werkt als een 

oppervlakteactief middel dat vetten oplost en diepgaand reinigt. 

 

3.   Materiaal: 

- Toestel voor het produceren van waterstoom op hoge temperatuur (120° tot 

160°), onder hoge druk (>4 bar), al dan niet uitgerust met een zuigfunctie. 

- Bij voorkeur afveegartikelen uit microvezels gebruiken wanneer de oppervlakken niet  

      zuiver gezogen worden.  

- Hulpstukken aangepast aan de te reinigen oppervlakken. 
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 BIJLAGE 13 

4.   Product: 

Geen product nodig bij dagelijks onderhoud. 

In geval van een bijzonder moeilijk onderhoud kan detergent gebruikt worden. 

5.   Techniek: 

Klaarmaken van het toestel: 

-    De gebruiksaanwijzing van het toestel lezen. 

- Controleren of de hulpstukken zuiver zijn. 

- Bij gebruik op de vloer deze eerst nat vegen. 

- Het hulpstuk aan het te reinigen oppervlak aanpassen. 

- De stoom zo dicht mogelijk bij het te reinigen oppervlak of materiaal aanbrengen. 

- Het oppervlak of het materiaal afvegen, indien het toestel niet over een zuigfunctie  

      beschikt. 

 

6.   Onderhoud van het materiaal: 

- De hulpstukken na gebruik schoonmaken. 

- De bak van het zuigtoestel na elk gebruik leegmaken en reinigen. 

-  Het toestel eens per week tot eens per maand aftappen, afhankelijk van de  

      gebruiksfrequentie en de waterhardheid. 

- Afhankelijk van de waterhardheid ontkalken. 



  

 BIJLAGE 14 

 

ONDERHOUD VAN MEDISCH MATERIAAL        

 

 

 

 

TECHNISCHE FICHE 1 
 

Behandeling van niet-kritisch en semi-kritisch herbruikbaar onderdompelbaar 

 medisch materiaal (bv.: knevelverband, plateau�.) 

 
 
 

VOORBEHANDELING 

 
Inweken 

Vermindert het aantal bacteriën 

Volledige onderdompeling in een 

reinigende/Desinfecterende oplossing 

(rD) Door de leverancier aangeduide 
verdunning en onderdompelingstijd 

in acht nemen 
 

 
 
 
 

REINIGING 

Maakt het vuil los 

Mechanische handeling 

(schone borstel of flessenborstel) 

 
 
 
 

 
SPOELEN 

Verwijdert het vuil 

Verwijdert alle productresten 

 
Leidingwater 

 
 
 
 

 
 

DROGEN Beschermt het 

materiaal tegen 

besmetting 

Zorgvuldig afdrogen met materiaal dat 

niet pluist of drogen in de open lucht op 

een schoon werkblad gedurende een 

beperkte tijd 
 

 
 
 
 

OPSLAG Beschermt het 

materiaal tegen 

besmetting 

In een schone en droge opslagplaats 

beschut tegen elke besmetting 

(waterspatten, stof �) 
 

 
 

Materiaal dat wegens zijn grootte of samenstelling niet kan worden ondergedompeld  (bv.: draagbaren, 

bloeddrukmeters, stethoscopen, douchekarretje, lifters,  �) :  ontsmetting met een met detergent-

Desinfecteermiddel geïmpregneerd wegwerpdoekje om te laten drogen; het is mogelijk een stoomreiniger te 

gebruiken voor een diepgaande reiniging van omvangrijk materiaal. 

Spoelen na het gebruik van een vochtig doekje is nutteloos, behalve indien het materiaal in contact kan komen 

met slijmvliezen. 

Voor emmers van toiletstoelen, ondersteken, urinalen en potten voor monsterafnames wordt aanbevolen het 

infectierisico voor professionals en de omgeving te beperken door het gebruik van een thermische of chemische 

desinfecterende wasmachine (wasmachine voor ondersteken). 



  

 BIJLAGE 14 

 

 
 
 

 
TECHNISCHE FICHE 2 

 
Behandeling van herbruikbaar kritisch medisch materiaal 
(bv.: steriliseerbaar verzorgingsmateriaal: scharen, tangen�) 

 

 

 
 

Gereglementeerde behandelingen 
 
 
 

 

 
Hittebestendig     

materiaal 

 

Neen 
Warmtegevoelig materiaal 

 
DESINFECTIE* 

 
 

 
Ja 

 
 

 
Hittebestendig materiaal 

 

STERILISATIE* 
Na reiniging 
desinfectie 

 

 

Volledige onderdompeling in 

reinigende/desinfecterende oplossing + 

wassen 

Door de leverancier aangeduide 
verdunning en onderdompelingstijd 
in acht nemen 

 

Zorgvuldig en overvloedig afspoelen met 

microbiologisch gecontroleerd water van 
aangepaste kwaliteit 

 
 
 

 
        Zorgvuldig afdrogen met een 

wegwerpdoek of met medische lucht 
 

 

OPSLAG 
 

Beschermt het materiaal 

tegen besmetting door de 

omgeving 

 
 
 

In een schone en droge opslagplaats 

beschut tegen elke besmetting 

(waterspatten, stof �) 

 
 
 

*door een erkend organisme of in het kader van een overeenkomst met de sterilisatiedienst van een 

ziekenhuis 
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 BIJLAGE 15 

 

2. 9. HYGIËNE VAN DE BEWONER 

2.9.1. Toilet van de bewoner 

Betrokken personen : 

- Verpleegassistenten/es. 

- Verpleegster (s ). 

- leden van het paramedisch personeel. 

 

Volledig toilet van de bewoner :  

- De intieme zone van de bewoner beschermen en respecteren; 

- Het toilet aan de specifieke problemen van de bewoner aanpassen; 

- De volgorde van het toilet aanpassen aan de bewoner; niet met het gezicht beginnen bij  

  een gedesoriënteerde patiënt (wordt ervaren als agressie), maar beginnen met de armen. 

 

Na te leven hygiëneregels voor het volledig toilet van een bewoner in bed of aan de 

wastafel:  

- Alleen als het toilet aan de wastafel niet mogelijk is, wordt het volledig toilet in bed  

  uitgevoerd. 

- Gebruik bij voorkeur vloeibare zeep, want een stuk zeep kan door bacteriën gekoloniseerd  

   zijn. 

-  Draag bij isolatie een overschort tijdens het toedienen van zorgen aan bewoners.  

- Gebruik een correct en schoon verzorgingskarretje. 

- Geef de voorkeur aan het gebruik van de eigen materialen en producten van de bewoner. 

- Persoonlijke hygiëneproducten blijven in de kamer van de bewoner. 

- Neem uitsluitend het materiaal dat voor de bewoner gebruikt zal worden, mee naar binnen  

  in de kamer. 
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 BIJLAGE 15 

- Gebruik bij voorkeur stromend water. 

- In geval van toilet aan de wastafel: bescherm de stoel waarop de patiënt zit met een  

   hospitaaldoek. 

- Voer handhygiëne uit voor en na het toilet van elke bewoner. 

- Neem het principe �van het schoonste naar het vuilste� in acht. 

-  Draag wegwerphandschoenen:  

- voor elk contact met slijmvliezen of lichaamsvochten van de bewoner; 

- als de huid niet ongeschonden is; 

- voor het uitvoeren van het intiem toilet; 

 

- Voor en na het intiem toilet worden de handen gedesinfecteerd en de handschoenen  

   vervangen. 

- Geef de voorkeur aan wegwerptoilethandschoenen voor het verzorgen van de intieme zone  

  of bij besmette bewoners. 

- Vergeet niet het water te verversen voor en na het intiem toilet van de bewoner. 

- Maak de navel correct schoon. 

- Vergeet de samenhangende zorgen niet (mond, oren, neusverzorging, ... ). 

- Voer het toilet uit voor de steriele handelingen. 

- De toilethandschoenen goed afspoelen, bij voorkeur onder stromend water, zodat alle  

zeepresten verwijderd worden. 

- De huid goed afdrogen, vooral in de liesplooien, onder de borsten, de geslachtsorganen,  

  tussen de tenen, � om het risico op verweekte huid (maceratie) te vermijden. 

- Badhanddoeken en toilethandschoenen regelmatig vervangen (2 paar toilethandschoenen  

 en 2 badhanddoeken van verschillende kleur per toilet voor het boven- en onderlichaam). 

- Afval verwijderen in een vuilniszak die voor het verlaten van de kamer gesloten moet  

  worden. 

- Gebruikt materiaal reinigen.  
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 BIJLAGE 15 

- Handhygiëne tussen de bewonerscontacten.  

 

Volledig toilet van de bewoner onder de douche of in het bad: 

Voor zover de bewoner geen andere wensen heeft, krijgt hij een douche/bad per week.  

Indien nodig zullen er om hygiënische redenen bijkomende douches/baden aan de bewoner 

worden toegestaan. 

 

Voorafgaande opmerking: 

- Een douche is veel minder agressief voor de huid wegens de kortere blootstellingsduur. 

- Stromend water is hygiënischer. 

- Bewoners met verminderde zelfredzaamheid mogen nooit alleen gelaten worden in de  

douche/het bad, zelfs niet voor korte tijd. 

 

Doelstellingen: 

- Het lichaam van de bewoner wordt gereinigd met inachtneming van de hiervoor  

  opgesomde aanwijzingen. 

 

Opmerking: 

- Bij isolatie een overschort dragen.  

- Wonden met waterbestendig verband beschermen. 

- De bewoner bij het verlaten van het bad goed afspoelen. 

- De douchestoel, steunstaven, antislipmatje, bad/douche worden tussen twee bewoners  

gedesinfecteerd.  
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 BIJLAGE 16 

 

2.9.2. Mond- en tandverzorging 

 

Gebitsverzorging  

 

Frequentie : 

- Tandverzorging moet minstens twee keer per dag gebeuren voor bewoners met natuurlijke  

   tanden. 

- Idealiter na elke maaltijd. 

 

Materiaal en producten : 

Bij niet-zelfredzame bewoners wordt de mond- en tandverzorging door iemand van het 

verzorgend personeel uitgevoerd. 

 

Materiaal : 

- Niet-steriele wegwerphandschoenen, desinfecterend middel voor de handen (voor het  

   verzorgend personeel dat de verzorging uitvoert). 

- Tandenborstel en tandpasta. 

  N.B. : Een tandenborstel moet om de 3 maanden vervangen worden. 

- Divers materiaal: badhanddoek, verband, lippenzalf, beker, water, ...  

- Elk ander product dan tandpasta moet aangepast zijn aan de bewoners en de noodzaak  

  om het te gebruiken, moet geëvalueerd worden.  

Voorbeelden: producten voor mondspoelingen, kunstspeeksel, ontstekingwerende 

producten, geneesmiddelen, � 

N.B. : Het gebruik van citroenstokjes is mogelijk, maar zij veroorzaken een drogere mond. 
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 BIJLAGE 16 

Werkwijze : 

- Handen desinfecteren, niet-steriele eenmalige handschoenen aantrekken. 

- Gedeeltelijke protheses uitnemen. 

- Zacht borstelen zonder druk uit te oefenen. 

- Boven- en ondertanden zouden afzonderlijk van elkaar gereinigd moeten worden. 

- De binnen- en buitenkant van de tanden moet met een draaiende beweging gepoetst 

worden, evenals het tandvlees. Daarna moet de tong met zachte bewegingen gereinigd 

worden. 

- Mond spoelen met behulp van een bekertje gevuld met water of mondwater.  

- Tandenborstel en bekertje op correcte wijze afspoelen. 

- Wegwerphandschoenen weggooien en de handen desinfecteren. 

 

Verzorging van tandprotheses : 

Het reinigen van tandprotheses dient zowel voor het voorkomen van infecties als voor het 

verbeteren van het welzijn van de bewoner. 

 

Frequentie : 

- Volledige en/of gedeeltelijke protheses zouden idealiter na elke maaltijd en ten minste 

eenmaal per dag gereinigd moeten worden. 

 

Materiaal : 

- Tandenborstel, zeep. 

- Individueel bakje voor de tandprotheses. 

- Reinigingsproduct voor tandprotheses (bijvoorbeeld: Steradent ®, Corega     

  Tabs ®, ... ). Als men de protheses �s nachts in water en een reinigingsproduct laat weken,  

  moet de voorgeschreven duur van het weken in acht genomen worden. 

- Water, eventueel mondwater.  

- Tandenbeker. 

-  Badhanddoek en eventueel niet-steriele wegwerphandschoenen. 

-  Indien nodig, lippenzalf. 
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Werkwijze : 

- Handen desinfecteren. 

- Niet-steriele wegwerphandschoenen aantrekken.   

- Het zichtbaar vuil op de prothese reinigen met een kompres of onder stromend water. 

- De protheses correct reinigen met een borstel (opletten voor spatten). 

- De protheses onder stromend water afspoelen. 

- De bewoner een mondbad geven (want er kunnen zich etensresten en resten van het  

  kleefproduct op het tandvlees bevinden).  

- Vervolgens kunnen de gewenste kleefproducten eventueel gebruikt worden (kleefcrème,  

  poeder, ... ). 

- Lippenzalf aanbrengen (indien nodig). 

- De borstel na reiniging afspoelen. 

- De niet-steriele wegwerphandschoenen uittrekken en weggooien.  

- De handen desinfecteren. 

N.B. : Tandprotheses zouden �s nachts in een bakje droog opgeborgen moeten worden. 

 

MONDVERZORGING  

Frequentie : 

- Mondverzorging kan nodig zijn en wordt dan minstens tweemaal per dag en na het 

uitnemen van het kunstgebit uitgevoerd. 

 

Materiaal en producten : 

- desinfecteermiddel voor de handen; 

- vuilniszak; 

- kompressen; 

- tongspatel;  

- bakje; 

- product voor mondbaden (Hextril ® of isobetadine buccale ®  enkel op doktersvoorschrift,  

  kamillethee, ... 

- niet-steriele wegwerphandschoenen; 

- lippenzalf. 
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Werkwijze : 

- Plaatsen van de bewoner (half zittend). 

- Aanbrengen van een bescherming (handdoek, badhanddoek, ... ). 

- Handen desinfecteren, niet-steriele wegwerphandschoenen aantrekken. 

- Een met mondbadoplossing doordrenkt kompres rond een tongspatel of een staafje rollen (u  

  kunt ook uw vingers gebruiken als u voorzichtig bent). 

- De binnenkant van de wangen, het gehemelte en de tong reinigen met kompressen en een  

  tongspatel of een staafje. 

- Vervang het kompres indien nodig. 

- De resterende oplossing wordt in de wastafel gegoten of samen met de kompressen, spatels  

  en wegwerphandschoenen  weggegooid in de vuilniszak, die voor het verlaten van de kamer  

  gesloten wordt.  

- De niet-steriele wegwerphandschoenen uittrekken en weggooien en ten slotte de handen  

  desinfecteren. 

- De staat van de mond van de bewoner in zijn dossier vermelden. 
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                                 ONDERHOUD VAN HET MEUBILAIR EN DE OPPERVLAKKEN VAN DE VOEDINGSAFDELING (1/2) 

Voor elk onderhoud: handhygiëne uitvoeren en huishoudhandschoenen aantrekken. 

Elk onderhoud moet op een traceerbaarheidsfiche vermeld worden. 

 WANNEER HOE 

KOFFIEZETAPPARAAT (uitschakelen voor het onderhoud) 

Onderhoud van de koffiekan, de 

wanden, de verwarmingsplaat, het 

elektrisch snoer  

Dagelijks en na ontkalking 

Verwarmingsplaat uitschakelen en gebruikte filter weggooien. 

Reinigen met afwasmiddel en een doekje, afspoelen, afdrogen met een 

propere handdoek. 

Ontkalking Maandelijks 
Ontkalken met ontkalkingsproduct . 

4 keer na elkaar afspoelen. 

BROODKOFFER 

Binnen en buiten Wekelijks 

Oud en/of aangebroken brood en kruimels weggooien. 

Reinigen met een doekje en detergent geschikt voor contact met 

voedingsmiddelen, afspoelen, afdrogen met een propere handdoek. 

HETELUCHTOVEN  

Binnen- en buitenwanden, 

leggers, binnenzijde van de 

deurtjes, elektrisch snoer 

Na volledige afkoeling 

Na de maaltijddienst 

Reinigen met een ontvettend detergent en een doekje, afspoelen  

of het automatisch reinigingsprogramma gebruiken.  

 

Dagelijks 

Reinigen met een doekje met detergent-desinfecteermiddel geschikt voor 

contact met voedingsmiddelen. 
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VAATWASSER 

Onderhoud van de filter 

wekelijks  

Het afval verwijderen uit de filter, die zich onderaan de bak bevindt. 

De filter uithalen, afspoelen en terugplaatsen. 

Binnenkant van de vaatwasser, rand 

van de deur en rubberstrips 

Reinigen met een doekje met ontvettend detergent.  

Ontkalk de bak indien dit door de fabrikant wordt aanbevolen. 

Verzeker de traceerbaarheid.  
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ONDERHOUD VAN HET MEUBILAIR EN DE OPPERVLAKKEN VAN DE VOEDINGSAFDELING (2/2) 

 WANNEER HOE 

MICROGOLFOVEN (uitschakelen voor het onderhoud) 

Verwijderbare binnenwand, 

gladde binnenwanden, 

buitenoppervlakken, deurtje en 

handgreep, elektrisch snoer 

Na de maaltijddienst 
Reinigen met detergent en een doekje, afspoelen, afdrogen met een propere 

handdoek. 

Wekelijks 
Reinigen met een doekje doordrenkt met een detergent dat geschikt is voor 

contact met voedingsmiddelen. 

SPOELBAK 

Buitenkant, binnenkant, druipplaat, 

muurtegels, kranen 
Dagelijks Reinigen met detergent dat geschikt is voor contact met voedingsmiddelen. 

OPBERGELEMENTEN EN -KASTEN 

Handgrepen Dagelijks 
Reinigen met een doekje doordrenkt met detergent-desinfecteermiddel dat 

geschikt is voor contact met voedingsmiddelen. 
Boven- en buitenkant Wekelijks 

Binnenkant Maandelijks 

SCHAKELAARS, STOPCONTACTEN, DEUREN, VUILBAKKEN, RADIATOREN, PLINTEN, VLOER 

Schakelaars, deurklinken, vuilbak 
 

Dagelijks Reinigen met een doekje met een detergent-desinfecteermiddel dat geschikt is 

voor contact met voedingsmiddelen. Deur, radiator, plinten, 

stopcontacten  
Maandelijks 

Vloer Dagelijks Reinigen met een vloerdetergent. 
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MAALTIJDKAR 

Binnen- en buitenwanden, leggers, 

binnenkant van de deurtjes 

Na de 

maaltijddienst 

Reinigen met een detergent dat geschikt is voor contact met voedingsmiddelen en 

een doekje. 

KAR VOOR HET RONDBRENGEN VAN HET ONTBIJT EN HET VIERUURTJE 

Vlakke oppervlakken, delen die met 

de handen aangeraakt worden 
Voor en na gebruik 

Reinigen met een doekje doordrenkt met detergent-desinfecteermiddel dat 

geschikt is voor contact met voedingsmiddelen of een hogedrukreiniger gebruiken. Vlakke oppervlakken, stijlen, 

bakken, laden en wielen 
1 x per kwartaal 
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VOEDSELHYGIËNE (1/2) 

 

BEWAREN VAN VOEDINGSMIDDELEN 

�  Controleer de houdbaarheid van voedingsmiddelen. 

�  Bewaar alle verse producten in een koelkast. 

�  Indien er voedingsmiddelen in gemeenschappelijke koelkasten worden bewaard, mogen zij alleen voor de bewoners bestemde 

voedingsmiddelen bevatten.  

Idealiter moet de temperatuur van de koelkast 1 maal per dag opgemeten worden (verzeker de traceerbaarheid ervan).  

Zij moeten ontdooid, gereinigd, afgespoeld en gedesinfecteerd worden volgens een vast ritme, minstens eenmaal per maand en 

systematisch indien zij vervuild zijn. 

�  Het gebruik van een voor contact met voedingsmiddelen geschikt detergent wordt aanbevolen. 

 

TAFEL 

� Vervang de herbruikbare servetten minstens iedere dag of bij elke maaltijd indien nodig. 

� Reinig de tafel voor en na de maaltijd met een neutraal detergent of een detergent of afwasproduct. 

 

VERDELING VAN DE MAALTIJDEN 

�Spoor de bewoners aan om voor elke maaltijd handhygiëne uit te voeren.� 

� Doe de bewoners voor de verdeling van de maaltijden plaatsnemen. 

� Voer handhygiëne uit. 

� Trek beschermende kledij zoals een schort aan. 

� Controleer (alvorens te vertrekken) of de voedingsmiddelen de correcte temperatuur hebben. 

� Vergewis u ervan of de inhoud op het plateau klopt (diëten en keuzes van de bewoners). 
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� Houd rekening met de behoeften van de bewoners, hun graad van zelfredzaamheid en of ze er moeite mee hebben zichzelf te 

bedienen (verpakkingen, onmiddellijke nabijheid van het glas, het bestek). Indien nodig vlees snijden, fruit voorbereiden, yoghurt 

openen en zoeten. 

�   Bedien de bewoners die hulp nodig hebben bij de maaltijden als laatste, zodat deze hulp in de beste omstandigheden geboden kan 

worden: haal warme schotels pas op het laatste ogenblik uit. 
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VOEDSELHYGIËNE (2/2) 

 

OPHALEN VAN VAATWERK 

Vergewis u ervan of de bewoner zijn  maaltijd beëindigd heeft, alvorens af te ruimen. 

� Groepeer het vaatwerk op een daarvoor bestemde kar. 

� Reinig de tafel of het aanpasbaar tafeltje met neutraal detergent of detergent. 

� Veeg minstens de kamer met vocht na elke maaltijd. 

 

REINIGING EN DESINFECTIE VAN HET VAATWERK 

Handmatig afwassen 

� Dompel het vaatwerk onmiddellijk in zeer warm water dat een afwasmiddel bevat. 

� Afwassen. 

� Vervang het water zo vaak dit nodig is. 

� Afspoelen onder stromend water. 

�  Droog het vaatwerk af met een propere en droge handdoek die systematisch na elk gebruik vervangen en naar de wasserij gestuurd 

moet worden. 

Afwas in de vaatwasmachine 

�   Voor industriële vaatwasmachines moeten de parameters die een efficiënte afwas verzekeren, in acht worden genomen.  

� Volg de onderhoudsvoorschriften van de vaatwasmachine. 

� Controleer of het vaatwerk zuiver en droog is. 

� Zorg voor het onderhoud van de vaatwasmachine (traceerbaarheid). Onderhoudsplan. 

Berg het zuiver vaatwerk op in een propere, gesloten kast. 

Voer het onderhoud uit van de spoelbakken, de druipplaten en de vaatwasmachine. 
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Enquête met betrekking tot: 

Het infectieregister in het WZC/RVT/ROB 
   (bestemd voor 49 WZC van de 6 pilootproject consortia) 
 

Doelstelling van de enquête  
o Samenstellen van een minimum dataset nodig voor een efficiënte 

infectieregistratie voor lokaal gebruik in het WZC/RVT/ROB. 
o Inzicht verwerven in de elektronische beschikbaarheid van deze data 
o Nagaan in hoeverre deze elektronische data geïntegreerd kunnen worden in  het 

lokaal infectieregister om handmatige herinvoer van data tot een minimum te 
beperken. 
 

Instellingsgegevens 

1- Naam en adres van uw instelling: ��������������������� 

      ��������������������� 

      ��������������������� 

2- Totaal aantal bedden in uw instelling ?  ��� bedden 

(met inbegrip van bedden voor kortverblijf en comabedden. Plaatsen voor dagverblijf 

niet inbegrepen) 

 r  < 50 bedden 
r 50 � 99 
r 100 � 149 
r 150 � 199 
r 200 � 249 
r 250 � 299 
r > 300 bedden 

 
3- Functie van de persoon/personen die deze enquête ingevuld heeft/hebben ?  

(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

 r  Directielid 
r Coördinerend Raadgevende arts (CRA) 
r Arts, andere dan CRA 
r Middenkader 
r Kwaliteitscoördinator 
r Hoofdverpleegkundige 
r Referentie verpleegkundige 
r Verpleegkundige 
r Andere, Omschrijf: ������������������������. 
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Het infectieregister in uw WZC/RVT/ROB 

4. Gebruikt u in het WZC/RVT/ROB een register voor infecties/zorginfecties ?  

 r  Neen, geen register in gebruik (ga dan vraag 8) 
r Ja, een papieren register/lijst/formulier dat manueel ingevuld wordt 
r Ja, een elektronisch register (vb. een excelbestand of andere, zelf ontworpen 

softwaretoepassing)  
r Ja, het infectieregister maakt deel uit van het geïnformatiseerd woonzorg 

dossier van onze instelling (zie vraag 12) 
r Andere vorm van register 

      Specificeer: ����������������������������� 

5. Indien u in het WZC/RVT/ROB over een infectieregister (papier/elektronisch) beschikt, 

welke van volgende infecties registreert u momenteel in de instelling?  

(meerdere antwoorden mogelijk) 

    Besmettelijke- en/of overdraagbare aandoeningen  
 r  Ja  r  Neen 
      Zo ja, kruis aan de welke u registreert: 
  r Tuberculose 
  r Salmonella infectie 
  r Clostridium difficile diaree (CDAD) 
  r Norovirusinfectie 
  r Griep 
  r Hepatitis infectie 
  r Scabiës (schurft) 
  r Dragerschap of infectie met resistente bacteriën 
      Dewelke? r MRSA meticilline resistente Stafylokokken 

 r ESBL-positieve bacteriën 
 r carbapenemase producerende bacteriën (CPE) 
 r vancomycine resistente enterokokken (VRE) 
 r multiresistente Pseudomonas en Acinetobacter 

  r Andere, Omschrijf:���������������������..   
     
 (Zorg)infecties ontstaan in het WZC/RVT/ROB  
 r  Ja  r  Neen 
      Zo ja, kruis aan de welke u registreert: 
  r Luchtwegeninfecties (vb; bronchitis) 
  r Urineweginfecties (vb; blaasontsteking) 
  r Infecties van de huid (vb: impetigo) 
  r Wondinfecties (vb: ontstoken doorligwonde) 
  r Conjunctivitis (ontsteking van het oog) 
  r Maagdarminfectie (vb maagontsteking) 
  r Andere, Omschrijf:���������������������..   
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6. Registreert u momenteel in het infectieregister of elders zorgaspecten (risicofactoren) 

die het ontstaan of de evolutie van een infectie kunnen beïnvloeden ?  

 r  Ja  r  Neen 
  
    Zo ja, geef aan dewelke u registreert: 

- Ingangspoorten voor infectie (wonden en katheters)   r  Ja r  Neen 
   r Doorligwonden 
   r Andere wonden (vb: stoma, beenulcus, traumatische wonden) 
   r Urinekatheters (of urosotomie, cystostomie,�) 
   r Vaatkatheters  
   r Andere: Omschrijf: ���������������������  
 

- Onderliggende ziekten met mogelijke invloed/risico op infectie r  Ja r  Neen 
 vb:   Diabetes, chronisch obstructief longlijden (COPD), chronische dialyse,.. 
         Medicamenteuze immuunsuppressie (chemo, langdurig cortisonegebruik)  
   

-  Antibioticagebruik   r  Ja  r  Neen 
-  Vaccinatie    r  Ja  r  Neen 
- Gebruik van handalcohol  r  Ja  r  Neen 
- Andere    r  Ja  r  Neen 

 Omschrijf: ���������������.����������. ������ 
 
7. Functie van de persoon/personen die in het WZC/RVT/ROB instaat/instaan voor het 

invullen/bijhouden  van het infectieregister ?  

(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

r Coördinerend Raadgevende arts (CRA) 
r De individuele huisarts van de bewoner of een andere arts 
r Middenkader 
r Kwaliteitscoördinator 
r Hoofdverpleegkundige 
r Referentie verpleegkundige 
r Verpleegkundige 
r Andere, Omschrijf: ������������������������. 
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Samenwerkingsverband met apotheek (officina) 

8. Werkt uw WZC/RVT/ROB voor de levering van geneesmiddelen, samen met:  

  r slechts 1 enkele apotheek ?  
 r met meerdere apotheken ? 
     zo ja, met hoeveel verschillende apotheken werkt u samen? ������..�. 
 
9. Levert de apotheek periodieke rapporten (vb: wekelijks, maandelijks,�) over de 

geleverde antibiotica in het WZC/RVT/ROB? 
 

 r neen   
 r ja, sommige apotheken 
 r  ja, alle samenwerkende apotheken 
 r momenteel niet, maar het is wel realiseerbaar 

 r  ander 
 r  weet niet 
     
   Zo ja, hoe wordt dit rapport geleverd? 
 r Rapport op papier 
 r Elektronisch in de vorm van een bewerkbare databank (vb in Excel of andere 
  software applicatie)? 
 
Samenwerkingsverband met microbiologisch laboratorium 

10. Werkt uw WZC/RVT/ROB voor de analyse van bloedstalen en microbiologische 

kweken samen:  

  r met 1 enkel centraal laboratorium   
 r met een beperkt aantal laboratoria (vb. afspraak met de bezoekende huisartsen  
     om met een beperkt aantal laboratorium te werken) 
 r iedere huisarts kiest zelf met welk laboratorium hij wenst samen te werken 
 
11. Levert het labo periodieke rapporten (vb: wekelijks,maandelijks,�) over de  

  geïdentificeerde bacteriën (en resistentieprofielen) in de voorziening? 
 

 r neen   
 r ja, sommige laboratoria 
 r  ja, alle samenwerkende laboratoria 
 r momenteel niet, maar het is wel realiseerbaar 

 r  ander 
 r  weet niet 
    
  Zo ja, hoe wordt dit rapport geleverd? 
 r Rapport op papier 
 r Elektronisch in de vorm van een bewerkbare databank (vb in Excel of andere 
  software applicatie)? 
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Het woonzorgdossier  

12. Werkt u voor de bewoners in het WZC/RVT/ROB met een geïnformatiseerd  
woonzorg dossier  

      (=geïnformatiseerd werkinstrument/dossier dat de zorg van de bewoner in kaart  
      brengt en helpt bij de planning, registratie en evaluatie van de verstrekte zorg in     
      het WZC)?:  

 r  Ja  r  Neen 
       
       Zo ja, met welke softwarefirma werkt u samen? ����������������.. 
       naam van de gebruikte software?��������������������. 
 

13. Bevat uw geïnformatiseerd woonzorg dossier een specifieke module voor de 
registratie van (zorg)infecties en/of overdraagbare aandoeningen? 

 
 r  Ja  r  Neen r  Weet niet  r  Ander 
 ��������������������������������� 
 ��������������������������������� 

 

14. Hoeveel huisartsen, werkzaam in het WZC/RVT/ROB, maken gebruik van een 
elektronisch medisch patiëntendossier?  

 

 r  minder dan 25% van de huisartsen 
 r  tussen 25 en 50% 
 r  tussen 50 en 75% 
 r  meer dan 75% 
 r  100% van de huisartsen 

r  ongekend 
 
 

15. Is een elektronische uitwisseling (data-export/import) van patiëntgegevens tussen het 
elektronische medische dossiers van de huisartsen en het geïnformatiseerd 
woonzorg dossier reeds in gebruik in uw instelling?  

 r  Ja, maar enkel met elektronische dossiers van sommige huisartsen 
 r  Ja, elektronische uitwisseling met alle elektronisch medische dossiers 
 r  Neen, momenteel geen elektronische uitwisseling mogelijk  
 r  Neen, maar het is op termijn wel realiseerbaar  
 r  Weet niet   
 r  Ander 
 ��������������������������������� 
 ��������������������������������� 

 

16. Is elektronische uitwisseling (data-export/import) van patiëntgegevens tussen het 
informaticasysteem van het microbiologisch laboratorium en het geïnformatiseerd 
woonzorg dossier reeds in gebruik in uw instelling?  

 r  Ja, maar enkel met sommige laboratoria 
 r  Ja, elektronische uitwisseling met alle samenwerkende laboratoria 
  r  Neen, momenteel geen elektronische uitwisseling mogelijk  
 r  Neen, maar het is op termijn wel realiseerbaar  
 r  Weet niet   
 r  Ander 
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 ��������������������������������� 
17. Is elektronische uitwisseling (data-export/import) van patiëntgegevens tussen het 

informaticasysteem van de apotheek en het geïnformatiseerd woonzorg dossier 
reeds in gebruik in uw instelling?  

 r  Ja, maar enkel met sommige apotheken 
 r  Ja, elektronische uitwisseling met alle samenwerkende apotheken 
  r  Neen, momenteel geen elektronische uitwisseling mogelijk  
 r  Neen, maar het is op termijn wel realiseerbaar  
 r  Weet niet   
 r  Ander 
 ��������������������������������� 
 ��������������������������������� 
 ��������������������������������� 

 

Interne terugrapportering van de geregistreerde infectiedata   

18. Worden de resultaten van de infectieregistratie in uw WZC/RVT/ROB periodiek  
      teruggerapporteerd naar de verschillende doelgroepen (artsen, verpleegkundigen,       
      andere,�)? 

 r  Ja  r  Neen r  Andere 
 ��������������������������������� 
 ��������������������������������� 
 ��������������������������������� 

 
 Zo ja,  r algemeen, voor de instelling 
  r per afdeling, voor zorgpersoneel (vb. % en type infecties, gebruik van  
      handalcohol, % kathetergebruik, % doorligwonden, % dragerschap�.) 
  r per voorschrijvende huisarts (vb. antibioticavoorschriften, microbio- 
      logische data, resistentieprofielen, vaccinatiedekking,..) 
 Zo ja,  r < 1 maal per jaar 
  r 1 maal per jaar 
  r > 1 maal per jaar 

r  Andere 
 ��������������������������������� 
 ��������������������������������� 
 ��������������������������������� 

 
19. Wie staat in voor deze periodieke terugrapportering in het WZC/RVT/ROB? 

r Coördinerend Raadgevende arts (CRA) 
r Een arts, andere dan CRA 
r Middenkader 
r Hoofdverpleegkundige 
r Referentie verpleegkundige 
r Kwaliteitscoördinator 
r Andere, Omschrijf: ������������������������. 

 

Dank voor uw medewerking. 
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Graag deze vragenlijst opsturen naar Eddy De Baets, dienst ziekenhuishygiëne,  

AZ Sint-Lucas, Groenebriel 1, 9000 Gent. eddy.debaets@azstlucas.be 



zorginfecties 2014
MAAND kamernummer:

initialen medewerker:

dag van de maand:

casussen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PROFIEL noteer O-A-B-C-CD-D

* decubitus

* urinaire verblijfsonde of suprapubische sonde

KLINIEK

URO/GENITO UWI niet nader omschreven

HOGE UWI  "opstijgende", "nier(bekken)ontsteking"

LAGE UWI "blaasontsteking", "cystitis"

prostaat-teel-bijbalontsteking, baarmoederontsteking

stick NEG nitriet EN leukocyten

stick POS nitriet OF leukocyten

kweek POS

asymptomatische bacteriurie

RESP/NKO LWI niet nader omschreven

HOGE LWI "verkoudheid", " borstvalling", "faryngitis"..

tonsillitis ("angine")

LAGE LWI  "bronchitis", "(broncho)pneumonie"

infectieuze COPD-exacerbatie

sinusitis

(midden)oorontsteking

GRIEP

GI GASTRO-ENTERITIS "maagdarmontsteking", "buikgriep"

HUID SCABIES

bacteriële HUID- of WONDINFECTIE

andere huidinfectie

kweek POS 

OOG conjunctivitis

ANDERE

BACTERIO MRSA

Clostridium difficile

ander BRMO

AB start als preventie ("profylactisch")

per os of IM start als therapie

naam antibioticum: SCHRIJF VERTICAAL  per casus

ANNEXE 19



zorginfecties 2014



Voor elke maand een nieuw (tab)blad

Bewoner krijgt een 2de infectie: nieuwe casus

STAP 1: maand: huidige maand invullen in cel onder "maand"

STAP 2: noteer het kamernummer en de initialen van de medewerker  die het formulier invult

STAP 3: Casussen (nieuwe): casus 1: input in kolom 1 casus 2: input in kolom 2 enz. �

STAP 4: PROFIEL Noteer het zorgprofiel * decubitus en sonde: betrekking op bewoner zelf (geen afdelingscijfers)

STAP 5: KLINIEK

URO urologisch UWI = urineweginfectie

urinestick gebruikt? negatief resultaat: sluit infectie uit

positief resultaat: infectie mogelijk, kweek noodzakelijk

kweek positief: aankruisen

kweek positief maar geen klachten:"asymptomatische bacteriurie"

RESP/NKO respiratoir, neus-keel-oor LWI: (luchtweginfectie)

GI gastro-intestinaal (maagdarminfectie)

Huid/oog kweek positief: aankruisen (conjunctivitis = oogbindvliesontsteking)

STAP 6: BACTERIO enkel resistente kiemen

MRSA: Methicilline resistente Staphylococcus aureus

Clostridium difficile

ander BRMO= bijzonder resistent micro-organisme

ESBL: extended spectrum betalactamase producerende bacteriën

CPE: carbapenemase producerende  enterobacteriën

VRE: vancomycine resistente enterokokken

ook de asymptomatische BRMO noteren!

STAP 7: AB 

antibioticum enkel aankruisen als het gestart wordt

preventie (profylaxe) vb. Furadantine® (Nitrofurantoïne) om UWI te voorkomen

vb. Zitromax® (Azitromycine) ter preventie van bronchitis

behandeling (therapie)

naam antibioticum noteren onder nummer casus dus verticaal

AB enkel per os dus via mini of IM dus intarmusculair gegeven

De data worden bezorgd aan de CRA en het team zorginfectiebeleid

BIJLAGE 19
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Het infectieregister in het 
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Rapport 2014 

 

 

 

Afkortingen 

 

CPE  Carbapenemase Producerende Enterobacteriën 

CRA  Coördinerend Raadgevende Arts 

ESBL   Extended-Spectrum Beta-Lactamase 

J, T, L  consortium Jolimont, Tubize, Lobbes 

MDRO   Multi-drug Resistente Organismen 

MRS  Maisons de Repos et de Soins 

MRSA   Methicilline Resistente Stafylococcus aureus 

Vpk  Verpleegkundige 

WZC   Woonzorgcentrum 

 

 

Inleiding 

 

In het voorjaar van 2014 werd een enquête met betrekking tot het infectieregister in Woonzorgcentra 

(WZC)/Maisons de Repos et de Soins (MRS) opgesteld en verstuurd naar de verschillende consortia (n=6) 

die deelnemen aan het pilootproject van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid �Bestrijding van 

zorginfecties in woonzorgcentra�, een samenwerking tussen één centraal ziekenhuis en omringende 

WZC�s.  

De vragenlijst werd opgesteld door het consortium Gent onder leiding van AZ Sint Lucas en gebeurde in 

samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP). Zowel een Nederlandstalig 

als Franstalige versie van de vragenlijst werd opgesteld. 

  

  

Deelname 

 

In totaal vulden 31 WZC de enquête in. Het merendeel (54.8%) betrof Vlaamse instellingen (Tabel 1).  
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Tabel 1: Overzicht van de deelnemende WZC en hun bedden aantal per regio en per consortium 

Regio Consortium
Deelnemende WZC 

(n) 

Aantal bedden* 

(n) 

Grootte deelnemende WZC 

Gem. Min. Max 

Vlaanderen  17 2 033 119.6 43 263 

 Gent 8 949 118.6 43 263 

 Waasland 9 1 084 120.4 80 189 

Wallonië  10 892 89.2 56 137 

 J, T, L 5 518 103.6 56 137 

 Luik 5 374 74.8 58 88 

Oostkantons  3 297 99.0 60 149 

Brussel  1 209 - - - 

Totaal  31 3 431 110.7 43 263 

*met inbegrip van bedden voor kortverblijf en comabedden. Dagverblijf niet inbegrepen; J, T, L = Jolimont, Tubize, Lobbes 

 

 

Respondent 

 

Bij het invullen van de vragenlijst was het vaakst (45.2%) een hoofdverpleegkundige betrokken (Figuur 1). 

De meeste vragenlijsten werden door een hoofdverpleegkundige alleen (n=8) ingevuld, gevolgd door een 

combinatie van een directielid met de Coördinerend Raadgevende Arts (CRA) en een 

referentieverpleegkundige (n=3). 

 

Figuur 1: Functie van de persoon/personen die de enquête ingevuld heeft/hebben (alle WZC) 

 
Vpk = Verpleegkundige; * Dagelijks verantwoordelijke (n=2) 
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Figuur 2: Functie van de persoon/personen die de enquête ingevuld heeft/hebben (Consortium Gent) 

 
Vpk = Verpleegkundige 

 

 

Het infectieregister 

 

Een eerste groot luik van de enquête betrof het al dan niet hebben van een infectieregister in het WZC. 

Slechts twee instellingen (beide uit het consortium Gent) gaven aan geen infectieregister te hebben. In de 

meeste instellingen (n=15; 48.4%) maakt het infectieregister deel uit van het geïnformatiseerd 

woonzorgdossier van het centrum. Eén instelling maakte melding van het hebben van een andere vorm 

van infectieregister en beschreef dit als een Excel-lijst die wordt bijgehouden bij de directie nursing en 

hoofdverpleegkundige (Figuur 3 en Tabel 2). 

 

Figuur 3: Vorm van de infectieregisters in de deelnemende WZC (absolute aantallen per consortium) 
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Tabel 2: Aanwezigheid en vorm van de infectieregisters in de deelnemende WZC (per regio en 

consortium) 

Regio Consortium 
Geen 

register 

Papieren 

register 

Elektronisch 

register 

Register als deel 

van het 

woonzorgdossier 

Andere 

vorm 

Vlaanderen (n=17) 2 (11.8%) 2 (11.8%) 2 (11.8%) 11 (64.7%) - 

 Gent (n=8) 2 (25.0%) 2 (25.0%) 2 (25.0%) 2 (25.0%) - 

 Waasland (n=9) - - - 9 (100%) - 

Wallonië (n=10) - 8 (80.0%) - 2 (20.0%) - 

 J, T, L (n=5) - 4 (80.0%) - 1 (20.0%) - 

 Luik (n=5) - 4 (80.0%) - 1 (20.0%) - 

Oostkantons (n=3) - - - 2 (66.7%) 1 (33.3%) 

Brussel (n=1) - 1 (100%) - - - 

Totaal (n=31) 2 (6.5%) 11 (35.5%) 2 (6.5%) 15 (48.4%) 1 (3.2%) 

 

Het infectieregister wordt voornamelijk ingevuld door verpleegkundigen, een hoofdverpleegkundige 

(n=20 op 28 antwoordende WZC�s; 71.4%), een verpleegkundige (n=16/28; 57.1%) of een 

referentieverpleegkundige (n=14/28; 50.0%) (Figuur 4). 

In het merendeel van de instellingen wordt het infectieregister ingevuld door een combinatie van een 

hoofdverpleegkundige met een verpleegkundige (n=7/28), gevolgd door een samenwerking van een 

hoofdverpleegkundige met een referentieverpleegkundige en een verpleegkundige (n=5/7).  

In drie instellingen is een andere persoon betrokken bij het invullen van het infectieregister, namelijk een 

verzorgende (n=1) of iemand van het medisch secretariaat (n=2). 
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Figuur 4: Functie van de persoon/personen die in de deelnemende WZC�s het infectieregister invullen 

(absolute aantallen per consortium) 

 

 

Welke infecties worden geregistreerd in de deelnemende WZC? 

 

Besmettelijke en/of overdraagbare aandoeningen  

In 28 van de 29 deelnemende WZC�s met een infectieregister (96.6%) worden besmettelijke en/of 

overdraagbare aandoeningen geregistreerd. Eén Luikse instelling registreert dit type infecties niet. 

In totaal gaven elf instellingen (8x consortium Waasland, 2x consortium Luik en 1x consortium Jolimont, 

Tubize, Lobbes) aan alle vooraf gedefinieerde besmettelijke en/of overdraagbare aandoeningen te 

registreren. Bovendien meldde één van deze WZC�s ook alle andere vermoedens van infecties te noteren 

(Figuur 5 en Tabel 3). 

Voornamelijk dragerschap of infectie met resistente bacteriën en Clostridium difficile diarree worden 

geregistreerd en dit in respectievelijk 96.4% en 85.7% van de deelnemende instellingen (Figuur 5 en Tabel 

3). 

 

Alle WZC die dragerschap of infecties met resistente bacteriën registreren (n=27), volgen MRSA op. 

Respectievelijk 19 (70.4%) en 16 (59.3%) WZC�s volgen ESBL-positieve en carbapenemase producerende 

bacteriën op (Figuur 6 en Tabel 4). 
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Figuur 5: Besmettelijke en/of overdraagbare aandoeningen die geregistreerd worden in de 

deelnemende WZC (absolute aantallen per consortium) 

 
*Dragerschap of infectie met resistente bacteriën 

 

 

Tabel 3: Aantal WZC�s die besmettelijke en/of overdraagbare infecties registreren (absolute aantallen 

per regio en consortium) 

Regio Consortium 
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A
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Vlaanderen (n=15) 10 9 14 10 10 10 14 15 1 

 Gent (n=6) 2 - 5 1 1 1 5 6 - 

 Waasland (n=9) 8 9 9 9 9 9 9 9 1 

Wallonië (n=9) 5 7 6 3 7 4 5 8 1 

 J, T, L (n=5) 3 4 3 1 4 2 3 4 1 

 Luik (n=4) 2 3 3 2 3 2 2 4 - 

Oostkantons (n=3)  3 3 3 3 3 3 0 3 1 

Brussel (n=1) 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

Totaal (n=28) 19 

67.9% 

20 

71.4% 

24 

85.7% 

17 

60.7% 

20 

71.4% 

18 

64.3% 

20 

71.4% 

27 

96.4% 

3 

10.7% 

*Dragerschap of infectie met resistente bacteriën 
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Figuur 6: Dragerschap of infecties met resistente bacteriën die geregistreerd worden in de deelnemende 

WZC (absolute aantallen per consortium) 

 

 

 

Tabel 4: Aantal WZC�s die dragerschap of infecties met resistente bacteriën registreren (absolute 

aantallen per regio en consortium) 

Regio Consortium MRSA 
ESBL+ 

bacteriën 
CPE VRE 

Multi-

resistente 

Pseudo-

monas / 

Acineto-

bacter 

Vlaanderen (n=15) 15 11 11 8 9 

 Gent (n=6) 6 4 2 1 1 

 Waasland (n=9) 9 7 9 7 8 

Wallonië (n=8) 8 4 2 2 2 

 J, T, L (n=4) 4 2 - - - 

 Luik (n=4) 4 2 2 2 2 

Oostkantons (n=3)  3 3 3 3 3 

Brussel (n=1) 1 1 - - - 

Totaal (n=27) 27 

100% 

19 

70.4% 

16 

59.3% 

13 

48.1% 

14 

51.9% 

 

 

MRSA = methicilline resistente Stafylococcus aureus 

ESBL = Extended-Spectrum Beta-Lactamase 

CPE = Carbapenemase Producerende Enterobacteriën 

MDRO = Multi-drug Resistente Organismen 
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(Zorg)infecties ontstaan in het WZC  

In 28 van de 29 deelnemende instellingen met een infectieregister (96.6%) worden (zorg)infecties 

ontstaan in het WZC geregistreerd. Eén Gentse instelling gaf aan geen zorginfecties te registreren. Het 

deelnemende Brusselse WZC specifieerde niet verder welke zorginfecties opgevolgd worden. 

Voornamelijk luchtweg-, urineweg- en maagdarminfecties worden geregistreerd (in 81.5% van de WZC�s), 

op de voet gevolgd door huidinfecties (77.8%) (Figuur 7 en Tabel 5).  

In totaal registreren 15 WZC�s alle vooraf gedefinieerde (zorg)infecties. Zes onder hen vermeldden ook 

andere infecties te registreren, namelijk alle voorkomende infecties (n=3) of alle infecties die een 

behandeling met antibiotica vereisen (n=1). Eén WZC gaf geen verdere details. 

 

Figuur 7: Type zorginfecties die geregistreerd worden in de deelnemende WZC (absolute aantallen per 

consortium) 

 

Tabel 5: Aantal WZC�s die (zorg)infecties registreren (absolute aantallen per regio en consortium) 

Regio Consortium 
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A
n

d
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Vlaanderen (n=14) 11 11 11 12 10 11 5 

 Gent (n=5) 2 2 2 3 1 2 1 

 Waasland (n=9) 9 9 9 9 9 9 4 

Wallonië (n=10) 8 8 4 6 4 8 4 

 J, T, L (n=5) 3 3 2 2 2 4 3 

 Luik (n=5) 5 5 2 4 2 4 1 

Oostkantons (n=3)  3 3 2 3 2 3 0 

Brussel (n=0) - - - - - - - - - 

Totaal (n=27) 22 

81.5% 

22 

81.5% 

17 

63.0% 

21 

77.8% 

16 

59.3% 

22 

81.5% 

9 

33.3% 
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Twee instellingen, één uit het Gents consortium en één uit het consortium Jolimont, Tubize, Lobbes, 

gaven aan alleen een andere type infectie te registreren. Het Gentse WZC registreert enkel ad hoc 

infecties (vb. indien >2 gastro-enterititis). Het andere WZC registreert enkel die infecties die een 

behandeling met antibiotica vereisen.  

Eén WZC gaf aan naast luchtweg-, urineweg-, huid- en maagdarminfecties ook infecties van keel, neus en 

oor te registreren. 

 

Worden er in het infectieregister of elders zorgaspecten (risicofactoren), die het ontstaan of de evolutie 

van een infectie kunnen beïnvloeden, geregistreerd?  

 

Het merendeel van de WZC�s (n=22/30; 1 ontbrekend antwoord) registreert zorgaspecten die het 

ontstaan of de evolutie van een infectie kunnen beïnvloeden: Brussel (n=1/1), Eupen (n=1/3), Gent 

(n=6/7; 1 ontbrekend antwoord), J,T,L (n=5/5), Luik (n=2/5) en Waasland (n=7/9). 

In de verschillende WZC�s wordt voornamelijk antibioticagebruik (n=17/22; 77.3%), vaccinatie (n=16/22; 

72.7%) en ingangspoorten (wonden en katheters; n=15/22, 68.2%) geregistreerd (Figuur 8). Eén Gentse 

instelling registreerdt bovendien ook het gebruik van handschoenen.  

Volgende ingangspoorten worden opgevolgd: doorligwonden (n=14/15), andere wonden zoals stoma, 

ulcus of traumatische wonden (n=11/15), urinekatheters inclusief uro- of cystostomieën (n=8/15) en 

vaatkatheters (n=3/15). 

 

Figuur 8: Zorgaspecten (risicofactoren) die in het infectieregister of elders geregistreerd worden in de 

deelnemende WZC (absolute aantallen per consortium) 

 

 

Interne terugrapportering van de geregistreerde infectiedata 
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Van de 29 WZC�s die een register voor (zorg)infecties hebben, rapporteren slechts 11 instellingen (37.9%) 

de resultaten periodiek terug naar de verschillende doelgroepen. Vijf andere WZC�s (17.2%) gaven aan de 

resultaten op regelmatige basis met de CRA te bespreken. Twee centra (76.9%) rapporteren de resultaten 

aan een ziekenhuishygiënist waarmee ze samenwerken in kader van een project rond infectiebeleid in 

WZC. 

De terugrapportering van de resultaten (n=10, 1 ontbrekende antwoord) gebeurt merendeels per 

afdeling, aan het zorgpersoneel (n=5, 50.0%). Drie WZC (30.0%) geven een algemene feedback (voor de 

instelling). Een ander WZC (10.0%) geeft zowel een algemene feedback als feedback per afdeling. 

Tenslotte geeft één WZC (10.0%) een terugkoppeling algemeen, per afdeling en per voorschrijvende arts.  

Twee instellingen rapporteren één keer per trimester (20.0%), een WZC maandelijks (10.0%), twee >1 keer 

per jaar (20.0%), twee één keer per jaar (20.0%) en twee WZC <1 keer per jaar (20.0%). Eén WZC (10.0%) 

specifieerde de frequentie niet. 

De persoon betrokken bij de terugrapportering van de resultaten (n=18) is het vaakst een 

hoofdverpleegkundige (n=8/18; 44.4%) of een referentieverpleegkundige (n=8/18; 44.4%), gevolgd door 

de CRA (n=6/18; 33.3%). Minder vaak betrokken is de kwaliteitscoördinator (16.7%), een andere persoon 

(11.1%, hier 2x de dagelijks verantwoordelijke) of een lid van het middenkader (5.6%). De 

terugrapportering gebeurt in de deelnemende WZC�s het vaakst door een samenwerking van een 

hoofdverpleegkundige met een referentieverpleegkundige (n=4/18, 22.2%). 

 

 

Samenwerkingsverbanden 

 

In totaal werken 27 van de 31 deelnemende WZC�s (87.1%) samen met één enkele apotheek. Eén 

instelling (86 bedden; consortium Gent) gaf aan samen te werken met vier apotheken. Eén WZC (56 

bedden; consortium J, T, L) werkt samen met twee apotheken. Eén WZC laat de keuze aan de resident (75 

bedden; consortium J, T, L), terwijl één instelling niet verder specifieerde (Tabel 6). 

Een groot aantal van de apotheken (n=27, 87.1%) levert geen periodieke rapporten over de geleverde 

antibiotica aan het WZC. Twee WZC�s zien dit op termijn echter wel realiseerbaar.   

Twee WZC (consortium Waasland en Gent) krijgen een rapport van de apotheek waarmee het 

samenwerkt en dit op papier. Twee instellingen (consortium Waasland) ontvangen een periodiek papieren 

rapport op vraag. Het beddentotaal van de vier instellingen die een periodiek rapport ontvangen varieert 

van 72 tot 90 bedden. 

De meeste WZC�s (74.2%) gaven aan samen te werken met één centraal microbiologisch laboratorium. 

Zeven instellingen (4x consortium Gent en 3x consortium Waasland) werken samen met een beperkt 

aantal labo�s. Het beddenaantal van deze WZC�s schommelt tussen 54 en 254 bedden. In één WZC 

(Oostkantons) bepaalt iedere huisarts met welk laboratorium hij/zij samenwerkt (Tabel 6). 

Zesentwintig instellingen (83.9%; 1 ontbrekend antwoord) ontvangen geen periodiek rapport over de 

geïdentificeerde bacteriën (en hun resistentieprofielen). Eén instelling (consortium Gent) ontvangt dit wel 

(vorm niet gespecifieerd). Tenslotte ontvangen drie instellingen (consortium Waasland) een rapport op 

vraag en dit op papier.  
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Tabel 6: Samenwerkingsverbanden van de deelnemende WZC�s met apotheken en microbiologische 

laboratoria (absolute aantallen en percentages per regio en consortium) 

Regio Consortium 

Apotheek (officina) Microbiologisch laboratorium 

Eén enkele 

apotheek 

Meerdere 

apotheken 

Eén 

centraal 

labo 

Een beperkt 

aantal 

labo�s 

Iedere 

huisarts 

kiest zelf 

zijn labo 

Vlaanderen (n=17) 15 (88.2%) 2 (11.8%) 10 (58.8%) 7 (41.2%) - 

 Gent (n=8) 6 (75.0%) 2 (25.0%) 4 (50.0%) 4 (50.0%) - 

 Waasland (n=9) 9 (100%) - 6 (66.7%) 3 (33.3%)  

Wallonië (n=10) 8 (80.0%) 2 (20.0%) 10 (100%) - - 

 J, T, L (n=5) 3 (60.0%) 2 (40.0%) 5 (100%) - - 

 Luik (n=5) 5 (100%) - 5 (100%) - - 

Oostkantons (n=3)  3 (100%) - 2 (66.7%) - 1 (33.3%) 

Brussel (n=1) 1 (100%) - 1 (100%) - - 

Totaal (n=31) 27 (87.1%) 4 (12.9%) 23 (74.2%) 7 (22.6%) 1 (3.2%) 

 

 

Het woonzorgdossier  

 

De meeste instellingen (n=25; 80.7%) werken voor de bewoners in het WZC met een geïnformatiseerd 

woonzorgdossier (=geïnformatiseerd werkinstrument/dossier dat de zorg van de bewoner in kaart brengt 

en helpt bij de planning, registratie en evaluatie van de verstrekte zorg in het WZC) (Tabel 7). 

De meerderheid van de instellingen (n=22; 88.0%) werkt samen met het softwarebedrijf Corilus: 10 onder 

hen maken gebruik van de Geracc.net module van CMS (bedrijf overgenomen door Corilus), 9 van het 

Careplus-platform en 3 van Geracc � Gernis. Eén WZC (consortium Gent) stapt in 2014 over van het 

softwarebedrijf Niko (Mythos project) naar het Gernis platform van Corilus. Een ander WZC (consortium 

Gent) werkt voor zijn WZC dossier samen met het softwarebedrijf Care Solutions. Eén WZC (consortium 

Gent) maakt gebruik van het Oracle platform van de firma Obasi.   

Zes instellingen (19.4%; 3x consortium J,T,L, 1x Gent, 1x Brussel, 1x Luik) werken niet met een 

geïnformatiseerd dossier. 

Bij 80.0% van de WZC�s met een geïnformatiseerd woonzorgdossier bevatte het dossier een specifieke 

module voor de registratie van (zorg)infecties en/of overdraagbare aandoeningen (Tabel 7). 
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Tabel 7: Beschikbaarheid van een geïnformatiseerd woonzorgdossier al dan niet met een specifieke 

module voor de registratie van (zorg)infecties en/of overdraagbare aandoeningen binnen het WZC 

(absolule aantallen en percentages per regio en per consortium) 

Regio Consortium 

WZC met een 

geïnformati-

seerd dossier 

WZC met specifieke module voor registratie van 

(zorg)infecties en/of overdraagbare aandoeningen in 

het geïnformatiseerde woonzorgdossier 

Ja Nee 
Weet 

niet/Ander 

Vlaanderen (n=17) 16 (94.1%) 12 (75.0%) 3 (18.8%) 1 (6.3%) 

 Gent (n=8) 7 (87.5%) 6 (85.7%) 1 (14.3%) 0 (0.0%) 

 Waasland (n=9) 9 (100%) 6 (66.7%) 2 (22.2%)* 1 (11.1%)** 

Wallonië (n=10) 6 (60.0%) 5 (83.3%) 0 (0.0%) 1 (16.7%) 

 J, T, L (n=5) 2 (40.0%) 1 (50.0%) 0 (0.0%) 1 (50.0%) 

 Luik (n=5) 4 (80.0%) 4 (100%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

Oostkantons (n=3)  3 (100%) 3 (100%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

Brussel (n=1) 0 (0.0%)  - - - 

Totaal (n=31) 25 (80.6%) 20 (80.0%) 3 (12.0%) 2 (8.0%) 

*Deze WZC gaven echter eerder wel aan the beschikken over een infectieregister dat deel uit maakt van het 

geïnformatiseerde woonzorgdossier van de instelling; ** WZC heeft hiervoor zelf een specifiek item binnen het 

pakket ontworpen; 

  

Elektronische uitwisseling van residentengegevens 

 

In de meeste WZC�s (n=29; 93.5%) is er geen elektronische uitwisseling van patiëntengegevens tussen de 

elektronische medische dossiers van de huisartsen en het geïnformatiseerde woonzorgdossier van de 

instelling.  Drie onder hen zien dit op termijn wel realiseerbaar (Figuur 9). 

 

Ook uitwisseling met het informaticasysteem van de samenwerkende microbiologische laboratoria vindt 

het merendeel van de instellingen (n=28/30 (1 ontbrekend antwoord); 93.3%) niet plaats. In één WZC kan 

dit wel, terwijl in een ander WZC deze uitwisseling per fax gebeurt (Figuur 10). 

 

Tenslotte is ook uitwisseling met het informaticasysteem van de samenwerkende apotheken in de meeste 

WZC�s (n=18/29 (2 ontbrekende antwoorden); 62.1%) niet mogelijk. Een groot aantal onder deze 

instellingen (n=7/18) ziet deze uitwisseling op termijn wel mogelijk. Elf van de deelnemende WZC�s 

(n=11/30; 37.9%) wisselen reeds elektronisch informatie uit (Figuur 11).  
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Figuur 9: Elektronische uitwisseling tussen de medische dossiers van de huisartsen en het 

woonzorgdossier 

 
 

Figuur 10: Elektronische uitwisseling tussen het informaticasysteem van de samenwerkende 

microbiologische laboratoria en het woonzorgdossier 
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Figuur 11: Elektronische uitwisseling tussen het informaticasysteem van de samenwerkende apotheken 

en het woonzorgdossier 
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INLEIDING 

Door leeftijdsgebonden immunologische wijzigingen (immunosenescentie), 

chronische cognitieve en/of fysieke beperkingen, polymedicatie en chronische 

aandoeningen die het natuurlijke afweersysteem aantasten, zijn onze bewoners 

gevoeliger voor infectie en kolonisatie/infectie met resistente kiemen. Bovendien 

gaan deze infecties meestal gepaard met complicaties, een verhoogd 

antibioticagebruik, frequente opnames in het ziekenhuis en een hoger sterftecijfer. 

De diagnose van een infectie is bij een bejaarde persoon soms moeilijker omdat de 

infectie atypisch verloopt of asymptomatisch is. Daarnaast brengt het bijzondere 

institutionele milieu een aantal extra risico�s met zich mee. In een leven in 

gemeenschap zijn er frequente contacten tussen bewoners en veel 

zorgverstrekkende handelingen. 

 
De Wereldgezondheidsorganisatie verwijst naar microbiële resistentie als een 

wereldwijde bedreiging. De recente opkomst van bacteriën, in het bijzonder 

carbapenemase producerende enterobacteriën (CPE) die resistent zijn geworden 

aan laatste lijn antibiotica, vormen voor de volksgezondheidorganisaties een grote 

reden tot bezorgdheid op nationaal vlak. Er is een Nationaal Strategisch Plan voor de 

bestrijding van MDRO�s (Multi Drug Resistant Organism) opgesteld, gepubliceerd in 

het Belgisch Staatsblad van 21 november 2013. Dit plan is voorgelegd aan de Hoge 

Gezondheidsraad en een protocolakkoord op basis van een goedgekeurde 

consensustekst bepaalt de prioriteiten van dit plan. 

De HGR is duidelijk bezorgd over de risicoaanpak van multiresistente bacteriën in 

rusthuizen en dringt aan op een snelle wetgeving ter zake. Bovendien heeft België 

ook een achterstand ten opzichte van andere landen, met name Frankrijk, die al 

meer werk ter zake hebben verricht. 

   

Voor woonzorgcentra wordt de ontwikkeling van een duidelijk zorginfectiebeleid in 

samenwerking met de CRA aanbevolen. De implementatie van en het toezicht op de 

preventiemaatregelen, de opleiding van het personeel inzake infectiebeheersing, de 

registratie/surveillance van zorginfecties, het epidemie-, antibioticum- en 

vaccinatiebeleid, de ontwikkeling van initiatieven voor een continue 

kwaliteitsbevordering en communicatie met andere instellingen en zorgverleners zijn 

hierin belangrijke elementen. 

Met de gids van het pilootproject MILS FOD/CHC kunnen instellingen zichzelf 

evalueren door organisatorische en omgevingsrisico�s in aanmerking te nemen 

alsook zorgbeheer, preventie door vaccinaties en de meest voorkomende 

epidemiologische risico�s. 

Op basis van de uitgevoerde vaststellingen moet het RVT verbeteringsacties 

bepalen, deze implementeren en via een nieuwe auto-evaluatie de gerealiseerde 

voortgang volgen. Dit past binnen een ruimer beleid voor een continue verbetering 

van risicobeheer. 
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WERKGROEP � TEAM VOOR ZORGINFECTIEBEHEERSING IN 

RH/RVT � MILS-PROJECT 2014 

L.MEISSTERS    Referentieverpleegkundige voor zorginfectiebeheersing, 
adjunct-verpleegkundige voor de zorgcoördinatie van het Réseau Senior-CHC 

P.SPINAZZE       Verpleegkundige-hygiënist 
                               Team voor ziekenhuishygiëne Clinique St Joseph-CHC LUIK
   

V. DIAZ                Arts-hygiënist 
                                Team voor ziekenhuishygiëne Clinique St Joseph-CHC LUIK 

J.BENFANTE     Coördinerend en Raadgevend Arts Résidence Carrefour 

                               St Antoine-CHC BANNEUX 

 

COMITE VOOR ZORGINFECTIEBEHEERSING IN RH/RVT - CHC 

CLINIQUE ST JOSEPH � RESEAU SENIOR 

T.GUILLAUME   Geriater Clinique St Joseph-CHC LUIK 

P.GERARD          Huisarts AYWAILLE 

A.C.WILLEMS    Arbeidsgeneesheer CESI 

F.CNOCQUART  Directeur van het Réseau Senior-CHC LUIK 

P.WERA               Hoofdverpleegkundige geriatrie Clinique St Joseph-CHC 
LUIK 

M.BOURGUIGNON  Referentieverpleegkundige geriatrie voor 
ziekenhuishygiëne 
                                      Clinique St Joseph-CHC LUIK 
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J.BENFANTE     Coördinerend en Raadgevend Arts Résidence Carrefour 
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LIJST VAN AFKORTINGEN 

 

ACB: Accidentele contacten met bloed en andere lichaamsvochten 

BV: Bijkomende Voorzorgsmaatregelen 

EDPB: Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk 

HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point: Analyse van de gevaren en 

kritieke punten voor de beheersing ervan. Analyse- en 

bewijsvoeringsmethode of �proces om gevaren en risico�s te identificeren. 

HAO: Hydroalcoholische oplossing 

HBC: Hepatitis C-virus 

HBV: Hepatitis B-virus 

HIV: Menselijk immunodeficiëntievirus 

HR: Human Resources 

HV: Hoofdverpleegkundige 

IDPB: Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk 

IR: Infectierisico 

IMILS: Verpleegkundige voor Zorginfectiebeheersing 

KB: Koninklijk Besluit 

MH: Medische hulpmiddelen 

MILS: Zorginfectiebeheersing 

MRB: Multiresistente bacterie 

OTZH: Operationeel Team voor Ziekenhuishygiëne 

RH: Rusthuis 

RVT: Rust- en Verzorgingstehuis 

ZI: Zorginfecties 
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PRESENTATIE 

In het kader van een Europees project heeft het Wetenschappelijk Instituut 

Volksgezondheid in 2010 in België een �HALT 2�-prevalentieonderzoek 

uitgevoerd over zorginfecties en het gebruik van antimicrobiële middelen in 

rust- en verzorgingstehuizen in België. Op een totaal van 11.911 bewoners in 

107 RVT bedraagt de gemiddelde prevalentie van geïnfecteerde bewoners 

2,78% (min-max: 0-11,34%). Van de 344 gerapporteerde infecties waren 166 

respiratoire infecties, 67 huidinfecties en slechts 35 urinaire infecties. De 

categorie neus-, mond-, oor- en ooginfecties telde 34 gevallen. Het 

infectierisico in RH/RVT is dus wel degelijk aanwezig. 

Het doel van de auto-evaluatietool voor de beheersing van infectierisico�s in 

een RH/RVT, uitgewerkt door de werkgroep MILS-PROJECT FOD-CHC 2014, 

is om instellingen te begeleiden bij het opmaken van een balans over de 

ingevoerde middelen teneinde zorginfecties te bestrijden en te voorkomen. 

De bedoeling is om de sterke en zwakke punten van uw organisatie bloot te 

leggen. 

In tweede instantie en op basis van deze balans voert uw instelling de nodige 

verbeteringen in die in het rapport staan dat aan het einde van deze evaluatie 

wordt opgesteld. 

Actieprioriteiten worden bepaald en opgenomen in het risicobeheerbeleid 

van uw RH/RVT. 

Dit handboek wil u begeleiden bij uw verbeteringsproces van de kwaliteit 

inzake de beheersing van infectierisico�s, en dit, stap voor stap. De realisatie 

van elke stap is een noodzakelijke voorwaarde om naar de volgende stap over 

te gaan. 

De interne audit maakt gebruik van een lijst indicatoren geschraagd door een 

auto-evaluatie die op basis van wettelijke verplichtingen (KB), aanbevelingen 

van hoge autoriteiten (HGR) en van de 6 consortia in het kader van het 

pilootproject MILS 2014, op initiatief van de FOD Volksgezondheid, is 

uitgewerkt.  

Gezien de vele betrokken domeinen en gezien de verwervingstermijnen voor 

bepaalde doelstellingen, is het aan te raden om het evaluatieproces te 

organiseren volgens de 3 fasen beschreven in stap 5 �auditplanning�. 
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BEGELEIDINGSGIDS VOOR EVALUATIEPROCES 

Een kwaliteitsverbeteringsproces moet met name steunen op een 

institutioneel project: 

· dat de dienstverlening aan de 

bewoners en hun familie wil verbeteren; 

· dat duidelijk de 

gemeenschappelijke aangenomen waarden en gekozen richtingen 

bepaalt; 

· dat de woon-, hulp- en 

zorgprojecten verduidelijkt. 

De instelling bepaalt haar kwaliteitsverbeteringsprojecten evenals de 

vereiste middelen voor personeel, opleidingen, investeringen, enz. Het 

kwaliteitsproces betekent een recht voor de gebruiker en een verplichting 

voor de professionals; de betrokkenheid in dit proces kan namelijk niet enkel 

worden beperkt tot institutionele, reglementaire en wettelijke verplichtingen. 

Communicatie is essentieel in alle stappen van het proces. Het 

evaluatieprincipe, het belang ervan, de methode, het instrument, het gebruik 

van de resultaten, alles moet duidelijk worden geformuleerd en uitgevoerd 

voor het personeel en de andere interveniënten (vrije beroepen 

gezondheidszorg, firma�s voor linnen- en afvalbeheer). Iedereen moet, 

volgens zijn competentieniveau, meewerken aan deze inventarisatie, zowel bij 

aanvang als nadien op regelmatige tijdstippen, en dit ongeacht zijn functie.   

Cruciaal in de evaluatie is de ethiek die zeer strikt in acht moet worden 

genomen. Auto-evaluatie mag niet leiden tot manipulatie of conflicten. De 

verantwoordelijken moeten aan dit aspect zeer veel aandacht schenken door 

zo nodig te herhalen dat het proces in de eerste plaats bedoeld is om de 

werking van organisaties en praktijken te evalueren en niet de personen: het 

is algemeen geweten dat de meeste disfuncties hun oorsprong vinden in de 

organisatie en haar �management�. 

Het evaluatieproces organiseren vergt een goed tijdsbeheer, in meerdere 

stappen, op basis van een tijdschema om de tijdsbesteding van het personeel 

te organiserenn, het juiste lokaal te reserveren, vragen te stellen bij de 

vereiste documenten en informatie, de werkmiddelen voor te bereiden, enz. 
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STAP 1  KENNISNAME VAN HET EVALUATIEPROJECT � 

INSTEMMING VAN DE DIRECTIE MET HET PROJECT 

WIE? 

ü De verpleegkundige verantwoordelijk voor het hygiënebeleid 

(hoofdverpleegkundige) 

ü De CRA 

ü De directie 

WAT?  

De verpleegkundige verantwoordelijk voor het hygiënebeleid 

(hoofdverpleegkundige) en/of de CRA die kennis heeft genomen van het 

evaluatieproject inzake hygiëne en preventie van infectierisico�s licht de 

directie van het RH/RVT hierover in. De instemming van de directie is een 

noodzakelijke voorwaarde voor het voortbestaan van het project (investering 

van financiële, menselijke, materiële midden, besluitname �). 

WAAROM?  

De implementatie van een dergelijk proces is een belangrijke gebeurtenis 

omdat bepaalde aspecten van de instelling mogelijk aan de orde worden 

gesteld. Een zekere reflectie en efficiënte communicatie tussen directie, 

hoofdverpleegkundige(n) (en de referentiepersoon inzake hygiëne indien die 

er is) zijn dus noodzakelijk.  
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HOE? 

Bevestiging van de instemming van de directie door ondertekening van een 

intentieverklaring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 2 ALGEMENE HAALBAARHEIDSANALYSE  

VALIDATIE VAN HET PROCES 

WANNEER?  

Wanneer de directie met het evaluatieproces heeft ingestemd. 

WIE? 

ü De directie 

ü De hoofdverpleegkundige(n) 

ü De CRA 

ü De verpleegkundige voor zorginfectiebeheersing (profiel te definiëren) 

WAT? 

Dit proces kan enkel worden uitgevoerd indien het klimaat (motivatie, 

conflicten �), de financiële situatie, het HR-beleid (personeelsnormen, 

opleiding), de functionele band met een preventiedienst van IR en de 

beschikbare middelen (procedures, protocols, documentatie) dit toelaten. 

Daarom moet een haalbaarheidsanalyse worden uitgevoerd om de mogelijke 

weerstandsfactoren te identificeren, te analyseren en aan te pakken. 
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WAAROM? 

Komen tot een stabiele omgeving waarin het evaluatie- en 

verbeteringsproces kan worden uitgevoerd. 

 

STAP 3  CORRIGERENDE ACTIES BIJ WEERSTAND  

STABILITEIT-HAALBAARHEID 

WANNEER? 

Wanneer mogelijke weerstandsfactoren zijn geïdentificeerd en er een 

actieplan is opgesteld om ze op te lossen. 

WIE? 

ü Alle actoren die betrokken zijn bij het beheer van infectierisico�s 

ü Personen die geraakt worden door de moeilijkheden die het goede 

verloop van het proces kunnen hinderen 

ü Externe interveniënten (wasserij, afvalbeheerbedrijf, behandelende 

artsen, vrije beroepen) 

ü Enz. 

WAT? 

De besliste acties implementeren om een gunstig �terrein� te creëren, de 

optimale omstandigheden voor het evaluatie- evenals verbeteringsproces. 

Bepaalde van deze acties kunnen tijd vergen, andere zijn misschien 

onuitvoerbaar. 

 

HOE? 

In dit geval is het aangewezen om een stand van zaken op te maken en de 

doelstellingen te herzien: als enkele doelen niet werden bereikt, kan het 

proces toch worden gelanceerd? 

Bij de evaluatie zullen deze punten een lagere verwervingswaarde hebben en 

als �zwakke punten� worden opgenomen met mogelijke te overwegen acties. 

De impact op de kwaliteit (slechte beheersing van IR) en de motivatie van het 

personeel zijn niet te verwaarlozen. 

 

STAP 4  OPRICHTING VAN EEN EMILS EN HET CMILS 

WANNEER? 
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Wanneer de stabiliteitsfase is bereikt en het RH/RVT zich in de optimale 

omstandigheden bevindt om het evaluatieproces te beginnen. 

WIE? 

v Het EMILS: 

ü De CRA 

ü De hoofdverpleegkundige 

ü De verpleegkundige voor zorginfectiebeheersing 

 

v Het CMILS: 

ü De CRA 

ü De verpleegkundige voor zorginfectiebeheersing 

ü De hoofdverpleegkundige 

ü Minimaal 1, maximaal 3 huisartsen die regelmatig in de instelling 

komen 

ü De directie (of een afgevaardigde) 

ü Een lid van het team voor ziekenhuishygiëne van het ziekenhuis 

waarmee het RH/RVT een functionele band heeft 

ü De inspecteur voor het RH/RVT van de bevoegde administratie 

van de gemeenschap of het gewest 

ü De aanwezigheid van een geriater is aanbevolen 

ü Een arbeidsgeneesheer (facultatief) 

 

v Verbindingspersonen voor zorginfectiebeheersing: 

Ze zorgen voor de communicatie tussen het EMILS en de 

eenheden/afdelingen. Gewenst in RH/RVT met meer dan 90 bedden (Profiel te 

bepalen). 

 

Verantwoordelijkheden en competenties van iedere betrokkene: 

v De CRA: 

ü coördineert de medische activiteit in het kader van 

aandoeningen die een gevaar vormen voor de bewoners of het 

personeel; 

ü is verantwoordelijk voor de registratie van infecties; 

ü is verantwoordelijk voor het verzorgingsaspect dat het 

individuele niveau overschrijdt; 

ü is verantwoordelijk voor het opleidingsbeleid; 

ü leidt de aanpak van epidemieën (ondersteuning van het 

OTZH); 

ü ziet toe op de uniformering van het antibioticabeleid in de 

instelling (formularium); 

ü coördineert het vaccinatiebeleid (bewoners, personeel). 
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v De arbeidsgeneesheer: 

ü is verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van de 

medewerkers; 

ü preventierol voor infectieziekten gericht op de medewerkers; 

ü opsporing, vaccinatie, advies. 

 

v De directie: 

ü is de eindverantwoordelijke voor de goede algemene werking 

van de instelling en de naleving van de vastgestelde normen; 

ü stelt de nodige middelen ter beschikking van het personeel om 

haar doelstellingen te verwezenlijken. 

 

v De inspecteurs van het Gewest: zien toe op de naleving van de 

vastgestelde regels via of krachtens het decreet van 30 april 2009 

betreffende de opvang en huisvesting van bejaarde personen alsook 

de regels van de federale overheid betreffende de erkenning van 

rust- en verzorgingstehuizen en centra voor dagverzorging. 

 

v De huisarts(en):  

ü zijn verantwoordelijk voor de individuele medische verzorging 

van hun patiënten; 

ü geven advies, expertise over de materies waarbij zij betrokken 

zijn; 

ü activiteiten binnen het RH/RVT bepaald door het algemeen 

reglement van de medische activiteit. 

 

v De geriater: verleent zijn expertise, voornaamste gesprekspartner 

(referentiepersoon) van de CRA en de huisartsen. 

 

v Het lid van het OTZH: 

ü verleent zijn expertise, advies, raad; 

ü valideert de door de IMILS voorgestelde projecten; 

ü verleent zijn steun bij een �crisis� (epidemie); 

ü bepaalt met de IMILS het te volgen proces voor de 

concretisering van elke doelstelling; 

ü is beschikbaar: IMILS kan bij problemen contact met hem 

opnemen.  

 

v Referentieverpleegkundige zorginfectiebeheersing:  

ü coördineert het proces (evaluatie-formulering-opvolging); 

ü heeft ervaring en leadership binnen de structuur; 

ü geeft informatie door; 
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ü implementeert en controleert de toepassing van de 

verzorgingsprocedures; 

ü heeft een functionele autonomie (beslissingsbevoegdheden). 

 

v De hoofdverpleegkundige: 

ü formuleert samen met de CRA en de IMILS het 

zorginfectiebeheersingsbeleid; 

ü coördineert in samenwerking met het EMILS de acties voor de 

zorginfectiebeheersing. 

TAKEN? 

v Taken van het EMILS: 

ü Past het evaluatie- en verbeteringsproces van de kwaliteit inzake 

zorginfectiebeheersing toe 

ü Bepaalt de te ondernemen acties 

ü Zorgt voor de communicatie aan het personeel 

ü Verantwoordelijk voor de toepassing van de maatregelen 

(nationale aanbevelingen) die de overdracht van micro-

organismen in de instelling beperken alsook voor het toezicht 

hierop 

ü Organiseert de opleiding van het personeel inzake 

infectiebeheersing 

ü Ziet toe op de monitoring van de preventiemaatregelen en de 

feedback van de resultaten 

 

v Taken van het CMILS: 

ü Belast met de formele goedkeuring van het beleid inzake 

zorginfectiebeheersing en eventuele toevoegingen of wijzigingen 

hieraan 

ü Neemt kennis van het jaarlijks activiteitenrapport van het EMILS 

ü De leden kunnen, vrij of op verzoek, problemen melden en 

voorstellen en adviezen formuleren over zorginfectiebeheersing 

HOE? 

Op basis van de profielen van de leden die in het CMILS moeten zetelen, 

identificeert het EMILS de professionals binnen het ziekenhuis met wie het 

RH/RVT de meeste contacten heeft; het stuurt dan een verzoek naar dat 

ziekenhuis (coördinator) en vraagt, op basis van het KB van 9.3.2014, om een 

samenwerking. 

STAP 5 EVALUATIEPLANNING 
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Gebruik hiervoor: 

ü de visuele kaart (MAP) van de audit om een overzicht te hebben van de 

te evalueren elementen; 

ü de begeleidingsgids om de evaluatie zo goed mogelijk voor te bereiden 

(timing, beschikbare personen, vergadering vóór audit �); 

ü de interne audit � lastenboek om de documenten en bewijselementen te 

kennen die bij de evaluatie nodig zijn. 

Om het proces te verlichten, wordt het evaluatie- en verbeteringsproces in 3 

fasen onderverdeeld: 

Ø Fase 1: evaluatie van de organisatie- en middelenindicatoren 

§ I.O 1 tot I.O 5 

§ I.M 1 tot I.M 12 

Ø Fase 2: evaluatie van de procesindicatoren door het EMILS 

· gepland wanneer de organisatie- en middelenindicatoren zijn 

verworven 

· evaluatie van de hoofdstukken B, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q 

· op basis van de door het EMILS vermoede disfuncties kan het 

EMILS prioriteit geven aan de evaluatie van bepaalde 

hoofdstukken 

Ø fase 3: evaluatie van de procesindicatoren met interventie van actoren 

op het terrein + resultaatindicatoren 

· gepland na of samen met fase 2 

· evaluatie van de hoofdstukken A, C, D, E, 1 + resultaatindicatoren 

· specifieke evaluatie van praktijken die een zo objectief mogelijke 

interventie van actoren op het terrein vereist. 

Te volgen proces voor elke fase  

1. Voorbereidende vergadering 

Het EMILS en de directie komen samen om: 

ü kennis te nemen van de te evalueren items; 

ü een lijst op te maken van de vereiste documenten 

(bewijselementen); 

ü een lijst op te maken van de in te vullen autocontrolefiches; 

ü de verbindingspersonen op te sommen (die voldoende actief zijn 

op het terrein om een objectieve blik te werpen op de praktijken) 

die aan de evaluatie meewerken (autocontrolefiches 

beantwoorden); 

ü taken toe te wijzen aan elke actor van de audit: 

· verzamelt de documenten 

· herziening van bepaalde wettelijke verplichtingen, 

aanbevelingen � 
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· verdeling en inzameling van autocontrolefiches 

· � 

ü de datum van de audit te bepalen. 

2. Verwerking van de autocontrolefiches 

ü Fase 2: het EMILS vult de autocontrolefiches in; zijn leden hebben 

voldoende kennis van het terrein om er objectief op te 

antwoorden. 

ü Fase 3: de autocontrolefiches worden uitgedeeld aan personen 

op het terrein voor een objectieve verduidelijking van dagelijkse 

praktijken; de verdeling houdt rekening met de behandelde 

thema�s en de betrokken functies. 

ü Termijn: vast, ze geeft voldoende tijd aan de interveniënten om de 

fiches te beantwoorden maar is beperkt in de tijd zodat alle 

documenten er zijn voor de auditvergadering. 

ü Aantal fiches: voor bepaalde thema�s (handhygiëne, agentia) die 

heel wat interveniënten betreft, wordt het aantal uitgedeelde 

fiches best beperkt om de analyse niet te bemoeilijken maar toch 

te zorgen voor een goede representativiteit.  

ü Berekening van het verwervingspercentage: een score wordt 

toegekend aan elk antwoord op de items: 

· �altijd� = 20 punten 

· �soms� = 15 punten 

· �zelden� = 10 punten 

· �nooit� = 0 punten 

·  De totaalscore wordt in een percentage omgezet:                

 
 

3. Audit: zie STAP 7 

4. Actieplan: opgesteld op basis van de auditresultaten van de 

desbetreffende fase, zie STAP 9 en 10. 

5. Herevaluatie: zie STAP 11; bij de uitwerking van het actieplan wordt er 

eveneens een balans van het actieplan van de vorige fase opgemaakt. 

6. Wanneer een volledige evaluatiecyclus is afgerond en het 

verbeteringsproces goed werd gelanceerd, kunnen het EMILS en het 

CMILS het verwervingspercentage van de indicatoren naar boven 

herzien om de instelling naar een zeker niveau van uitmuntendheid te 

leiden.  

STAP 6  COMMUNICATIE  

WANNEER? 
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Wanneer tijdens de voorbereidende vergadering de volgende elementen 

konden worden bepaald: 

ü de data (verwerking autocontrolefiches en audit); 

ü de geëvalueerde items; 

ü de actoren van de audit (directie, HV, IMILS, verbindingspersonen); 

ü de voor de evaluatie vereiste documenten (procedures, protocols, 

informatiedocumenten �). 

WIE? 

ü De hoofdverpleegkundige 

ü De verpleegkundige zorginfectiebeheersing 

VOOR WIE? 

Voor alle actoren op het terrein die te maken hebben met de beheersing van 

infectierisico�s: 

ü het verzorgend personeel: verpleegkundigen, verpleeghulpen; 

ü het paramedisch personeel: kinesitherapeuten (bedienden en 

zelfstandigen), ergotherapeuten, logopedisten; 

ü het personeel voor reactivering: animatoren, begeleiders; 

ü het logistieke personeel; 

ü het onderhoudspersoneel; 

ü het keukenpersoneel; 

ü het technisch personeel; 

ü de huisartsen die regelmatig in de instelling komen; 

ü externe dienstverleners (pedicure, kapster, wasserij, afvalvervoer). 

 

WAAROM? 

Het is belangrijk om het proces te formaliseren om: 

ü de instemming met en de positie van de directie in het project te 

bevestigen; 

ü de rol van verpleegkundige zorginfectiebeheersing binnen de instelling 

te waarborgen; 

ü de betrokkenheid van al deze actoren te bevestigen in het evaluatie- en 

verbeteringsproces van de kwaliteit inzake zorginfectiebeheersing; 

ü de �participatieve� rol van deze actoren te garanderen en de aandacht 

te bevestigen die aan hun adviezen wordt geschonken. 

WAT? 

ü De oorsprong van het proces 
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ü De leden die het EMILS en CMILS vormen 

ü De rollen van het EMILS en CMILS 

ü De doelstelling van de audit: sterke punten � te verbeteren punten 

bepalen 

ü De kenmerken van de audit: deontologie, onpartijdigheid, evaluatie van 

activiteiten en niet van individuen 

ü De bepalingen van de audit: data, geraadpleegde documenten, 

geauditeerde items, geauditeerde actoren 

ü De gevolgen van de audit: resultatenrapport, actieplan, re-evaluatie 

HOE? 

ü Vergadering met alle actoren (idealiter) 

ü Schriftelijke informatie 

ü De verpleegkundige zorginfectiebeheersing en de 

hoofdverpleegkundige zijn de contactpersonen voor bijkomende 

informatie over het proces 

ü De CRA is de contactpersoon voor de huisartsen 

 

STAP 7  UITVOERING VAN DE INTERNE AUDIT 

WANNEER? 

ü Wanneer alle actoren zijn ingelicht. 

ü Op de datum die tijdens de voorbereidende vergadering is bepaald. 

Alle vereiste documenten voor de evaluatie (procedures, protocols, 

informatiedocumenten �) zijn vooraf ingezameld. 

WIE? 

v De directie 

v De IMILS van het RH 

v Eventueel de IMILS van een ander RH/RVT van de groep wanneer het 

RH/RVT deel uitmaakt van een groep 

v De HV 

v De CRA 

De audit moet aan de volgende beginselen voldoen: 

ü deontologie; 

ü plichtsbesef; 

ü onpartijdige voorstelling; 

ü objectiviteit. 
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DE AUDIT IS GEEN BEOORDELING! HET IS GEEN EVALUATIE VAN EEN 

INDIVIDU MAAR EEN EVALUATIE VAN ACTIVITEITEN 

HOE? 

v Door gebruik te maken van 

ü de interne audit  - kwaliteitsindicatoren inzake hygiëne in RH/RVT; 

ü de daarbij horende in te vullen (fase 2) of ingevulde (fase 3) 

autocontrolefiches. 

v Door de documenten over de geëvalueerde items te raadplegen 

v De indicatoren met betrekking tot fase 1, 2 of 3 zijn verwerkt 

v De verwervingspercentages van de autocontrolefiches worden 

overgeschreven 

 

WAAROM? 

Via de antwoorden op de verschillende items van de audit kunnen de sterke 

punten en de te verbeteren punten van het RH/RVT inzake hygiëne en 

zorginfectiebeheersing worden bepaald. 

v Sterke punten = VERWORVEN 

v Te verbeteren punten = ACTIEPRIORITEITEN VAN 1 TOT 6 MAANDEN. 

STAP 8  OPMAAK VAN HET AUDITRAPPORT 

WANNEER? 

Wanneer de geplande evaluatie (geselecteerde items) is uitgevoerd. 

WIE? 

De IMILS. 

HOE? 

De IMILS voert de gegevens (antwoorden) in de informaticadrager in. 

Een tabel geeft de scores van elk hoofdstuk weer; deze in percentage 

uitgedrukte resultaten van bereikte doelstellingen weerspiegelen de 

organisatie van uw instelling op het vlak van preventie van zorginfecties. 

Aan elk item wordt ook een termijn voor actieprioriteiten toegewezen (1-6 

maanden) die dient als ondersteuning voor de uitwerking van een 

verbeteringsplan. 

Dit rapport wordt ook aan de actoren op het terrein meegedeeld (in de vorm 

van een poster bijvoorbeeld) omdat communicatie een sleutelfactor is om het 

actieplan tot een goed einde te brengen. De scores worden in een visuele 
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grafiek weergegeven: zo kunt u snel de positieve punten en de te verbeteren 

punten zien. Een op basis van de resultaten gegenereerd commentaar kan 

helpen bij het lezen van dit rapport. Het is ook verstandig om in dit rapport 

apart de verbeteringsprioriteiten te vermelden. 

 

STAP 9  HET ACTIEPLAN OPSTELLEN 

WIE?  

De verpleegkundige zorginfectiebeheersing in samenwerking met de CRA, de 

hoofdverpleegkundige en de verbindingspersonen. 

HOE? 

Op basis van de auditresultaten worden de te verbeteren punten 

geïdentificeerd en ingedeeld in �actietermijn 6 maanden� en �actieprioriteit�. 

Met deze weging kan het actieplan worden opgesteld bestaande uit: 

ü de door de audit geïdentificeerde kritieke punten; 

ü de te voeren acties om deze punten te verbeteren; 

ü de doelstellingen; 

ü de actoren; 

ü de termijnen; 

ü de evaluatiedata voor elk punt. 

Dit plan kan in de vorm van een tabel, projectfiches � worden verspreid (zie 

tabel als bijlage). 

Het actieplan wordt aan het CMILS meegedeeld voor lezing en kennisgeving; 

dit comité kan reageren als het dit wenst. 

WAAROM? 

Dit plan dient als structuur voor het verbeteringsproces van de kwaliteit 

inzake zorginfectiebeheersing. 

 

STAP 10 COMMUNICATIE AAN DE ACTOREN OP HET TERREIN 

De verpleegkundige zorginfectiebeheersing en de hoofdverpleegkundige 

moeten deze actoren bij de verwezenlijking van de vastgestelde 

doelstellingen betrekken via een communicatie in groep of individueel. De 

rollen van iedere persoon worden verduidelijkt en dankzij de permanente 

uitwisselingen tussen verantwoordelijken (IMILS en HV) en de actoren op het 
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terrein, conform het participatieve karakter van het proces, kan het project 

tot een goed einde worden gebracht. 

HOE? 

Door tools te gebruiken zoals: 

- tabel-previsioneel actieplan van het Kwaliteitsplan Infecties (zie bijlage) 

- projectfiches (zie bijlage) 

- � 

 

STAP 11  RE-EVALUATIE 

HOE? 

Om de drie maanden wordt tijdens een vergadering tussen het EMILS en de 

hoofdverpleegkundige een balans opgemaakt van de acties om de resultaten 

te evalueren (volgens vastgestelde bepalingen), de termijnen te beheren en 

zo nodig nieuwe doelstellingen te bepalen (tool: previsioneel actieplan, 

projectfiches). 

Jaarlijks stelt het EMILS een activiteitenrapport op voor de directie en het 

CMILS. 

Het EMILS en de hoofverpleegkundige, eventueel ook de directie, zorgen voor 

een begeleiding gedurende de hele veranderingsfase om de actoren 

gemotiveerd te houden zodat hun projecten tot een goed einde worden 

gebracht. Door de resultaten van de periodieke evaluaties mee te delen die 

de verbetering van de kwaliteit aantonen (stijging van de 

verwervingspercentages), kan deze motivatie worden vergroot. 
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BRONNEN  

Wetgeving 

· Decreet van 30 april betreffende de opvang en de huisvesting van 

bejaarde personen (art. 28 en 29). 

· KB van 9 maart 2014 tot wijziging van het KB van 21 september 2004 

houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als 

rust- en verzorgingstehuis (BS van 10.4.2014). 

· KB van 10 oktober 2012, art. 72 (BS 5.11.2012; err. BS 20.3.2013), 

Bijlage 1 � Basiseisen waaraan sociale voorzieningen als bedoeld in 

artikel 42 moeten voldoen. 

· KB van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen (BS 14.7.2005), gewijzigd bij KB van 16 januari 

2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid 

van de werknemers tegen de risico�s van lawaai op het werk (BS 

15.2.2006). 

 

Aanbevelingen 

· Aanbevelingen inzake het beheer van medisch verzorgingsafval, Hoge 

Gezondheidsraad, maart 2005 � HGR nr. 5109. 

· Aanbevelingen inzake behandeling van het linnen van 

verzorgingsinstellingen, Hoge Gezondheidsraad, Brussel, 2005, nr. 

8075. 

· Aanbevelingen betreffende de preventie van tuberculose in 

zorginstellingen, publicatie van de Hoge Gezondheidsraad nr. 8579, 

november 2013. 

· Belgische aanbevelingen voor de beheersing en preventie van infecties 

met Clostridium difficile in acute ziekenhuizen en in woon- en 

zorgcentra, publicatie van de Hoge Gezondheidsraad nr. 8365, mei 

2008. 

· Aanbevelingen inzake handhygiëne tijdens de zorgverlening, publicatie 

van de Hoge Gezondheidsraad nr. 8349, januari 2009. 

· Aanbevelingen betreffende de preventie van accidentele contacten met 

bloed en andere lichaamsvochten in verzorgingsinstellingen, publicatie 

van de Hoge Gezondheidsraad nr. 8429, mei 2011. 

· Preventieve maatregelen inzake de overdracht van meticilline-

resistente staphylococcus aureus (MRSA) in rust- en 

verzorgingstehuizen, consensustekst opgesteld door de 

multidisciplinaire werkgroep onder toezicht van de Groep ter 



 

 
M I L S - P R O J E C T  2 0 1 4 / B E H E E R S I N G  V A N  I N F E C T I E R I S I C O � S  I N  R H / R V T  

A U T O - E V A L U A T I E H A N D B O E K  

 

ANNEXE 21  

opsporing, studie en preventie van infecties in de ziekenhuizen 

(GOSPIZ), juli 2005.  

 

 

Varia 

· Zorginfecties en gebruik van antimicrobiële stoffen in rust- en 

verzorgingstehuizen in België, Resultaten van de HALT 

prevalentiestudie 2010, OD Volksgezondheid & Surveillance NSIH, 

Brussel, 2011. 

· Guide de gestion intégrée de la qualité en hygiène et salubrité, La 

Direction des communications du ministère de la Santé et des Services 

sociaux, Gouvernement du Québec, 2013. 

· Guide de prévention des infections dans les résidences privées pour 

aînés, la Direction des communications du ministère de la Santé et des 

Services sociaux du Québec, Gouvernement du Québec, 2012. 

· Conduite à tenir devant une ou plusieurs infections respiratoires aiguës 

dans les collectivités de personnes âgées, Haut Conseil de la Santé 

Publique, Frankrijk, juli 2012. 

· Programme Priam, Prévention des infections en établissements 

d�hébergement pour personnes âgées dépendantes, Consensus 

formalisé d�experts, Société Française d�Hygiène Hospitalière, 

Observatoire du Risque Infectieux en Gériatrie, Juni 2009. 

· Guide pratique d�auto-évaluation des effets de votre démarche 

communautaire en santé, Institut Théophraste Renaudot, Frankrijk, 

september 2012. 

· Améliorer la Qualité en établissement d�hébergement pour personnes 

âgées dépendantes, Guide d�accompagnement, Ministère de l�Emploi 

et de la Solidarité MARTHE � ENSP, Frankrijk, juni 2010. 

· Lijst van kwaliteitsindicatoren in ziekenhuishygiëne in acute 

ziekenhuizen, Lastenboek, Wetenschappelijk Instituut 

Volksgezondheid, mei 2012. 
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 INTERNE AUDIT 
KWALITEITSINDICATOREN VOOR HYGIËNE 

IN RH/RVT 

Instelling: 

Datum: 

1. ORGANISATIE 

Ref. Kwaliteitsitem JA NEEN 
Verworv

en 

Actie-
termijn 6 
maande

n 

Actie-
prioriteit 

I.O 1 Een evaluatieproces van de 
kwaliteit inzake 
zorginfectiebeheersing wordt 
binnen het RH georganiseerd. 

     

I.O 2 De vergaderingen van het CMILS 
worden georganiseerd. 

     

I.O 3 De vergaderingen van het EMILS 
worden georganiseerd. 

     

I.O 4 Een gedetailleerd Kwaliteitsplan � 
Infectie (KPI) is opgesteld. 

     

I.O 5 Een jaarlijks rapport over 
zorginfectiebeheersing is 
opgesteld en verspreid. 

     

2. MIDDELEN 

Ref. Kwaliteitsitem JA NEEN Verworv
en 

Actie-
termijn 6 
maande

n 

Actie-
prioriteit 

I.M 1 Er is een referentiepersoon voor 
zorginfectiebeheersing in het RH.  

     

I.M 2 Er is een EMILS actief binnen het 
RH. 

     

I.M 3 Er bestaat een samenwerking met 
het regionaal platform voor 
infectiepreventie in RH/RVT. 

     

I.M 4 Er bestaat een samenwerking met 
een operationeel team voor 
ziekenhuishygiëne.  

     

I.M 5 Het management is optimaal voor 
de ontwikkeling van het proces 
kwaliteit-hygiëne (stabiliteit). 

     

I.M 6 Het verzorgend personeel en de 
CRA hebben het minimumaantal 
uren opleiding inzake hygiëne en 
zorginfectiepreventie gevolgd. 

     

I.M 7 Er bestaat een handboek over het 
te volgen beleid inzake hygiëne en 
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infectiepreventie.

I.M 8 Bijzondere aandacht gaat naar de 
parameters die een impact kunnen 
hebben op het infectierisico. 

     

I.M 9 Een dynamisch systeem voor de 
preventie en aanpak van 
ondervoeding is ontwikkeld binnen 
de instelling. 

     

I.M 10 De keuken (productie of catering) 
beschikt over een referent die 
garant staat voor de naleving van 
de HACCP-normen. 

     

I.M 11 De instelling beschikt over het 
nalevingsattest van de FAVV-
normen. 

     

I.M 12 Een dynamisch 
risicobeheersysteem voor de 
veiligheid van de voedselketen is 
ontwikkeld. 

     

3. ACTIES - PROCESSEN 

Ref. Kwaliteitsitem JA NEEN Verworv
en 

Actie-
termijn 6 
maande

n 

Actie-
prioriteit 

 A. Handhygiëne 

I.3 A 
a 

Er bestaat een campagne ter 
bevordering van handhygiëne 
binnen het RH. 

     

I.3 A 
b 

De handhygiëneprocedure wordt 
correct toegepast. 

�% 
Als>70

% 
Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

I.3 A 
c 

Feedback betreffende de 
nalevingsaudit (autocontrolefiche 
1.3 A b) wordt ingewonnen. 

     

I.3 A 
d 

Het ter beschikking stellen van de 
voor handhygiëne vereiste 
middelen en producten is optimaal. 

�% 
Als>70

% 
Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

I.3 A 
e 

De procedure �handschoenen 
dragen� wordt nageleefd. �% 

Als>70
% 

Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

 B. Agens 
I.3 B 

a 
Het reglement voor handen is 
conform. �% 

Als>70
% 

Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

I.3 B 
b 

De kledij en de vestiaires zijn 
conform. �% 

Als>70
% 

Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

I.3 B 
c 

Het personeel is gevaccineerd 
overeenkomstig de wetgeving. 

     

 C. Gevalideerde zorgprotocols 
I.3 C 

a 
Alle zorgprotocols staan ter 
beschikking van het personeel. 

     

I.3 C 
b 

De zorgprotocols zijn volgens de 
vastgestelde procedure 
gevalideerd. 

     

I.3 C 
c 

De verspreiding van de 
zorgprotocols is optimaal. 

     



 

 
M I L S - P R O J E C T  2 0 1 4 / B E H E E R S I N G  V A N  I N F E C T I E R I S I C O � S  I N  R H / R V T  

I N T E R N E  A U D I T / I N D I C A T O R E N  

 

ANNEXE 22 

I.3 C 
d 

De toepassing van het zorgprotocol 
voor de plaatsing en opvolging van 
een blaaskatheter is performant.  

�% 
Als>70

% 
Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

I.3 C 
e 

De toepassing van het zorgprotocol 
voor de plaatsing en opvolging van 
een vasculaire katheter is 
performant. 

�% 
Als>70

% 
Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

I.3 C  
f 

De toepassing van het zorgprotocol 
voor de plaatsing en opvolging van 
een hypodermoclyse is performant. 

�% 
Als>70

% 
Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

I.3 C  
g 

De toepassing van het zorgprotocol 
voor enterale voeding is 
performant. 

�% 
Als>70

% 
Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

I.3 C  
h 

De toepassing van het 
basisprotocol voor wondverzorging 
is performant. 

�% 
Als>70

% 
Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

I.3 C 
 i 

De toepassing van het zorgprotocol 
voor zuurstof- en aerosoltherapie is 
performant. 

�% 
Als>70

% 
Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

I.3 C  
j 

De toepassing van het protocol 
voor nursing zorgen is performant. �% 

Als>70
% 

Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

 D. Beheersing van MDRO en kiemen die bijkomende 
voorzorgsmaatregelen (BV) vereisen 

I.3 D 
a 

De toepassing van het protocol 
voor een geval van MRSA is 
performant. 

�% 
Als>70

% 
Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

I.3 D 
b 

De toepassing van het protocol 
voor een geval van Clostridium 
Difficile met diarree is performant. 

�% 
Als>70

% 
Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

I.3 D 
c 

De toepassing van de procedure 
met BV voor een geval van acute 
respiratoire infectie (griep) is 
performant. 

�% 
Als>70

% 
Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

I.3 D 
d 

De toepassing van het protocol 
voor een geval van tuberculose is 
performant. 

�% 
Als>70

% 
Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

I.3 D 
 e 

De toepassing van de procedure 
met BV voor een geval van 
norovirusinfectie is performant. 

�% 
Als>70

% 
Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

I.3 D  
f 

De toepassing van de procedure 
met BV in aanwezigheid van 
enterobacteriën (carbapenemase 
producerende enterococcus � 
extended spectrum  lactamase) is 
performant. 

�% 
Als>70

% 
Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

I.3 D  
g 

Een protocol met 
schoonmaakinstructies volgens het 
type isolement staat ter 
beschikking van het 
onderhoudspersoneel. 

     

I.3 D  
h 

De verspreiding van het 
schoonmaakprotocol volgens het 
type isolement is optimaal. 

     

I.3 D  
i 

De toepassing van het 
schoonmaakprotocol volgens het 
type isolement is performant. 

�% 
Als>70

% 
Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

 E. Beheersing van bijzondere agentia 
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I.3 E  
a 

De toepassing van het protocol 
voor een geval van schurft is 
performant. 

�% 
Als>70

% 
Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

I.3 E 
b 

De toepassing van het protocol 
voor een geval van pediculose is 
performant. 

�% 
Als>70

% 
Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

 F. Beheersing epidemiologische risico�s 
I.3 F  

a 
Een protocol voor de beheersing 
van een epidemie staat ter 
beschikking van het personeel. 

     

I.3 F 
 b 

De toepassing van het protocol 
voor de beheersing van een 
epidemie is optimaal. 

     

 G. Epidemiologisch toezicht en gegevensgebruik 
I.3 G  

a 
De instelling beschikt over een 
gestandaardiseerde 
infectieregistratie. 

     

I.3 G  
b 

De opsporing van multiresistente 
bacteriën is optimaal. 

     

I.3 G  
c 

De overdracht van de resultaten is 
performant, voedt het register en 
maakt gegevensgebruik mogelijk. 

     

I.3 G  
d 

Een dynamisch gebruikssysteem 
van de gegevens is ontwikkeld. 

     

I.3 G 
e 

De lijst van verplicht aan te geven 
ziekten is bekend en de aangifte is 
effectief. 

     

 H. Antibioticabeleid 
I.3 H 

a 
Het voorschriftbeleid en de follow-
up van antibiotherapie zijn 
performant. 

     

I.3 H 
b 

Het proces voor de toediening van 
antibiotherapie is performant. 

     

I.3 H 
c 

Een efficiëntie-analyse van de 
antibiotherapie is uitgevoerd. 

     

 I. Gebruik van antiseptica 
I.3 I 
 a 

Het gebruik van antiseptica is 
optimaal. 

�% 
Als>70

% 
Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

 J. Beheer van het verzorgingsmateriaal 
I.3 J 

 a 
Een onderhoudsprocedure voor het 
verzorgingsmateriaal volgens het 
gebruik ervan en het daarbij 
horende infectierisico staat ter 
beschikking van het verzorgend 
personeel. 

     

I.3 J  
b 

Informatie over de verschillende 
gebruikte producten in de instelling 
en het goede gebruik ervan staan 
ter beschikking van het personeel. 

     

I.3 J  
c 

Het materiaal en de nodige plaats 
voor het onderhoud van medische 
hulpmiddelen staan ter beschikking 
van het personeel.  

     

I.3 J  
d 

Het onderhoud van het �kritische� 
verzorgingsmateriaal is optimaal. �% 

Als>70
% 

Tussen 
60-70% 

Als<60
% 
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I.3 J 
e 

Het onderhoud van �semi-kritisch� 
en �niet-kritisch� 
verzorgingsmateriaal is optimaal. 

�% 
Als>70

% 
Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

I.3 J f Het personeel is opgeleid om 
medische hulpmiddelen te 
onderhouden. 

     

 K. Afvalbeheer 
I.3 K  

a 
Er bestaat een procedure voor 
afvalbeheer.  

     

I.3 K  
b 

De verspreiding van de 
afvalbeheerprocedure is 
performant. 

     

I.3 K 
c 

Het personeel leeft de instructies 
inzake afvalbeheer na. 

�% 
Als>70

% 
Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

I.3 K 
d 

Het ter beschikking stellen van het 
vereiste materiaal voor afvalbeheer 
is optimaal. 

�% 
Als>70

% 
Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

I.3 K 
e 

De instructies inzake afvalvervoer, 
-opslag en �verwijdering zijn 
optimaal. 

�% 
Als>70

% 
Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

 L. Linnenbeheer 
I.3 L 

 a 
Er bestaat een procedure voor 
linnenbeheer. 

     

I.3 L 
 b 

De verspreiding van de 
linnenbeheerprocedure is 
performant. 

     

I.3 L 
 c 

Het ter beschikking stellen van het 
vereiste materiaal voor het 
linnenbeheer is optimaal. 

�% 
Als>70

% 
Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

I.3 L 
 d 

De instructies inzake het vervoer, 
de opslag en de verwijdering van 
linnen worden nageleefd. 

�% 
Als>70

% 
Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

 M. Onderhoud van de lokalen 
I.3 M  

a 
Een schoonmaakprocedure staat 
ter beschikking van het 
onderhoudspersoneel. 

     

I.3 M  
b 

De toepassing van de 
schoonmaakprocedure is 
performant. 

�% 
Als>70

% 
Tussen 
60-70% 

Als<60
% 

I.3 M 
c 

Het onderhoudspersoneel wordt 
regelmatig opgeleid in 
schoonmaaktechnieken en 
bijkomende voorzorgsmaatregelen. 

     

I.3 M  
d 

Het ter beschikking stellen van het 
vereiste materiaal en de te 
gebruiken producten is optimaal.  

     

 N. Preventie van accidentele contacten met bloed en andere 
lichaamsvochten (ACB) 

I.3 N 
a 

Het ter beschikking stellen van het 
vereiste materiaal voor de 
preventie van ACB is optimaal. 

     

I.3 N 
b 

Er bestaat een schriftelijke 
procedure om het personeel in te 
lichten. 

     

I.3 N Een dynamisch      
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c bewustmakingssysteem om ACB te 
vermijden, is ontwikkeld. 

I.3 N 
d 

De instructies voor de preventie 
van ACB worden nageleefd. 

     

 O. Uitwisseling van transmurale gegevens 
I.3 O 

a 
Er bestaat een officieel document 
dat de goede overdracht van 
transmurale gegevens regelt. 

     

I.3 O 
b 

Het gebruik van het officiële 
document voor de overdracht van 
transmurale gegevens is 
performant. 

     

I.3 O 
c 

Het voltallig verzorgend personeel 
heeft informatie over het gebruik 
van het officiële 
overdrachtdocument ontvangen. 

     

I.3 O 
d 

Een dynamisch systeem voor de 
verbetering van de kwaliteit van de 
transmurale banden is ontwikkeld. 

     

 P. Waterbeheer - legionellose 
I.3 P 

 a 
De instelling beschikt over een 
beheerplan van het 
waterdistributienet ter voorkoming 
van legionella-infecties. 

     

I.3 P 
b 

Het personeel dat betrokken is bij 
de beheerstructuur van het 
waterdistributienet wordt 
regelmatig opgeleid. 

     

I.3 P c Het vereiste materiaal voor de 
preventie van legionella-infecties 
staat ter beschikking van het 
personeel. 

     

 Q. Beheer van schadelijke stoffen 
I.3 Q 

a 
Een dynamisch beheersysteem 
voor parasieten en schadelijke 
stoffen is binnen de instelling 
ontwikkeld. 

     

I.3 Q 
b 

Een contract met een erkende 
onderneming regelt de 
beheerbepalingen. 

     

I.3 Q 
c 

De toepassing van het 
beheercontract van schadelijke 
stoffen is performant. 

     

 R. Beheer van het risico op aspergillose 
I.3 R 

a 
Een planning van de bouw- of 
renovatiewerken is opgesteld. 

     

I.3 R 
b 

Een risico-evaluatie is uitgevoerd.      

I.3 R 
c 

De preventiemaatregelen worden 
gecontroleerd. 

     

I.3 R 
d 

De beheerstructuur en het 
personeel van het RH ontvangen 
een opleiding-informatie over het 
beheer van het risico op 
aspergillose. 

     

4. RESULTATEN 
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I.R 1 Aantal geregistreerde MRSA-
gevallen voor het jaar. 

�. 
   

I.R 2 Aantal geregistreerde clostridium-
gevallen voor het jaar.  

�. 
   

I.R 3 Vermeld voor de vorige winter het 
% gevaccineerd personeel tegen 
de griep. 

�.% 
   

I.R 4 Vermeld voor de vorige winter het 
% gevaccineerde bewoners tegen 
de griep. 

�% 
   

I.R 5 Totaal gebruiksvolume van 
hydroalcoholische oplossingen in 
de instelling voor dit jaar (in liter). 

�. 
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AUDIT INTERNE 
INDICATEURS DE QUALITE  HYGIENE 

EN MR/MRS 

CAHIER DES CHARGES : 

Définitions, consignes de remplissage et 

éléments de preuve 

Ce cahier des charges est le document indispensable à la bonne réalisation de 
l’audit ; il est indissociable du tableau « Indicateurs de qualité hygiène en MR/MRS ». 

v Pour les items ne renvoyant pas à une fiche d’autocontrôle : répondre « OUI » 
si tous les éléments cités sont acquis. 
 

v Pour les items renvoyant à une fiche d’autocontrôle (grisés dans le tableau 
des indicateurs) : le pourcentage d’acquisition déterminera le degré de 

priorité d’action. 

 

1. ORGANISATION 

I.O 1 Présence d’une démarche d’évaluation de la qualité 

Répondre « OUI » si : 

q Une démarche d’évaluation de la qualité en matière de maîtrise des infections 
liées aux soins a été organisée au sein de l’établissement en respectant 

l’ordre chronologique des différentes étapes ; 

q La phase de stabilité est acquise ; 

q L’adhésion de la direction est acquise ; 

q L’EMILS est constituée ; 

q Le CMILS est constitué ; 

q La réunion de planification de l’audit a été réalisée ; 

q Les réunions de suivi de la démarche sont planifiées. 

Elément de preuve :  

o La liste des membres de l’EMILS et du CMILS ; 
o L’attestation d’adhésion de la direction ; 
o Le PV de la réunion de planification. 
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I.O 2 Réunions du CMILS 

Répondre «OUI » si : 

q Le CMILS se réunit au minimum 2x/an ; 

q Par réunions, il faut entendre « séances plénières », pour lesquelles la 
majorité des membres du comité est présente (cfr étape 4 manuel 
d’accompagnement) . 

 
Elément de preuve : compte-rendu de chaque réunion. 

 

I.O 3 Réunion de l’EMILS 

Répondre « OUI » si l’EMILS se réunit minimum 4x/an (bilan des actions menées dans 
le cadre du PQI) et  de façon informelle quotidiennement. 

Elément de preuve : pour les réunions trimestrielles, le compte-rendu de chaque 
réunion. 
 

I.O 4 Présence d’un Plan Qualité – Infection (PQI) détaillé 

Sur base de l’analyse des indicateurs par l’EMILS, un bilan est réalisé. Il fait l’objet 

d’un rapport rédigé par l’EMILS et un Plan Qualité – Infection (PQI) est élaboré et 
validé par le CMILS. 

Répondre « OUI » si le PQI comprend au moins les 6 éléments suivants : 

q Les objectifs spécifiques, priorités décidées sur base du bilan ; 

q  Les procédures, indicateurs utilisés : la démarche complète pour 
atteindre l’objectif ; 

q Les moyens nécessaires (financiers, humains et logistiques) ; 

q Les indicateurs utilisés pour évaluer la performance de la démarche ; 

q Les résultats attendus et délais ;  

q La procédure d’évaluation (audit). 

NB : Les résultats attendus et la procédure d’évaluation peuvent être étalés sur 

plusieurs années. 

Elément de preuve : 

· le document du Plan Qualité-Infection contenant au moins les 5 éléments 
décrits ci-dessus. 

·  le compte-rendu de la réunion du Comité MILS au cours de laquelle le plan 
qualité-infection a été présenté et validé. 
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I.O 5 Présence d’un rapport annuel en hygiène 

Répondre « OUI » si : 

q Ce rapport est réalisé par l’EMILS ; 

q le rapport annuel comprend au moins les 5 éléments suivants: 

o une évaluation des actions mises en œuvre : les résultats des indicateurs 

et la comparaison de ceux-ci avec les objectifs fixés ; 

o les actions qui ont atteint leur objectif de départ ; 

o les démarches à entreprendre pour les actions qui n’ont pas atteints leur 

objectif de départ ; 

o les objectifs futurs ;  

o les moyens mis en œuvre, octroyés : revenus (financement), humains 
(nombre d’ETP effectif) et logistiques (fonctionnement) ; 

q Ce rapport est mis à la disposition du personnel de la MR et du cercle des 
médecins généralistes local. 

Un bilan est réalisé minimum 4x/an, ses résultats sont consignés dans le rapport 
annuel. 

NB : L’évaluation des actions mis en œuvre à moyen ou long terme peut s’étaler sur 

plusieurs années. 

Elément de preuve : le document de rapport. 

 

2. MOYENS 

I.M 1 Présence d’un référent hygiène au sein de la MR 

Répondre « OUI » si : 

q Le référent est exempté de service à raison d’un minimum de 4H/mois (niveau 

3 d’exemption) afin de se consacrer aux tâches relevant de sa fonction ; 

q Le référent  est inscrit dans un plan de formation élaboré sur 5 ans, période 
endéans laquelle il aura atteint le niveau 3 de compétences (=expert, 
compétences définies dans le profil de fonction) nécessaires à sa fonction ; 

q La formation suivie par le référent est dispensée par un centre de formation 
reconnu et comprend les thèmes obligatoires prévus ; 

q Temps de travail effectif consacré à cette fonction dans la MR/MRS calculé sur 
base du nombre de lits MR/MRS (0,1 ETP/50 lits) respecté. 

Elément de preuve : 

· Document de description de fonction ; 

· Attestations de formation de base et de recyclage ; 
· Rapport d’activité rédigé par le référent. 
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I.M 2 Présence d’une EMILS au sein de la MR 

Répondre « OUI » si : 

q L’EMILS est constituée d’un MCC, de la personne référente pour la MILS et 

l’infirmier(e) chef ; 

q L’EMILS assure la communication et la dynamique au sein de l’équipe ; 

q L’EMILS se réunit pour coordonner le PQI tous les 3 mois et de façon 
informelle au quotidien ; 

q Un PV de suivi est rédigé au terme de chaque réunion trimestrielle. 

Elément de preuve : PV des réunions de l’EMILS. 
 

I.M 3 Collaboration avec la plate-forme régionale de prévention des infections en 

MR/MRS 

Répondre «OUI » si : à spécifier  

q Le MCC et l’IMILS collabore avec la plate-forme régionale de prévention des 
infections en MR/MRS ; 

Elément de preuve : bilan de collaboration annuel avec la plate-forme. 
 

 I.M 4 Collaboration avec une Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière (EOHH) 

Répondre « OUI » si : 

q Une convention établie par SPF (financement ?) est signée par la MR/MRS et 
l’hôpital collaborateur ; 

q L’EOHH valide la démarche d’amélioration de la qualité en matière de maîtrise 

du risque infectieux et aide à la gestion des priorités ; 

q L’EOHH apporte conseil en matière de procédures et démarche ; 

q Etroite collaboration en cas d’épidémie avérée. 

Elément de preuve : le document de convention. 
 

I.M 5 Environnement optimal pour le développement de la démarche qualité-hygiène 

Répondre « OUI » si : 

q Réunion pluridisciplinaire au moins 1x/2mois. 

q Absence de conflit et climat propice à une démarche d’amélioration. 

q Information et adhésion de l’ensemble du personnel soignant au projet. 

q Information et adhésion  de l’ensemble des médecins généralistes au projet 
via la signature du règlement général d’activité médicale ; 

q Le MCC assume les tâches qui lui sont affectées dans ce cadre : 
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o Cfr AR 9 mars 2014 : « mettre en place une politique concernant la 
maîtrise des infections liées aux soins ». 

Elément de preuve :  

o Information écrite diffusée au personnel 
o Documents du règlement général d’activité médicale signés par les médecins 

généralistes. 
 

I.M 6 Nombre minimal d’heure de formation en hygiène et  prévention des ILS pour le 

personnel soignant et  MCC 

Répondre « OUI » si : 

q Le MCC a suivi le nombre d’heure de formation prévu par l’AR du 09.03.2014 

pour le maintien de sa fonction (dont un chapitre hygiène) ; 

q le nombre d’heures minimal de formation pour l’ensemble du personnel 

soignant, à savoir X heures/an, est respecté ; 

q ces modules de formation comprennent :  
o hygiène des mains 
o précautions standard 
o port de gants et protection 
o grippe 
o MRSA 
o Gastro-entérite aigüe 
o CPE-BLSE 
o Gale-pédiculose 
o Aérosolthérapie-oxygénothérapie 
o Soins urinaires 
o Soins abords vasculaires, hypodermoclise 
o Utilisation désinfectants-antiseptiques 
o Usage et administration des médicaments, antibiotiques 
o Normes HACCP 
o Entretien 
o … 

q ces formations sont dispensées par : une personne ou un organisme habilité à 
le faire (reconnaissance…) et ouverture sur l’e-learning. 

Elément de preuve :  

o Pour le MCC : preuve de conformité, attestation de participation 
o Pour le personnel soignant : document de formation (Powerpoint, fiche 

récapitulative), durée de la formation, liste des participants, attestation de 
participation. 
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I.M 7 Manuel relatif à la politique à suivre en matière d’hygiène et de prévention des 

infections 

Répondre « OUI » si : 

q Ce manuel est disponible en permanence dans la MR/MRS sous format papier 
ou électronique ; 

q Il est en nombre suffisant et facilement accessible ; 

q Le statut de ses mises à jour est renseigné ; 

q Le manuel comprend : 

o Les notions de base :  
ü précautions standard ; 
ü hygiène des mains ; 
ü les consignes d’entretien ; 
ü le protocole d’utilisation des antiseptiques ; 
ü les consignes de désinfection et stérilisation. 

o Les notions spécifiques (précautions additionnelles) pour : 
§ MRSA 
§ Clostridium difficile 
§ Gale 
§ poux 
§ Tuberculose 
§ Grippe 
§ Norovirus 
§ CPE 
§ BLSE 

o Les informations particulières : prévention légionnelle,… 

q Le responsable de l’établissement ou le médecin coordinateur et conseiller 

(MRS) a  informé  le personnel de l’existence de ce manuel. 

Elément de preuve : le manuel complet. 
 

I.M 8 Suivi des paramètres pouvant impacter le risque infectieux 

Répondre « OUI » si : l’établissement  développe une stratégie (matériel et 

démarche) de soins comprenant la surveillance des points suivant : 

q Paramètres physiologiques : température corporelle, pulsations, tension 
artérielle ; 

q (im)mobilité ; 

q État cutané (échelle de Braden) ; 

q État psychologique (état dépressif →diminution immunité →augmentation du 
risque infectieux) ; 

q (dé)nutrition. 
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Elément de preuve :  
o Les démarches (plans) de soins ; 
o les documents de relevé des paramètres ; 
o les documents des échelles d’évaluation. 

 

I.M 9 Dynamique de prévention et de prise en charge de la dénutrition 

Une des conséquences néfaste de la dénutrition est l’altération du système 

immunitaire qu’elle occasionne. La personne dénutrie est dès lors plus vulnérable 
aux maladies infectieuses. Pour favoriser la guérison du résident et le retour d’un 

état de santé et de bien-être satisfaisant, il convient dès lors d’établir une prise en 

charge de la conséquence (l’infection) conjointement avec une prise en charge de la 
dénutrition en elle-même. 

Répondre « OUI » si :  

q la MR/MRS s’inscrit dans le Plan National Nutrition Santé (PNNS-B) et au 
minimum dispose de procédures de dépistage et de suivi de l’état nutritionnel 
des résidents ; 

q une dynamique de suivi est instaurée au sein de l’établissement afin de 

sensibiliser le personnel à l’importance de la prise en charge de la 

dénutrition. 

Elément de preuve :  

o les documents de procédure ; 
o plans de soins 

 

I.M 10 Présence d’un référent garant du respect des normes HACCP 

Répondre « OUI » si le référent assume les responsabilités suivantes : 

ü Assurer la promotion et l’application des bonnes pratiques et tendre vers 
l’application des règles HACCP. 

ü Développer et maintenir la propreté de l’équipement utilisé et de tous les 
espaces de travail et de stockage. 

ü Etablir des règles écrites et des directives pour le lavage des mains, pour la 
tenue vestimentaire, la discipline du personnel et pour les tâches 
quotidiennes de désinfection. 

ü Veiller à ce que les méthodes de conservation, de préparation et de 
distribution des aliments permettent d’éviter la contamination par des micro-
organismes. 

ü Suivi des achats, stockage, péremption des matières premières. 
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ü Etablir des directives écrites pour le nettoyage de la vaisselle et des couverts 
après usage chez les résidents et chez le personnel ; les méthodes de 
distribution des repas dans les chambres d’isolement doivent s’élaborer en 

collaboration avec le Comité MILS et le personnel soignant. 

ü Etablir des méthodes pour l’entreposage, la manipulation et l’évacuation des 

déchets. 

ü Etablir les programmes pour la formation du personnel dans la préparation 
des aliments et dans le maintien de la propreté, en concordance avec les 
directives établies par le comité MILS. 

ü Rédiger et exploiter les grilles d’autocontrôle (cuisine de collectivités et 

maisons de soins). 

ü Suivre au quotidien l’ensemble des paramètres de la farde HACCP. 

ü Gestion des non-conformités. 

Le coordinateur du pôle hôtelier, responsable de la prévention du risque, l’aide dans 

ses missions. 

Elément de preuve :  

o fiche de fonction du référent. 
o Monographie de fonction 
o Fiche de suivi bonnes pratiques d’hygiène, haccp,… 

 

I.M 11 Possession du certificat de l’AFSCA 

Répondre « OUI » si : la MR/MRS dispose du certificat valide délivré  par l’AFSCA 

attestant du respect des normes en vigueur en matière de sécurité de la chaine 
alimentaire. 

Elément de preuve : attestation d’autorisation de fonctionnement de l’AFSCA. 
 

I.M 12 Dynamique de gestion des risques pour la sécurité de la chaine alimentaire 

opérationnelle 

Répondre « OUI » si : la MR/MRS développe une dynamique de gestion des risques 
pour la sécurité de la chaine alimentaire coordonnée et impliquant toutes les 
personnes ayant un rôle affectant la chaine alimentaire. Pour ce faire, les éléments 
suivants sont mis en place : 

q Réunion au minimum 4X/an ; 

q Développe une politique de gestion des risques pouvant se baser sur le 
modèle HACCP et qui assure le respect des bonnes pratiques d’hygiène; 

q Organise et applique les autocontrôles proposés par l’AFSCA ; 

q Elabore un programme qualité spécifique pour la cuisine  MR/MRS ; 
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q Reporte les informations concernant les situations problématiques aux 
personnes responsables (direction, coordinateur pôle hôtelier) ; 

q Assure la formation du personnel ; 

q Met à disposition une procédure (logigramme) à suivre en cas de toxi-infection 
alimentaire 

Elément de preuve :  

o PV des réunions de concertation 
o Autocontrôles réalisés 
o Document du plan qualité-cuisine 
o Document d’informations transmis aux responsables. 

 

3. ACTIONS - PROCESSUS 

 

A. HYGIENE DES MAINS 

I.3 A a Existence d’une démarche de promotion de l’hygiène des mains 
 
Répondre « OUI » si : la MR/MRS développe une démarche interne de promotion, de 
formation (et idéalement d’observance) sur l’hygiène des mains, pouvant se baser 
sur le modèle fédéral ou sur un modèle externe (firme). 

Elément de preuve : affiches, document d’audit, outils de formation. 
 

I.3 A b Observance procédure d’hygiène des mains 

Suivre la fiche d’autocontrôle I.3 A b 
 

I.3 A c Rétro-information audit d’observance de la procédure hygiène des mains 

L’éducation des travailleurs de santé soutenue par des facteurs de renforcement 

comme la rétro-information des performances sur le terrain et le lien avec les taux 
d’infections permettent d’obtenir une consolidation des résultats dans le temps. 

Répondre « OUI » si la MR/MRS réalise une rétro-information, éventuellement en se 
basant sur la méthodologie proposée par le SPFSP- campagne annuelle « Vous êtes 
en de bonnes mains », mesures d’observance pré et post-campagne. 

Elément de preuve : documents afférents aux mesures d’observance. 
 

I.3 A d Mise à disposition du matériel et produits nécessaires à l’hygiène des mains 

optimale 
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Suivre la fiche d’autocontrôle I.3 A d 
 

I.3 A e Procédure port de gants 

Suivre la fiche d’autocontrôle I.3 A e 
 

B. AGENT 

I.3 B a Statut des mains conforme 

Suivre fiche d’autocontrôle I.3 B a 
 

I.3 B b Tenue vestimentaire du personnel et vestiaires conformes 

Suivre fiche d’autocontrôle I.3 B b 
 

I.3 B c Vaccination  du personnel 

Répondre « OUI » si l’établissement développe une politique de vaccination 

proactive en incitant un maximum de membres du personnel à y recourir. 

Cette politique menée par une collaboration entre la médecine du travail et le MCC, 
doit promouvoir la vaccination faisant l’objet d’un remboursement par le Fond des 

Maladies Professionnel, à savoir : 

ü La vaccination contre l’hépatite A ; 

ü La vaccination contre la grippe. 

Remarque : 

· la vaccination contre l’hépatite B est obligatoire pour toute personne qui, 

dans un établissement de soins, exerce une activité l’exposant au sang ou 

aux liquides biologiques, soit directement, soit indirectement. 

· La vaccination contre l’hépatite A est obligatoire pour le personnel des 

cuisines. 

· La vaccination antitétanique est fortement recommandée. 
 

Elément de preuve : rapport du service interne de prévention au sujet de la politique 
de vaccination, certificat d’aptitude fourni à l’employeur à l’embauche et lors des 

visites à la médecine du travail. 
 

 
C. PROTOCOLES DE SOINS VALIDES 
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I.3 C a Protocole de soins à disposition du personnel 
 
Répondre « OUI » si : 

Les protocoles de soins suivants sont mis à la disposition du personnel soignant à 
raison d’1/département, facilement accessibles : 

q Placement et suivi d’un cathéter vésical ; 

q Placement et suivi d’un cathéter vasculaire + hypodermoclyse ; 

q Soins pour l’alimentation entérale ; 

q Soins de base des plaies ; 

q Oxygénothérapie - aérosol thérapie ; 

q Soins de nursing (toilette, soins bucco-dentaires,…) ; 

q Hygiène des mains et port de gants ; 

q Précautions standard ; 

q Précautions additionnelles. 

Elément de preuve : les documents relatifs à  ces protocoles. 
 

I.3 C b Validation des protocoles selon procédure établie 

Répondre « OUI » si : 

Les protocoles de soins de base sont : 

q rédigés par l’IMILS en collaboration avec l’IC et le MCC ;  

q Les sources utilisées sont belges idéalement en première intention (CSS, 
BICS,…), de source étrangères reconnues (CCLIN, CDC,…) ; 

q validés par les plateformes régionales de prévention des ILS en MR/MRS ; 

q révisés annuellement ; 

Elément de preuve : les documents de protocoles +date +sources. 
 

I.3 C c Diffusion des protocoles de soins optimale 

Répondre « OUI » si : une démarche de formation du personnel soignant sur 
l’application des protocoles de soins est organisée au sein de l’établissement : 

q pour les nouveaux travailleurs ; 

q sous forme de recyclage pour le personnel soignant déjà en place ; 

q établie sur 5 ans et reproduite. 

Elément de preuve : attestation de présence aux formations. 
 

I.3 C d Protocole de placement et suivi cathéter vésical 
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Suivre la fiche d’autocontrôle I.3 C d 
 

I.3 C e Protocole de placement et suivi cathéter vasculaire 
 
Suivre la fiche d’autocontrôle I.3 C e 
 

I.3 C f Protocole de placement et suivi hypodermoclise 

Suivre la fiche d’autocontrôle I.3 C f 
 

I.3 C g Protocole de soins alimentation entérale 

Suivre la fiche d’autocontrôle I.3 C g 
 

I.3 C h Protocole de soins de plaies 

Suivre fiche d’autocontrôle I.3 C h 
 

I.3 C i Protocole en matière d’oxygénothérapie et aérosolthérapie 

Suivre la fiche d’autocontrôle I.3 C i 
 

I.3 C j Protocole soins de nursing 

Suivre la fiche d’autocontrôle I.3 C j 
 

D. GESTION DES MDRO ET GERMES DONNANT LIEU A 
PRECAUTIONS ADDITIONNELLES 

 

I.3 D a Protocole MRSA 

Suivre fiche autocontrôle I.3 D a 
 

I.3 D b Protocole Clostridium Difficile 

Suivre fiche autocontrôle I.3 D b 
 

I.3 D c Procédure précautions additionnelles infection respiratoire aigüe (grippe) 
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Suivre fiche autocontrôle I.3 D c 
 

I.3 D d Procédure précautions additionnelles tuberculose 

Suivre fiche autocontrôle I.3 D d 
 

I.3 D e Procédure précautions additionnelles norovirus 

Suivre fiche autocontrôle I.3 D e 
 

I.3 D f Procédure précautions additionnelles en présence d’entérobactéries  

(entérocoque productrice de carbapénémase (CPE) - β-lactamase à spectre étendu 

(BLSE)) 

Suivre la fiche d’autocontrôle I.3 D f 
 

 I.3 D g Protocole consignes d’entretien ménager selon type d’isolement 

Répondre « OUI » si : un protocole reprenant les 5 catégories de précautions 
(contact, contact Clostridium, gouttelettes, aériennes, norovirus) avec les consignes 
d’entretien ménager en cours d’isolement et à la fin de l’isolement, est facilement 
accessible pour le personnel d’entretien. 

Elément de preuve : le document de protocole. 
 

I.3 D h Diffusion du protocole d’entretien ménager en fonction du type d’isolement 

optimale 

Répondre « OUI » si : une démarche de formation du personnel d’entretien sur 

l’application du protocole précité est organisée au sein de l’établissement. 

Elément de preuve : attestation de présence à la formation. 
 

I.3 D i Protocole d’entretien ménager selon le type d’isolement  

Suivre la fiche d’autocontrôle I.3 D h 
 

E. GESTION DES AGENTS PARTICULIERS 

I.3 E a Procédure précautions additionnelles en cas de gale 

Suivre la fiche d’autocontrôle I.3 E a 
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I.3 E b Procédure précautions additionnelles en cas de pédiculose   

Suivre la fiche d’autocontrôle I.3 E b 

 

F. GESTION DES RISQUES EPIDEMIQUES 

I.3 F a Protocole de gestion d’une épidémie 

Répondre « OUI » si : un protocole définissant ce qu’est une épidémie et son mode 

de prise en charge existe ; ce protocole est mis à la disposition du personnel. 

q Il définit les mesures suivantes : 
o Personnes constituant l’équipe d’intervention ; 
o Missions de l’équipe ; 
o Logigramme décisionnel ; 
o Mesures de contrôle et de gestion ; 
o Évaluation des besoins humains et matériels ; 
o Suivi de l’évolution de l’épidémie. 

q Le protocole est rédigé par l’EMILS et validé par le CMILS ; 

q Il fait l’objet d’une formation du personnel ; 

q Un audit  de l’application des protocoles ainsi qu’une rétro-information sont 
réalisés (ou débriefing post-épidémique). 
 

Elément de preuve : 

o le document de protocole 
o le document d’audit 

 

I.3 F b Application du protocole de gestion d’une épidémie performante 

Répondre « OUI » si : 

q les informations sont centralisées auprès de l’EMILS afin d’identifier le 

phénomène épidémique ; 

q une cellule de gestion de l’épidémie est mise en place en vue d’une 

concertation multidisciplinaire, elle est composée de: 
o l’EMILS 
o la direction de la MR 
o l’infirmière chef 
o un membre de l’EHH de l’hôpital associé 

q cette cellule peut s’adjoindre si besoin des conseils de spécialistes tels que 
o l’inspecteur régional d’hygiène 
o la cellule fédérale OST 
o le médecin du travail 
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Elément de preuve : les comptes-rendus des réunions de concertation, le document 
reprenant les coordonnées des spécialistes. 
 

G. SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE 

I.3 G a Enregistrement des infections 

Les AR du 21.09.2004 et 09.03.2014 fixant les normes d’agrément pour les MR/MRS 

rendent obligatoire l’enregistrement des infections liées aux soins.  
 
Répondre « OUI » si : 

q Un registre des infections est à jour au sein de la MR ; 

q L’outil d’enregistrement informatisé doit pouvoir assurer la jonction avec un 
support informatisé officiel externe pour permettre dans le futur, une 
déclaration systématique des BMR ;  

q Le matériel nécessaire (support papier ou informatique) est mis à disposition 
du personnel soignant ; 

q La prise en charge de cette dynamique d’enregistrement est assurée par le 

MCC (MRS) ou par le médecin généraliste en charge du résident présentant 
une infection (MRPA) ; 

q Une information sur l’utilisation du registre est diffusée au personnel 

soignant ; 

q Le registre mensuel reprend : 
o Le profil des résidents présentant une ILS : Katz, facteurs de risque ; 
o Le type d’infection/localisation : 

§ Urinaire 
§ Respiratoire 
§ Gastro-entérite 
§ Peau 
§ Ophtalmique 
§ Gynécologique 

o Le type d’infection/germe : 
§ MRSA 
§ Clostridium 
§ BLSE (entérocoque producteur de βlactamase à spectre étendu) 
§ CPE (entérocoque producteur de carbapénémase) 
§ VRE (entérocoque résistant à la vancomycine) 

o Le germe en cause (hors BMR) ; 
o L’origine (lieu) de l’infection ; 
o Les examens réalisés pour identifier le germe en cause ; 
o L’antibiothérapie utilisée (notions de posologie et durée). 

q Le système d’enregistrement permet aussi bien une vision individuelle des 

infections (par résident) que globale (statut infectieux de la MR) ; 

q Le système permet l’exploitation globale des données (statistiques) ; 
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q Le système d’enregistrement fait office de système d’alerte épidémiologique 

(positionnement par rapport à  un seuil prédéfini). 

Elément de preuve : outil d’enregistrement. 

I.3 G b Dépistage des BMR optimal 

Répondre « OUI » si : 

q La méthodologie de dépistage est basée sur les recommandations émanant 
de l’instance officielle ayant ce domaine dans ses attributions ; 

q L’organisation du dépistage est structurée grâce à l’élaboration de protocoles 

et à la diffusion de formations ; 

q L’EMILS a mis en place un contrôle du respect des consignes et valide leur 

bonne application ; 

q Le matériel nécessaire est disponible et adéquat (prélèvements). 

Elément de preuve :  

o protocoles de dépistage 
o documents de formation 

 

I.3 G c Transmission des résultats performante, alimente le registre, permet 

l’exploitation des données 

Répondre « oui » si : 

q L’accessibilité des résultats est assurée ; 

q L’organisation permet l’encodage des résultats dans le registre et leur mise à 

disposition aux soignants ; 

q Le médecin coordinateur a défini une politique permettant une fluidité dans 
l’échange des données ; 

q Les médecins généralistes ayant à sa charge un (des) patient(s) porteur(s) 
d’une BMR sont réactifs dans la transmission des résultats. 

Elément de preuve : observance sur le terrain. 

 

I.3 G d Dynamique d’exploitation des données  

Répondre « OUI » si : 

q Un groupe de gestion des BMR/antibiothérapie est créé au sein de la MR (cfr 
I.3 H a) ; 

q L’EMILS fait preuve d’une vigilance permanente sur le statut infectieux de la 
MR en ayant une vision globale et analytique des données ; 
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q L’EMILS met en place toute démarche jugée nécessaire pour la prise en 

charge des BMR ; 

q Un bilan annuel de l’incidence des BMR est réalisé par l’EMILS dans l’objectif 

d’adapter le Plan Qualité Hygiène et orienter ses démarches de prévention. 
Ce bilan est présenté au CMILS qui le valide. 

Elément de preuve :  

o document du bilan annuel ; 
o statistiques relatives à l’analyse des données. 

 

I.E G e Déclaration obligatoire des maladies transmissibles 

Répondre « oui » si :  

q un document de procédure reprenant la liste des maladies à déclaration 
obligatoire ainsi que les modalités de déclaration est facilement disponible 
pour le personnel médical ; 

q les déclarations sont effectives. 

Elément de preuve : document de procédure, les documents de déclaration. 
 

H. POLITIQUE ANTIBIOTIQUE 

I.3 H a Politique de prescription - suivi de l’antibiothérapie performants 

Répondre « OUI » si : 

q Un groupe de gestion de l’antibiothérapie/BMR est créé au sein de la MR : 
o Se réunit 2X/an 
o Composé du MCC, de médecins généralistes, le la direction, d’un 

membre de l’EOHH de l’hôpital satellite, du pharmacien. 

q Il existe un formulaire thérapeutique local établi par le groupe de gestion des 
antibiotiques et validé par le CMILS ; 

q Le médecin prescripteur suit les recommandations du formulaire 
thérapeutique (clause du règlement général d’activité médicale) ; 

q Un examen sanguin (formule, CRP) est réalisé dans les 12 à 24 heures de la 
suspicion d’infection systémique, les résultats positifs confirmeront le choix 
d’une antibiothérapie ; 

q La prescription d’une antibiothérapie s’applique sur base des critères 

minimum présents définis par le SPFSP (consortium jolimontois) ; 

q L’antibiothérapie prescrite en première intention se veut à spectre étroit et 
basée sur un antibiogramme ; 

q La notion de portage est connue et ne justifie pas une antibiothérapie (exple : 
bactériurie asymptomatique) ; 
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q Le personnel soignant de première ligne est formé à la reconnaissance des 
signes et symptômes d’infection (aide au diagnostic) ; 

q Chaque antibiothérapie implique une évaluation des symptômes et une 
réévaluation du traitement à T48h et T72h en vue d’adapter l’antibiotique ; 

q Lors de la prescription de l’antibiotique sont précisés la dose, la voie et le 

temps d’administration. 

Elément de preuve : le registre des infections. 

 

I.3 H b Processus d’administration de l’antibiothérapie performant 

Répondre « OUI » si : 

q La forme d’administration de l’antibiotique tient compte des problèmes 

d’ingestion du résident ; 

q Le matériel de soin nécessaire pour l’administration de l’antibiothérapie est 

disponible ; 

q Un protocole reprenant les consignes d’administration sécuritaires (asepsie) 

est mis à disposition du personnel soignant ; 

q Les consignes sur le mode et les conditions d’administration de 

l’antibiothérapie sont mises à la disposition du personnel soignant. 

Elément de preuve : documents reprenant les consignes d’administration. 

 

I.3 H c Analyse de l’efficience de l’antibiothérapie 

Répondre « OUI » si : 

q Un rapport édité par l’EMILS est présenté annuellement au CMILS ; 

q Ce rapport précise : 
o L’adéquation antibiotique-germe ; 
o Les types d’antibiotiques prescrits ; 
o Le type de germes rencontrés ; 
o La qualité du suivi de l’antibiothérapie. 

q Ce rapport, au travers de ses conclusions, permettra de rédiger des objectifs 
d’amélioration ; ces objectifs seront communiqués aux médecins 
prescripteurs. 

Elément de preuve : le rapport annuel d’analyse. 

 

I. UTILISATION DES ANTISEPTIQUES 

I.3 I a Utilisation des antiseptiques optimale 
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Suivre fiche d’autocontrôle I.3 I a 
 

J. GESTION DU MATERIEL DE SOINS 

I.3 J a Procédure d’entretien du matériel de soins 

La désinfection ou la stérilisation du matériel propre permet d’éliminer les 

organismes pathogènes présents et d’éviter leur transmission par ce matériel à 
d’autres résidents, aux membres du personnel ou à l’environnement. Dans le cadre 
de la lutte contre les infections associées aux soins, la connaissance et le respect 
des procédures de désinfection et de stérilisation sont fondamentaux.  Par 
conséquent, les dispositifs médicaux (DM) réutilisables doivent répondre à des 
procédures d’entretien strictes.  

Répondre « OUI » si : 

q Il existe une procédure de traitement (nettoyage-désinfection) du matériel de 
soins réutilisable ne nécessitant pas de stérilisation ; 

q Cette procédure est mise à disposition du personnel soignant et facilement 
accessible ; 

q Cette procédure est établie selon l’utilisation des DM et le risque infectieux y 

afférant, conforme à la classification édictée par l’OMS (dispositif critique, 
semi-critique, non-critique) ; 

q Cette procédure reprend par type de DM, sa fréquence d’entretien, le produit 

à utiliser et sa concentration. 

Elément de preuve : le document de procédure. 
 

I.3 J b Informations concernant les produits utilisés et leur bonne utilisation 

Répondre « OUI » si : 

Un document d’information est facilement accessible pour l’ensemble du personnel 

(soignant-entretien) ; ce document comprend, pour tous les produits utilisés: 

q La classe/principe actif ; 

q Les indications d’usage : 
o Le mode de dilution 
o Le temps de trempage 

q Le mode d’emploi (processus d’utilisation) ; 

q Les incompatibilités ; 

q Les précautions à prendre (fiche sécurité) ; 

q La durée et mode de conservation. 
 

Elément de preuve : le document d’information. 
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I.3 J c Matériel et endroit nécessaire pour l’entretien des dispositifs médicaux 
 
Répondre « OUI » si :  

q Il existe un local ou une zone spécifique dédicacé à l’entretien du matériel de 

soins ; 

q Le récipient utilisé pour le trempage du matériel n’est strictement utilisé qu’à 

cet effet ; 

q Toutes les informations nécessaires sont facilement accessibles dans ce local 
(ou zone) et idéalement affichées. 

Elément de preuve : observance sur le terrain. 
 

I.3 J d Entretien du matériel de soins classé « critique » optimal 

Suivre la fiche d’autocontrôle I.3 J d 
 

I.3 J e Entretien du matériel de soins classé « semi-critique » et « non-critique » 

optimal 

Suivre la fiche d’autocontrôle I.3 J e 
 

I.3 J f Le personnel est formé à l’entretien des dispositifs médicaux 

Répondre « OUI » si : l’ensemble de ces procédures fait l’objet d’une formation du 

personnel soignant. 

Elément de preuve : attestations et documents de formation. 
 

K. GESTION DES DECHETS 

I.3 K a Existence d’une procédure de gestion des déchets 

Répondre « OUI » si :  

q cette procédure est disponible pour le personnel soignant, d’entretien, de 

cuisine ; 

q elle est conforme aux recommandations (CSH HGR 5109) et à la législation 
(M.B. 03.09.1994) ; 

q elle précise les différents types de déchets et leur mode d’évacuation ; 

q elle est soumise à révision. 

Elément de preuve : document de procédure. 
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I.3 K b Diffusion performante de la procédure de gestion des déchets 

Répondre « OUI » si : 

q La procédure de gestion des déchets est facilement accessible pour 
l’ensemble du personnel ; 

q Le personnel reçoit une formation sur la gestion des déchets. 

Elément de preuve : supports à la formation. 
 

I.3 K c Application de la procédure de gestion des déchets 

Suivre la fiche d’autocontrôle I.3 K c 
 

I.3 K d Mise à disposition du matériel nécessaire à la gestion des déchets optimale 

Suivre la fiche d’autocontrôle I.3 K d 
 

I.3 K e Consignes d’acheminement, de stockage et d’évacuation des déchets 

respectées 

Suivre la fiche d’autocontrôle I.3 K e 
 

L. GESTION DU LINGE 

I.3 L a Existence d’une procédure pour la gestion du linge  

Répondre « OUI » si : 

q cette procédure est disponible pour le personnel soignant ; 

q elle est conforme aux recommandations (CSH) et à la législation (AR 
15.10.2009) ; 

q elle est soumise à révision. 

Elément de preuve : document de procédure. 
 

I.3 L b Diffusion performante de la procédure de gestion du linge  

Répondre « OUI » si : 

q La procédure de gestion du linge est facilement accessible pour l’ensemble 

du personnel ; 

q Le personnel reçoit une formation sur la gestion du linge. 
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Elément de preuve : supports à la formation. 
 

I.3 L c Mise à disposition du matériel nécessaire à la gestion du linge optimale 

Suivre fiche d’autocontrôle I.3 L c 
 

I.3 L d Consignes d’acheminement, de stockage et d’évacuation respectées 

Suivre fiche d’autocontrôle I.3 L d 

 

M. ENTRETIEN DES LOCAUX 

I.3 M a Mise à disposition d’une procédure pour l’entretien des locaux 

L’organisation de l’entretien des locaux d’un établissement de soins doit prendre en 

compte de nombreux éléments qui concernent le type de résidents, les pathologies 
présentes, l’architecture des locaux, leur équipement, le personnel impliqué. 

Deux heures après le nettoyage simple ou la désinfection d’un sol, la charge 

microbienne revient à son niveau précédent. Ceci justifie un nettoyage régulier. 
L’entretien doit être programmé après réfection des lits et en général, après les 

soins  (poussières=vecteur important de transport des germes). 

Répondre « OUI » si une procédure d’entretien ménager est facilement accessible et 

reprend : 

q Une classification des locaux selon les zones à risque (standard-renforcé-
élevé) ; 

q La fréquence de nettoyage pour chaque zone ; 

q Les produits et le matériel à utiliser ; 

q Un calendrier du grand entretien périodique (murs, tentures, ….) est établi et 

appliqué dans l’institution. 

Elément de preuve : le document de procédure. 
 

I.3 M b Application de la procédure d’entretien des locaux  performante 

Suivre la fiche d’autocontrôle I.3 M b 
 

I.3 M c Formation du personnel d’entretien 

Répondre « OUI » si : le personnel d’entretien reçoit régulièrement une formation 

aux techniques d’entretien, sur les produits utilisés et sur les protocoles d’entretien 

des locaux en fonction du RI (isolements). 
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Elément de preuve : attestation de formation. 
 

I.3 M d Matériel et produits utilisés 

Répondre « OUI » si  sont mis à disposition : 

q le matériel nécessaire adapté pour ce type d’entretien, de qualité et 

ergonomique ; 

q le matériel doit répondre à des critères de sélection validés par le CMILS ; 

q le matériel est affecté par département, étage ; 

q la technique de la pré-imprégnation humide est privilégiée ; 

q des fiches techniques pour chaque produit utilisé reprenant les 
recommandations, dilutions, conditions d’utilisation, risques, protection. 

 

N. PREVENTION DES ACCIDENTS AVEC EXPOSITION AU 
SANG ET LIQUIDES BIOLOGIQUES 

I.3 N a Mise à disposition du matériel nécessaire à la prévention des AES optimale 

Répondre « OUI » si le matériel suivant est à disposition du personnel et en quantité 
suffisante : 

q Conteneurs à aiguilles répondant aux normes UN 3291 ; 

q Matériel sécurisé pour prélèvements sanguins ; 

q Matériel sécurisé pour injections ; 

q Matériel sécurisé pour perfusions veineuses ; 

q Matériel sécurisé pour perfusions sous cutanées ; 

q Matériel sécurisé pour l’insulinothérapie par auto-piqueur. 

Elément de preuve : observance sur le terrain. 
 

I.3 N  b Procédure écrite en vue d’informer le personnel 

Répondre « OUI » si :  
Une procédure écrite d’information à destination du personnel médical, 

paramédical, infirmier, soignant, d’entretien et de cuisine est disponible.  
Elle informe sur la prise en charge des risques, les mesures préventives et 
comprend la conduite à tenir en cas d’accident avec exposition au sang ou tout autre 

liquide biologique. 

Elément de preuve : document d’information. 
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I.3 N c Dynamique de sensibilisation en vue de prévenir les AES 

Répondre « OUI » si : 

q Le personnel est informé sur les mesures préventives et les conduites à tenir 
en cas d’AES à savoir : 

o premières mesures à prendre et qui devront être réalisées sur le lieu 
même de l’accident (soins locaux et antisepsie) ; 

o Déclaration ; 

o Evaluation du résident source ; 

o Evaluation du risque ; 

o Information du travailleur accidenté ; 

o Prise en charge spécifique (selon risque) ; 

o Prise en charge psychologique et psychosociale ; 

o Réévaluation de la situation à 72h ; 

o Suivi du travailleur accidenté ; 

o Déclaration de l’AES au SIPP/SEPP, à la médecine du travail et à 
l’organisme assureur. 

q Une collaboration avec le SEPP et la médecine du travail existe (collaboration 
conseillé en prévention et infirmier(e) MILS). 

Elément de preuve : supports à l’information. 
 

I.3 N d  Observance des consignes en matière de prévention des AES 

Suivre la fiche d’autocontrôle I.3 N d 

Remarque : l’établissement peut développer une démarche au départ d’une 

observation des agents en suivant une méthode pouvant provenir de ressources 
extérieures (www.geres.org). 
 

O. ECHANGE DES DONNEES TRANSMURALES 

I.3 O a Document  pour l’échange des données transmurales 

Répondre « OUI » si : un support (papier ou informatique) permettant la transmission 
des informations nécessaires pour assurer la continuité des soins (fiche de liaison) 
est utilisé. Il comprend toutes les données relatives au statut infectieux du résident. 

Elément de preuve : support présent au sein des différents départements de 
l’établissement. 
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I.3 O b Utilisation performante du support de transmission des données 

Répondre « OUI » si :  

q Pour la totalité des résidents sortants de l’établissement (hospitalisation, 

retour au domicile, transfert vers une autre MR), le support de transmissions 
des données dûment complété est fourni. 

Elément de preuve : les documents de transfert dûment complétés fournis lors des 
entrées et sorties de résidents. 
 

I.3 O c Information du personnel sur l’utilisation du document de transmission 

Répondre « OUI » si : l’ensemble du personnel soignant a reçu une information 

concernant l’utilisation du document de transmission des données transmurales. 

Elément de preuve : le document d’information. 
 

I.3 O d Dynamique d’amélioration de la liaison transmurale 

Répondre « OUI » si : le CMILS favorise au travers des réunions organisées, une 
dynamique d’amélioration de la qualité de la transmission des données transmurales 

en jouant le rôle d’interface entre hôpital et MR. Le CMILS prend des mesures en vue 
d’améliorer cette qualité de transmission. 

Elément de preuve : les PV des réunions du CMILS. 
 

P. GESTION DES EAUX – LEGIONELLOSE 

I.3 P a Plan de gestion du réseau de distribution d’eau – prévention des infections à 

Legionella 

Répondre « OUI » si :  

q Un plan de gestion est établi et comprend : 

o Les informations générales et description de l’installation ; 

o Les résultats de l’analyse de risques ; 

o Les mesures de gestion avec leur fréquence (carnet sanitaire – maintenance) ; 

o Les résultats des mesures de contrôle (relevés des températures). 

q La qualité de l’eau répond aux recommandations du CSH 7509 ; 

q L’EMILS assure le suivi des mesures d’assainissement ; 

q L’EMILS prend les mesures qui s’imposent en cas de résultats non-conformes. 

Elément de preuve :  

o le document du plan de gestion ; 
o le carnet sanitaire. 
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I.3 P b Formation du personnel intervenant dans la structure de gestion du réseau de 

distribution d’eau 

Répondre « OUI » si : 

q le personnel technique est formé au suivi du carnet sanitaire, à la 
maintenance et au processus de purge du réseau ; 

q le personnel soignant est formé à la pathologie du syndrome de Pontiac (état 
pseudo-grippal). 

Elément de preuve : les documents de formation, les attestations de présence aux 
formations. 
 

I.3 P c Matériel nécessaire à la prévention de la légionellose 

Répondre « OUI » si : le matériel nécessaire pour les actions suivantes est 
disponible : 

q contrôle de la température ; 

q Entretien périodique des réservoirs, chauffe-eau et têtes de robinet, pommes 
de douche. 

 

Q. GESTION DES NUISIBLES 

I.3 Q a Dynamique de gestion des nuisibles 

Répondre « OUI » si :  

q L’établissement dispose d’un plan de prévention et de gestion des nuisibles 

pouvant être confié à une société en sous-traitance ; 

q La société employée en sous-traitance ou les produits qui seraient utilisés 
directement par l’établissement, sont agréés. 

Elément de preuve : 

o Le contrat de sous-traitance 
o Les documents d’agrément. 

 

I.3 Q b Contrat avec une société agréée 

Répondre « OUI » si : le contrat comprend : 

q Un plan privilégiant la prévention ; 
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q Un référencement de toutes les zones à risque dans l’établissement ; 

q Un référencement des pièges disposés ; 

q Une traçabilité des passages ; 

q La gestion des insectes rampants et volants. 

Elément de preuve : les documents inhérents à tous les aspects du contrat. 
 

I.3 Q c Application performante du contrat de gestion des nuisibles  

Répondre « OUI » si : toute déclaration de présence de nuisible a donné lieu à une 
intervention de la société agréée et à un résultat probant. 

Elément de preuve : attestation d’intervention. 
 

R. GESTION DU RISQUE ASPERGILLAIRE (TRAVAUX) 

I.3 R a  Planification des travaux de construction ou de rénovation 

Répondre « OUI » si : la MR transmet à l’EMILS une déclaration des travaux ; une 
coordination est effective afin de minimiser les risques. 

Elément de preuve : document de planification des travaux. 
 

I.3 R b  Evaluation des risques 

Répondre « OUI » si : une gradation des mesures de précautions est effectuée en 
fonction des zones et des types de travaux concernés. Les mesures préventives sont 
listées. 

Elément de preuve : document identifiant les zones selon le risque, document 
reprenant les mesures préventives définies selon les risques. 
 

I.3 R c  Suivi des mesures préventives 

Répondre « OUI » si : un suivi des mesures préventives est organisé au travers d’une 

coordination multidisciplinaire (EMILS, direction, SIPP) durant toutes les phases du 
chantier. 

Elément de preuve : PV des réunions de concertation. 

I.3 R d Formation-information relatives au risque aspergillaire 

Répondre « OUI » si :  

q L’EMILS, la direction et le pôle technique ont reçu une formation quant à la 

démarche à suivre pour la prévention du risque aspergillaire ; 
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q Le personnel de la MR reçoit une information quant aux mesures prises dans 
le cadre de la démarche de prévention du risque aspergillaire. 

Elément de preuve : documents relatifs aux formations-informations.  

 

4. RESULTATS 

La comparaison de ces résultats  (graphique) d’année en année sera un indicateur 

de suivi. 

I.R 1 Nombre de cas MRSA enregistrés 

Nombre de cas enregistrés sur l’année écoulée ; données récoltées directement via 
le registre obligatoire des infections dans la MR/MRS. 

Elément de preuve : le registre des infections. 
 

I.R 2 Nombre de cas Clostridium D. avec diarrhée enregistrés  

Nombre de cas enregistrés sur l’année écoulée ; données récoltées directement via 
le registre obligatoire des infections dans la MR/MRS. 

Elément de preuve : le registre des infections. 
 

I.R 3 Pourcentage de personnel vacciné contre la grippe  

Indiquer le pourcentage de membre du personnel (soignant – entretien – cuisine) 
vacciné le dernier hiver contre la grippe. 

Elément de preuve : listing établi lors de la campagne de vaccination. 
 

I.R 4 Pourcentage de résident vacciné contre la grippe 

Indiquer le pourcentage de résident vacciné le dernier hiver contre la grippe. 

Elément de preuve : listing établi lors de la période de vaccination. 
 

I.R 5 Volume global de consommation de solution hydro alcoolique dans 

l’établissement pour l’année écoulée (en litres). 

Ce chiffre sera transformé en volume moyen / résident / jour. 

Elément de preuve : le document de facturation des commandes de solutions hydro-
alcooliques pour la MR/MRS via le département en charge de ces commandes. 
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BIJLAGE 23 

  

FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT-FASE 3   
Referentie: I.3 A b 04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Procedure handhygiëne 
Kritisch(e) punt(en) De handen vormen de belangrijkste overdrachtsweg van 

micro-organismen. Handhygiëne wordt dan ook beschouwd 

als de meest doeltreffende maatregel van de algemene 
voorzorgsmaatregelen ter preventie van infecties bij de 

zorgverlening en om te voorkomen dat multiresistente 

micro-organismen zich zouden verspreiden. 

Fiche bestemd voor  Verzorgend, medisch, paramedisch, onderhouds- en 

keukenpersoneel 

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □   HGR 8349 

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

Weging – planning van de acties 

 

DATUM: 

………./………../………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met indicatoren). 
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 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

De handen worden ontsmet vóór contact met een bewoner.     

De handen worden ontsmet na contact met een bewoner.     

De handen worden ontsmet vóór een zuivere/invasieve handeling.     

De handen worden ontsmet na contact met de omgeving van de bewoner.     

De handhygiënetechniek wordt toegepast na blootstelling aan biologische 

vloeistoffen. 

    

Als de handen macroscopisch bevuild zijn of in geval van contact met een 

bewoner besmet met Clostridium Difficile of met schurftmijt dienen de 

handen absoluut eerst met water en zeep te worden gewassen alvorens ze 

met een HAO te ontsmetten. 

    

De handen worden gewassen volgens de sociale indicaties voor 

handhygiëne: aanvang van het werk, rustpauze, maaltijdpauze, 

toiletgebruik. 

    

De techniek van het handen wassen is gekend en wordt toegepast.     

De techniek van het ontsmetten van de handen is gekend en wordt 

toegepast. 

    

 TOTAAL     
 

 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   
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FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT-FASE 3   
Referentie: I.3 A d  04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Materiaal en producten vereist voor handhygiëne. 

Kritisch(e) punt(en)  

Fiche bestemd voor  Verzorgend, medisch en onderhoudspersoneel 

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □    

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

 

Weging – planning van de acties 

DATUM: 

………./………../………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met 

indicatoren). 

 

 



BIJLAGE 23 

 

 

 

 

 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

De wasbakken voor het wassen van de handen worden voor geen andere 

doeleinden gebruikt. 

    

De gebruikte wasbakken zijn aangepast aan de techniek voor het handen 

wassen (aangepaste kraan, zeephouder, vuilbakje dat niet met de handen 

wordt geopend). 

    

Op de gepaste plaatsen zijn er voldoende voorzieningen om de handen te 

wassen. 

    

Op de plaatsen waar de handen worden gewassen, is zeep voor intensief 

gebruik voorzien (hypoallergeen).  

    

De hydroalcoholische oplossingen die voor het ontsmetten van de handen 

worden gebruikt, voldoen aan de Europese normen. 

    

Op de vereiste plaatsen zijn er voldoende grote verpakkingen 

hydroalcoholische oplossingen op statief beschikbaar. 

    

Het personeel heeft de beschikking over hydroalcoholische oplossingen in 

verpakkingen van 100 ml. 

    

 TOTAAL     
 

 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   
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FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT-FASE 3   
Referentie: I.3 A e 04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Procedure voor het dragen van 

handschoenen 
Kritisch(e) punt(en)  

Fiche bestemd voor  Verzorgend, medisch, paramedisch en 

onderhoudspersoneel 

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □   CSS HGR 8349  

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

Weging – planning van de acties 

DATUM: 

………../………../…………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met indicatoren). 
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 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

Op de plaatsen waar de handen worden gewassen, hangt een affiche 

uit over het correct gebruik van handschoenen. 

    

Het personeel beschikt over een voldoende grote hoeveelheid 

handschoenen. 

    

Het RH promoot het gebruik van latexvrije en niet-gepoederde 

handschoenen. 

    

De richtlijnen over het gebruik van handschoenen zijn gekend en 

worden zonder overdrijven toegepast. 

    

Er wordt een nieuw paar handschoenen aangetrokken: 

ü na iedere bewoner  

ü bij eenzelfde bewoner na contact met elk soort lichaamsvocht 

ü bij eenzelfde bewoner bij overgang van een besmette zone 

naar een andere zone 

ü na contact met voorwerpen bevuild met lichaamsvochten. 

    

Het personeel draagt steriele handschoenen bij aseptische verzorging.     

Het personeel ontsmet de handen na gebruik van handschoenen. Na 

blootstelling aan bloed of aan lichaamsvochten worden de handen 

eerst gewassen en vervolgens ontsmet. 

    

De techniek voor het dragen en verwijderen van steriele en niet-

steriele handschoenen wordt toegepast. 

    

TOTAAL     
 

 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   
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FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT-FASE 2   
Referentie: I.3 B a 04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Status van de handen van het verzorgend 

personeel 
Kritisch(e) punt(en) De handen vormen de belangrijkste overdrachtsweg van 

micro-organismen. Handhygiëne wordt dan ook beschouwd 

als de meest doeltreffende maatregel van de algemene 
voorzorgsmaatregelen ter preventie van infecties bij de 

zorgverlening en om te voorkomen dat multiresistente 

micro-organismen zich zouden verspreiden. 

Fiche bestemd voor  Verzorgend, medisch, paramedisch, onderhouds- en 

keukenpersoneel 

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □   HGR nr. 8349 

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

Weging – planning van de acties 

 

DATUM: 

………./………../………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met indicatoren). 
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 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

Op de gepaste plaatsen wordt een affiche over de "status van de handen" 

uitgehangen. 

    

Het verbod om juwelen te dragen aan de handen, polsen en aan de voorarm 

wordt nageleefd (een gladde trouwring is wel toegestaan). 

    

Het verbod op het dragen van polshorloges wordt nageleefd.     

Het verbod op het dragen van armbanden wordt nageleefd.     

De nagels zijn kortgeknipt en schoon.     

Het verbod op het dragen van nagellak wordt nageleefd.     

Het verbod betreffende valse nagels wordt nageleefd.     

De handen vertonen geen wonden of eventuele wonden zijn beschermd.     

De status van de handen wordt regelmatig overlopen.     

 TOTAAL     
 

 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   
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FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT-FASE 2   
Referentie: I.3 B b 04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Protocol kledij van het personeel - 

kleedkamers 
Kritisch(e) punt(en)  

Fiche bestemd voor  Verzorgend, paramedisch, onderhouds- en keukenpersoneel 

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties o HGR 04/2005  

o Koninklijk besluit van 6 juli 2004 betreffende de 

werkkledij  

o Koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling 

van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen 

moeten beantwoorden 

o Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het 

gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 

14.7.2005) 

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

Weging – planning van de acties 

 

DATUM: 

………./………../………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met indicatoren). 
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 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

Het personeel beschikt over voldoende sets werkkledij (minstens 2 tot 

3/week te wisselen). 

    

De werkgever zorgt, of laat zorgen voor de reiniging van de werkkledij en 

voor het herstellen en onderhouden van de werkkledij in normale staat van 

gebruik. 

    

De schone werkkledij wordt in een gesloten of afgedekte verpakking 

getransporteerd. 

    

Het reinigen van de werkkledij door de werknemer is verboden.     

Het verbod om werkkleding mee naar huis te nemen wordt nageleefd.     

Het verbod van overvesten wordt nageleefd.     

De door de werkgever geleverde beschermende jassen (werkkleding) zijn 

toegestaan en worden door de werkgever onderhouden. 

    

De schone sets werkkleding worden beschermd in een afgesloten kast of in 

een beschermende plastic bewaard. 

    

In de kleedkamer bevindt zich een bak voor vuil linnen die aan de 

voorschriften voldoet (deksel + te openen met een pedaal). 

    

De (plaatselijke) kleedkamers worden regelmatig verlucht en gereinigd.     

De muur-, vloer- en plafondbekleding is glad en afwasbaar.     

De kasten zijn aan de binnen- en buitenzijde schoon.     

Er bevindt zich een vuilbak in de kleedkamers.     

De doucheruimte en wc's zijn schoon en naar behoren uitgerust.     

Het kapsel wordt kort gedragen of de haren worden samengebonden.     

De schoenen zijn schoon en afwasbaar.     

 TOTAAL     
 

 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   
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FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT-FASE 3   
Referentie: I.3 C d 04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Protocol betreffende de plaatsing en 

opvolging van een blaaskatheter 
Kritisch(e) punt(en) De techniek van blaassondering en de opvolging van de 

zorgverstrekking aansluitend op een blaassonde kan een 

groot risico voor kruiselingse overdracht van biologische 

agentia inhouden. 

Fiche bestemd voor  Verzorgend personeel 

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □   intranet CHC 

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

 

Weging – planning van de acties 

DATUM: ………./………../………… VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met indicatoren). 
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 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

PLAATSEN     

De bewoner zit voor de katheterisatie op een beschermende onderlegger.     

Alvorens de zorgen te verstrekken wordt het intiem toilet (neutrale zeep) 

eerst grondig uitgevoerd (naleving van de basistechniek). 

    

Vóór en na het intiem toilet van de bewoner reinigt de verzorgende de 

handen met een hydroalcoholische oplossing. 

    

De intieme zone wordt ontsmet met gynaecologische isobetadine® of met 

isobetadine® dermicum. De contactduur bedraagt 30 seconden. 

    

Voor de plaatselijke verdoving wordt xylocaïne gel 2 % gebruikt: bij de man 

wordt de katheter in de urinebuis ingebracht; bij de vrouw wordt op het 

uiteinde van de katheter een glijmiddel aangebracht. 

    

De katheter wordt met behulp van een steriele set volledig aseptisch 

ingebracht. De katheterisatie dient a-traumatisch te verlopen (nooit 

forceren). 

    

Voordat de katheter wordt gemonteerd, wordt die rechtstreeks op de 

kiemvrije zak aangesloten. Op het ogenblik van de katheterisatie zijn 

katheter en zak al verbonden. 

    

Het ballonnetje wordt opgeblazen met de hoeveelheid gedistilleerd water 

die op de verpakking staat vermeld. 

    

De opvangzak wordt glooiend ten opzichte van de blaas gehouden, en komt 

niet in contact met de grond. 

    

Kampt de bewoner met urineretentie dan wordt de blaas in trappen van 

maximum 500 ml geledigd. 

    

In het geval van IN/OUT-katheterisatie wordt de blaas na staalneming 

volledig geledigd. 

    

OPVOLGING     

 Bij gevaar voor blootstelling aan biologische vloeistoffen zijn handschoenen 

verplicht wanneer de katheter en/of de opvangzak worden aangeraakt. 

    

 Vóór en na aanraking van de katheter en na het uittrekken van de 

handschoenen dienen de handen met een hydroalcoholische oplossing te 

worden gereinigd. 

    

 De opvangzak wordt minstens een keer / 24 uur geledigd. De gegevens over 

de hoeveelheid en het uitzicht van de urine worden bewaard. 

    

 Het uiteinde van de opvangzak wordt vóór en na het ledigen ontsmet met 

een kompres gedrenkt in chloorhexidine. 

    

 De opvangzak wordt zo weinig mogelijk vervangen (tenzij doorboord of 

ernstig vuil). Het uiteinde van de katheter wordt ontsmet voordat de nieuwe 

opvangzak wordt aangesloten. 

    

 De bacteriologische urinestaalname gebeurt zonder dat de zak wordt 

losgekoppeld, via de staalnamesite die vooraf gedurende 30 seconden met 

chloorhexidine werd gedesinfecteerd. 

    

 De blaaskatheter wordt verwijderd indien er geen indicatie meer voor is.     

 De blaaskatheter wordt verwijderd bij vermoeden van een urineweginfectie 

en op aanvraag van de arts. Vooraf kan een antibioticakuur worden 

ingesteld. 

    

 Dezelfde blaaskatheter mag drie maanden ter plaatse blijven (voor siliconen 

katheters). Daarna wordt een nieuwe katheter ingebracht. 

    

 De voorkeur gaat uit naar siliconen katheters. In dat geval is het vervangen 

van de katheter niet geïndiceerd en enkel verbonden met de aanwezigheid 

van een incident (occlusie, infectie). 

    

 Bij het verwijderen wordt een steriele naald gebruikt om het ballonnetje te     
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laten leeglopen. 

 De opvangzak wordt glooiend ten opzichte van de blaas gehouden, en komt 

niet in contact met de grond. 
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FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT-FASE 3   
Referentie: I.3 C e  04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Protocol voor het plaatsen en opvolgen 

van een vasculaire katheter  
Kritisch(e) punt(en) Bij het aanbrengen en het manipuleren van een perifere 

katheter en van het perfusiesysteem kunnen biologische 

agentia worden overgebracht. 

Fiche bestemd voor  Verzorgend personeel 

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties o Preventie van kathetergerelateerde infecties: CCLIN 

en CDC 

o Programme Priam, Prévention des infections en 

établissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes, Consensus formalisé d’experts, 

juni 2009, Frankrijk 

o HGR 5303-3 

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

 

Weging – planning van de acties 

DATUM: 

……../………./………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met indicatoren). 
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 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

PLAATSEN     

De procedure voor het plaatsen van een perifere katheter is een aseptische 

procedure waarbij gebruik wordt gemaakt van steriel materiaal. 

    

De katheter wordt bij voorkeur op de bovenste ledematen en niet in de 

buurt van een gewricht aangebracht. 

    

Het is ten stelligste aanbevolen om geen katheter in te brengen in een 

lidmaat: na axillaire curage, radiotherapie, aanwezigheid van een A/V-fistel, 

een infectieus huidletsel, aanwezigheid van een prothese, bij verlamd 

lidmaat. 

    

Ontharing is enkel aangewezen als de beharing het aanbrengen van een 

kleefverband zou verhinderen. 

    

De handen worden voor het aanbrengen met een hydroalcoholische 

oplossing ontsmet. 

    

De verpleegkundige draagt niet-steriele handschoenen. 

(standaardvoorzorgsmaatregelen) 

    

De zone wordt gereinigd voor het antisepticum wordt aangebracht - gebruik 

neutrale zeep. 

    

De huid wordt kiemvrij gemaakt met chloorhexidine in alcohol - 

werkingsduur: 30 seconden. Wacht tot de zone spontaan opdroogt. 

    

Na ontsmetting wordt de insertieplek niet meer aangeraakt.     

Als gebruik moet worden gemaakt van een kraan wordt op de katheter een 

verlengstuk geplaatst. 

    

Op de insertieplek wordt een transparant en waterdicht verband gekleefd. 

De punctieplaats is zichtbaar. 

    

Het verband kleeft perfect op de huid. De slang is gefixeerd met een 

veiligheidslus. 

    

OPVOLGING     

 Voordat de katheter/het verband of de infuusslangen worden aangeraakt, 

worden de handen met een hydroalcoholische oplossing ontsmet. 

    

 De uiteinden en kranen worden vóór manipulatie ontsmet met een steriel 

kompres gedrenkt in chloorhexidine in alcohol. 

    

 De katheter wordt verwijderd wanneer er geen indicatie meer is.     

 Bij ieder kort verblijf wordt de katheter onderzocht op plaatselijke tekenen 

van infectie. 

    

 Bij een vermoeden van kathetergerelateerde infectie wordt de katheter 

onmiddellijk verwijderd. 

    

 De katheter blijft maximaal 96 uur ter plaatse.     

 Het verband wordt vervangen telkens een nieuwe katheter wordt 

aangebracht of wanneer die loskomt of vuil is. 

    

 Bij het vervangen wordt choorhexidine in alcohol als ontsmettingsmiddel 

gebruikt. 

    

 De leidingen worden om de 96 uur vervangen.     

 De zorgopvolging wordt duidelijk in het verpleegkundig dossier genoteerd.     
 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   
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I.3 A b Handhygiëne I.3 E a Status van de 
handen 
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FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT-FASE 3   
Referentie: I.3 C f  04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Protocol betreffende de plaatsing en 

opvolging van een hypodermoclyse 
Kritisch(e) punt(en) Hoewel de literatuur hierover niets zegt, zijn de 

deskundigen in een streven naar samenhang van oordeel 

dat voor het manipuleren van de katheter, de leiding en de 

kranen bij onderhuidse perfusie dezelfde regels dienen te 

worden gehanteerd als bij perifere veneuze katheterisatie. 

Fiche bestemd voor  Verzorgend, medisch personeel 

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties o Preventie van kathetergerelateerde infecties: CCLIN 

en CDC 

o Programme Priam, Prévention des infections en 

établissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes, Consensus formalisé d’experts, 

juni 2009, Frankrijk 

o HGR 5303-3 

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

Weging – planning van de acties 

DATUM: 

………./………../………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met indicatoren). 
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 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

De regels voor het kiemvrij maken worden bij het aanbrengen nageleefd.     

De handen worden voor het aanbrengen met een hydroalcoholische 

oplossing ontsmet. 

    

Het verplegend personeel draagt handschoenen bij het aanbrengen.     

De buik of de binnenzijde van de dijen gelden als bevoorrechte insertieplek.     

Bij herhaald aanbrengen wordt de insertieplaats frequent gewisseld.     

De huid wordt ontsmet met chloorhexidine.     

Op de insertieplek wordt een transparant verband aangebracht. De 

punctieplaats is zichtbaar. 

    

Het debiet wordt aan het medisch voorschrift en aan de resorptie van de 

bewoner aangepast. 

    

De toe te dienen hoeveelheid kan indien nodig over verschillende plaatsen 

worden verdeeld. 

    

Na toediening van het product wordt het volledige systeem (vlindernaald en 

set) verwijderd. 

    

Alle gegevens over het aanbrengen van de hypodermoclyse worden in het 

verpleegkundig dossier opgeslagen. 

    

 

 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   
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FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT   
Referentie: I.3 C g  04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Zorgprotocol enterale voeding-

gastrostomie 
Kritisch(e) punt(en) Infectieuze complicaties die zich het vaakst 

voordoen bij percutane endoscopische gastrostomie zijn 

huidinfectie op de plaats van de gastrostomie (30 % van de 

gevallen), inhalatie-pneumopathie (1 % van de gevallen), 

buikvliesontsteking (1 % van de gevallen). 

Fiche bestemd voor  Verpleegkundig personeel 

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □   Programme Priam, Prévention des infections en 

établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, Consensus formalisé d’experts, juni 2009, 

Frankrijk 

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

 

Weging – planning van de acties 

DATUM: ………/…………/………… VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met indicatoren). 
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 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

Het verpleegkundig personeel licht de bewoner en zijn familie de 

gastrostomietechniek toe. 

    

Het verpleegkundig personeel noteert alle gegevens betreffende de 

gastrostomiekatheter (aard van de katheter, bevestigingssysteem...) in het 

patiëntendossier, evenals de verstrekte zorgen, de plaatselijke toestand van 

de huid en het bevestigingssysteem. 

    

Het aanbrengen van een nasogastrische sonde is een zuivere zorg (niet 

aseptisch). 

    

Op het ogenblik van het aanbrengen en vóór het toedienen van voeding of 

medicatie wordt de juiste positie van de nasogastrische sonde 

gecontroleerd. 

    

Een correct bevestigde nasogastrische sonde voorkomt dat er wonden ter 

hoogte van de neusvleugels ontstaan. 

    

Het personeel volgt de standaardvoorzorgsmaatregelen tijdens het 

manipuleren van de sonde en van de systemen voor het toedienen van de 

voedingsproducten en bij het aansluiten van de sonde op (handhygiëne door 

frictie voor en na de handelingen, dragen van niet-steriele handschoenen…). 

    

De insertieplaats van de sonde wordt iedere dag gecontroleerd door 

gekwalificeerd personeel dat onderlegd is om eventuele complicaties te 

herkennen. 

    

De stoma wordt 2X/week behandeld met isobetadine® dermicum waarna 

een occlusief verband wordt aangebracht. 

    

Het verpleegkundig personeel reinigt de stoma dagelijks met ontsmettende 

zeep, spoelt die schoon met steriel water en maakt de plaats voorzichtig 

droog. 

    

De stoma wordt afgedekt met een steriel kompres; daarbij wordt ervoor 

gezorgd dat de ring op de huid vrij blijft. 

    

De mondverzorging gebeurt minstens 3X/dag – oraal antiseptisch middel.     

Tijdens de voeding en gedurende twee uur na de voeding wordt de bewoner 

in een halfzittende houding gezet. 

    

Om het aantal manipulaties en de risico's op contaminatie te beperken 

gebruikt het RH/RVT gebruiksklare voedingsproducten en systemen om de 

producten contactvrij toe te dienen.  

    

Het toedieningsmechanisme (slang) wordt minstens om de 24 uur 

vervangen. 

    

De gastrostomiekatheter wordt gespoeld met flessenwater (tussen 5 en 10 

ml), na voeding en toediening van de medicatie. 

    

De bewoner wordt opgevolgd en 1X/kort verblijf op eventuele complicaties 

onderzocht (N+, V+, diarree, verstopping, T°). 

    

Accidenteel verwijderde sondes worden zo snel mogelijk in een 

ziekenhuisomgeving teruggeplaatst. 

    

 Om te vermijden dat er trekkrachten op de sonde worden uitgeoefend, 

wordt ze aan de huid bevestigd. 

    

 

 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   
I.3 A b Handhygiëne I.3 E a Status van de 

handen 
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FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT-FASE 3   
Referentie: I.3 C h  04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Protocol wondzorg  
Kritisch(e) punt(en)  

Fiche bestemd voor  Verzorgend personeel 

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □    

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

 

Weging – planning van de acties 

DATUM: 

………./………./………….. 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met indicatoren). 
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 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

Het personeel volgt bij het vervangen van een verband strikt de 

standaardvoorzorgsmaatregelen op (handhygiëne). 

    

Het personeel eerbiedigt het protocol inzake afvalbeheer.     

Het materiaal dat voor wondzorg wordt gebruikt, is steriel en wordt volgens 

de geldende normen gesteriliseerd. 

    

Het verzorgend personeel past strikt het volgende principe toe: er wordt 

steeds gewerkt van de schoonste naar de meest gecontamineerde zone van 

de wonde en van de meest kwetsbare naar de minst kwetsbare plaats. 

    

Het personeel reinigt de handen met een hydroalcoholische oplossing 

alvorens het verband te verwijderen (niet-steriele handschoenen indien het 

verband vuil is) en voordat het materiaal wordt klaargelegd (steriele set). 

    

Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van uni-doses of van een 

persoonlijke flacon van de bewoner. 

    

De vervaldatum van de antiseptische producten en vooral de duur van 

bewaring na het openen van een flacon worden gerespecteerd. 

    

 Het verpleegkundig personeel controleert de wonde nauwgezet en reageert 

op tekenen suggestief voor een infectie (plaatselijke en algemene 

symptomen). 

    

 

 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   

I.3 A b Handhygiëne    
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FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT-FASE 3   
Referentie: I.3 C i 04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Protocol zuurstoftherapie-

aerosoltherapie 
Kritisch(e) punt(en) Systemen voor aerosoltherapie of zuurstoftherapie 

zijn potentiële reservoirs en wegen voor de overdracht van 

micro-organismen en kunnen aanleiding geven tot 

bronchiale of pulmonaire infecties van de luchtwegen. De 

bewoner kan besmet raken door eigen kiemen of bacteriën 

die zich in het vernevelings- of bevochtigingssysteem 

vermenigvuldigen. De besmetting kan ook door materiaal of 

gewoon door contact van de ene op de andere bewoner 

worden overgedragen. 

Fiche bestemd voor  Verzorgend personeel 

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □   Programme Priam, Prévention des infections en 

établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, Consensus formalisé d’experts, juni 2009, 

Frankrijk 

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

Weging – planning van de acties 

DATUM: 

………./…………./………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 
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Stel de actieprioriteit op volgens het verwervingspercentage (zie tabel met indicatoren). 

 

 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

ZUURSTOFTHERAPIE     

Het verzorgend personeel gebruikt steriel water voor de bevochtiging 

tijdens zuurstoftherapie. 

    

De voorkeur wordt gegeven aan gebruiksklare wegwerpreservoirs met 

steriel water (gesloten systeem). 

    

Het verzorgend personeel maakt de bevochtigingssystemen voor 

meervoudig gebruik iedere dag leeg, reinigt ze met een detergent of met 

een detergent-ontsmettingsmiddel voor medisch materiaal en droogt ze. 

    

Wanneer het reservoir van een systeem voor meervoudig gebruik bijna leeg 

is, wordt de resterende vloeistof eerst weggegoten voordat het reservoir 

weer wordt gevuld. 

    

Het zuurstofverdeelsysteem (slang, sonde, bril of masker) wordt eenmaal 

per week vervangen of wanneer het zichtbaar vuil is of niet meer correct 

functioneert. 

    

Bij langdurige toediening worden de compressiezones opgevolgd (oren en 

neus). 

    

AEROSOLTHERAPIE     

Het verzorgend personeel ontsmet de handen met HAO alvorens een 

aerosol klaar te zetten. 

    

Bij het voorbereiden van de aerosols worden steriele oplossingen gebruikt.     

Het volume van de oplossing bedraagt maximum 5 ml.     

De voorbereiding van de aerosols is een zuivere handeling.     

De bewoner wordt volledig of half rechtop gezet.     

De duur van de aerosol bedraagt maximum 10 minuten.     

Na ieder gebruik worden de vernevelkamers leeg gemaakt en gereinigd. Ze 

worden droog en schoon gehouden. 

    

 Bewoners die deze therapieën ondergaan beschikken over eigen leidingen 

en interfaces (mondstuk, masker). 

    

 Om contaminatie te voorkomen wordt het vernevelsysteem (generator, 

slangen en bewonersinterface) tussen twee behandelingen in de kamer van 

de resident bewaard. 

    

 Het RH/RVT bepaalt een minimumfrequentie (minstens om de 7 dagen) voor 

het vervangen van het volledige vernevelingssysteem van een bewoner 

(kamer, leidingen en bewonersinterface). 

    

 Telkens wanneer de generator door een andere bewoner wordt gebruikt, 

wordt hij volgens de gegevens van de fabrikant gereinigd en ontsmet. 

    

 ENDOTRACHEALE BEADEMING     

 De beademingstube wordt na ieder gebruik gespoeld.     

 De aspiratiebokaal wordt 1X/dag leeggemaakt en gereinigd (ontsmettend 

detergent). 

    

 Voordat het beademingssysteem door een andere bewoner wordt gebruikt 

wordt het gereinigd (detergent) en ontsmet. 

    

 Voor iedere nieuwe beademing wordt een nieuwe sonde gebruikt.     

 TOTAAL     
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 Aanvullende autocontrolefiche   
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FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT-FASE 3   
Referentie: I.3 C j 04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Protocol verpleegkundige zorgen  

Kritisch(e) punt(en) De kwaliteit van de lichaamshygiëne is heel vaak bepalend 

voor de kwaliteit van de verstrekte zorgen. 

Tandbederf en aantasting van de mond wordt in verband 

gebracht met voedingstekorten die de kans op infecties nog 

vergroten. 

Fiche bestemd voor  Verzorgend personeel 

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties  O Programme Priam, Prévention des infections en 

établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, Consensus formalisé d’experts, juni 2009, 

Frankrijk 

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

 

Weging – planning van de acties 

DATUM: 

………./………../………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met indicatoren). 
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 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

Telkens de incontinentiebescherming wordt veranderd, volgt het personeel 

de algemene voorzorgsmaatregelen op. 

    

Het verzorgend personeel vervangt de wegwerpbescherming 

overeenkomstig het risico op doorligwonden dat voor de bewoner werd 

berekend, ook wanneer er gebruik wordt gemaakt van 

beschermingsmateriaal met hoog absorptievermogen. 

    

Bij het vervangen van het materiaal worden de huid en de slijmvliezen 

gewassen. 

    

De perianale huid wordt gecontroleerd op schaving.     

Het verzorgend personeel handelt preventief om doorligwonden te 

voorkomen en grijpt in geval van huidversterving snel in. 

    

Het vervangen met het oog op het voorkomen van huidversterving en op 

systematische mobilisaties worden goed georganiseerd; dit zijn immers 

seriematige zorgen met een hoog risico op kruisbesmetting. 

    

De mond- en tandhygiëne maakt deel uit van het toilet van de bewoner; dit 

moet voorkomen dat er infecties aan de luchtwegen en orofaryngeale 

candidiasis optreden. 

    

De tandprotheses worden dagelijks verzorgd.     

Bij terminale bewoners wordt een kompres voor de mondverzorging 

gebruikt. 

    

Ongeacht het niveau van autonomie krijgen alle bewoners iedere dag een 

volledig toilet (van de schoonste lichaamszones naar de minst schone). 

    

Het verzorgend personeel stimuleert iedere bewoner om zichzelf te wassen 

en ziet erop toe of zij hun autonomiepeil handhaven. 

    

Buiten het lichaamstoilet wordt zo vaak als nodig de handhygiëne van de 

bewoner verzekerd. 

    

Het verzorgend personeel past het toilettype aan de graad van 

afhankelijkheid aan; in de eerste plaats wordt de voorkeur gegeven aan een 

douche. 

    

De toiletbenodigdheden (bijvoorbeeld: lotions, crèmes, zeep, scheergerief, 

kam) zijn individueel (niet gedeeld door de bewoners). 

    

 Gemeenschappelijk gebruikte sanitaire voorzieningen (douchetafels, in de 

hoogte verstelbare baden, liften...) worden na het gebruik grondig ontsmet. 

    

 De handdoeken en washandjes worden regelmatig vervangen.     

 TOTAAL     
 

 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   

Fiche I.3 A b  
handhygiëne 

Fiche I.3 A e dragen van 
handschoenen 
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FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT-FASE 3   
Referentie: I.3 D a 04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  MRSA protocol 
Kritisch(e) punt(en) De standaardvoorzorgsmaatregelen gelden altijd. MRSA 

wordt voornamelijk overgedragen via de handen van 

gezondheidsmedewerkers die in contact kwamen met 

gekoloniseerde of geïnfecteerde bewoners. 

Fiche bestemd voor  Verzorgend, medisch, paramedisch en 

onderhoudspersoneel 

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □ BICS aanbevelingen rond het voorkomen van overdracht 

van MRSA in MRS juli 2005 

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

Weging – planning van de acties 

 

DATUM: 

………./………../………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met indicatoren). 
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 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

Op de deur van de kamer van de bewoner die drager is van MRSA wordt 

systematisch een affiche aangebracht met de te treffen 

voorzorgsmaatregelen (personeel en bezoekers). 

    

De bewoner wordt aangeleerd wat er onder een goede handhygiëne wordt 

begrepen; anderzijds wordt hij erop gewezen dat hij voor het verlaten van 

de kamer de handen moet ontsmetten. 

    

De resident die drager is wordt helemaal als laatste verzorgd. Ook zijn 

kamer wordt als laatste schoongemaakt. 

    

Bevindt de MRSA-haard zich  

- ter hoogte van de secreties van de luchtwegen en produceert de 

bewoner fluimen, of 

- ter hoogte van een wonde die niet kan worden afgedekt, of  

- ter hoogte van de urine en is de bewoner urine-incontinent en 

vertoont hij een precaire hygiëne 

dan dient de bewoner in een individuele kamer te worden ondergebracht. 

    

Het verzorgend personeel past gedurende de volledige periode dat de 

bewoner drager is de standaardvoorzorgsmaatregelen toe tijdens de 
verzorging en tijdens het verschonen van het bed van een met MRSA 

besmet bewoner. Na ieder fysiek contact met de bewoner worden de 

handen ontsmet. 

    

Het verzorgend personeel draagt handschoenen voor het verzorgen van een 

niet-afdekbare wonde van een met MRSA besmet bewoner. 

    

Bij contact op minder dan een meter met een bewoner met een productieve 

hoest die ter hoogte van de longen drager is van MRSA, draagt het 

verzorgend personeel een masker. 

    

Het verzorgend personeel draagt een schort bij contact met een urine-

incontinente bewoner die ter hoogte van de urinewegen besmet is met 

MRSA. 

    

Het personeel verstrekt de bezoekers de volgende richtlijnen: ontsmetten 

van de handen bij het verlaten van de kamer, er hoeft geen beschermende 

uitrusting te worden gedragen. 

    

Het onderhoudspersoneel past een protocol voor het onderhoud van de 

kamer toe (voorzorgen contact). 

    

Het beddengoed van de bewoner die drager is van MRSA wordt in een 

hermetische zak verpakt. De zak wordt in de kamer gesloten en vervolgens 

naar de wasplaats overgebracht. Is de buitenzijde van de zak duidelijk 

verontreinigd, dan wordt een tweede zak over de eerste getrokken. 

    

Het afval geproduceerd door de verzorging van de met MRSA besmette 

bewoner wordt vergaard in een zak voor ongevaarlijk afval; dit afval wordt 

dagelijks afgevoerd en blijft tot aan het ogenblik van ophaling in de kamer 

staan. 

    

Er bestaat een schema voor dekolonisatie van een met MRSA besmet 

bewoner. 

    

Er bestaat een document voor opvolging van de dekolonisatie teneinde de 

correcte toepassing van de procedure na te gaan en de prestatie van de 

toepassing te evalueren. 

    

Het verzorgend personeel wordt opgeleid over de opvolging van een 

bewoner besmet met MRSA. 

    

 TOTAAL     
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 Aanvullende autocontrolefiche   
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FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT-FASE 3   
Referentie: I.3 D b 04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Protocol vermoeden Clostridium Difficile 

Aanvullende maatregelen op het vlak van 

contact + Clostridium Difficile 

geassocieerde diarree (CDAD) 
Kritisch(e) punt(en) De standaardvoorzorgsmaatregelen gelden altijd. 

De aanvullende voorzorgsmaatregelen moeten worden 

toegepast bij iedere symptomatische bewoner (met diarree) 

die drager is van een toxinogene stam buiten of tijdens een 

epidemie. 

HAO gebruiken alleen volstaat niet om de kiem te doden. De 

overdracht gebeurt door rechtstreeks of onrechtstreeks 

contact en de besmetting faeco-oraal. De overdracht via 

onrechtstreeks contact is de frequentste en geschiedt via de 

handen van de zorgverstrekkers en via de omgeving (vloer, 

badkamer, toilet...) en het besmet materiaal. 

Fiche bestemd voor  Verzorgend, medisch, paramedisch en 

onderhoudspersoneel 

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □   HGR n°8365 05/2008 

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

Weging – planning van de acties 

DATUM: 

………./………../………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 
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Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met indicatoren). 

 

 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

De aanvullende voorzorgsmaatregelen worden toegepast zodra er 

symptomen geassocieerd met Clostridium difficile (diarree) opduiken. 

    

De bewoner met CDAD wordt ondergebracht in een individuele kamer met 

gemakkelijk te ontsmetten eigen sanitair of toiletstoel. 

    

Op de deur van de kamer van de bewoner die drager is van CDAD, wordt 

systematisch een affiche aangebracht met de te treffen 

voorzorgsmaatregelen (personeel en bezoekers). 

    

Bij het betreden van de kamer van de bewoner en vóór ieder contact met de 

bewoner of met zijn omgeving trekt het personeel handschoenen en een 

beschermjas (lange mouwen) aan. 

    

Om besmetting van handen en werkkledij te voorkomen trekt het personeel 

de handschoenen en de beschermjas uit voor ze de kamer verlaten. 

    

Nadat de beschermende uitrusting werd uitgetrokken, wast het personeel 

de handen met water en zeep.  

    

De bewoner wordt de beginselen van een goede handhygiëne bijgebracht.     

Voordat hij zijn kamer verlaat, dient de bewoner de handen te wassen.     

Het personeel verstrekt de bezoekers de volgende richtlijnen: wassen van 

de handen bij het verlaten van de kamer en gebruik van beschermende 

uitrusting (beschermjas en handschoenen). De uitrusting wordt 

uitgetrokken voor men de kamer verlaat. 

    

De geïsoleerde CDAD-bewoner beschikt over hem toegewezen materiaal dat 

slechts bij het opheffen van de voorzorgsmaatregelen de kamer mag 

verlaten (thermometer, bloeddrukmeter, stethoscoop, flacons met 

ontsmettingsmiddel, toiletstoel…). 

    

Bij het opheffen van de isolatie dient het materiaal te worden behandeld 

volgens en met de aanbevolen protocollen en producten. 

    

Het afval wordt dagelijks via het kanaal voor besmet afval B2 

(identificeerbare zak in de kamer) in gesloten zakken afgevoerd.  

    

Het beddengoed wordt in een identificeerbare, hermetisch gesloten zak 

verpakt. De zak wordt in de kamer gesloten en vervolgens naar de wasplaats 

overgebracht. Is de buitenzijde van de zak duidelijk verontreinigd, dan wordt 

een tweede zak over de eerste getrokken. 

    

Het personeel gebruikt handschoenen om de dienbladen na de maaltijd weg 

te nemen. Het dienblad wordt onmiddellijk in de transportwagen geplaatst 

en mag niet in contact komen met de andere dienbladen. De vaat wordt 

machinaal gewassen. 

    

Er bestaat een beslissingsschema volgens de symptomatologie.     

Er bestaat een follow-updocument voor de behandeling van CDAD aan de 

hand waarvan de correcte toepassing van de behandeling en de prestatie 

van de toepassing kunnen worden nagegaan. 

    

Het verzorgend personeel krijgt een opleiding over de opvolging van een 

bewoner besmet met CDAD. 

    

 TOTAAL     
 

 

 

 

 

 



BIJLAGE 23 

 Aanvullende autocontrolefiche   
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FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT-FASE 3   
Referentie: I.3 D c 04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Procedure Aanvullende 

voorzorgsmaatregelen acute infectie van 

de luchtwegen (griep) 

type druppelinfectie 
Kritisch(e) punt(en) De standaardvoorzorgsmaatregelen gelden altijd. 

Aanbevolen en vrijwillige vaccinatie voor het personeel. 

Fiche bestemd voor  Verzorgend, medisch, paramedisch en 

onderhoudspersoneel 

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □    

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

Weging – planning van de acties 

 

DATUM: 

………./………../………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met indicatoren). 
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 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

De bewoner met een acute infectie van de luchtwegen (griep) wordt tijdens 

de duur van de aandoening in een individuele kamer ondergebracht. 

    

Op de deur van de kamer van de bewoner wordt systematisch een affiche 

aangebracht met de te treffen voorzorgsmaatregelen (personeel en 

bezoekers). 

    

Het personeel draagt volgens de indicaties van de 

standaardvoorzorgsmaatregelen handschoenen en een schort. 

    

Het personeel draagt een masker bij contact op een afstand van minder dan 

een meter van de bewoner. 

    

Het klein verzorgingsmateriaal van de bewoner blijft in de kamer.     

Het personeel verstrekt de bezoekers de volgende richtlijnen: masker bij 

contact < 1meter, ontsmetten van de handen na het afnemen van het 

masker. 

    

De bewoner krijgt de volgende richtlijnen: de mond en de neus afdekken bij 

het niezen en hoesten, het papier wegwerpen, handhygiëne. 

    

Het beddengoed en het afval worden via het normale kanaal afgevoerd.     

Het onderhoudspersoneel past het protocol voor het onderhoud van de 

kamer toe (voorzorgsmaatregelen druppelinfectie). 

    

De kamerdeur blijft gesloten. De kamer wordt 3 tot 4X/dag gedurende 10' 

verlucht. 

    

TOTAAL     
 

 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   
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FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT-FASE 3   
Referentie: I.3 D d 04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Protocol tuberculose-aanvullende 

voorzorgsmaatregelen type aerogeen  
Kritisch(e) punt(en) In de eerste plaats dient via diagnose te worden vastgesteld 

of het een besmettelijke vorm van tuberculose betreft. Het 

is dus aanbevolen om een strategie uit te werken gebaseerd 

op een vroegtijdige herkenning van de tekenen van 

longtuberculose bij de bewoners. Die strategie behelst de 

opleiding en sensibilisering van het personeel. Er dient 

speciale aandacht te worden besteed aan risicobewoners. 

Fiche bestemd voor  Verzorgend, medisch, paramedisch en 

onderhoudspersoneel 

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □   HGR nr. 8579 

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

Weging – planning van de acties 

 

DATUM: 

………./………../………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met indicatoren). 
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 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

Bij een vermoeden van of een daadwerkelijke besmetting met tuberculose 

wordt de bewoner ondergebracht in een individuele kamer. 

    

Op de deur van de kamer van de bewoner wordt systematisch een affiche 

aangebracht met de te treffen voorzorgsmaatregelen (personeel en 

bezoekers). 

    

De aanvullende voorzorgsmaatregelen worden gedurende de 2 weken van 

de behandeling en tot aan de klinische verbetering aangehouden en pas na 

medisch voorschrift opgeheven. 

    

De kamerdeur blijft gesloten. De kamer wordt 3 tot 4X/dag gedurende 10' 

verlucht. 

    

Het personeel draagt volgens de indicaties van de 

standaardvoorzorgsmaatregelen handschoenen en een schort. 

    

Het personeel trekt een FFP2-masker van het type eendenbek aan alvorens 

de kamer te betreden en trekt het na het verlaten van de kamer weer uit. 

    

Het klein verzorgingsmateriaal van de bewoner blijft in de kamer.     

Het personeel verstrekt de bezoekers de volgende richtlijnen: FFP2-masker 

van het type eendenbek, beperking van het bezoek, geen kinderen 

toegelaten. 

    

De bewoner wordt de volgende richtlijnen gegeven: de mond en de neus 

afdekken bij het niezen en hoesten, het papier wegwerpen, handhygiëne. 

    

Voordat de bewoner zijn kamer verlaat, dient hij een chirurgisch masker aan 

te trekken (toezicht hierop is strikt noodzakelijk). 

    

Het beddengoed en het afval worden via het normale kanaal afgevoerd.     

Het onderhoudspersoneel past het protocol voor het onderhoud van de 

kamer toe (voorzorgsmaatregelen tegen verspreiding van lucht). 

    

Er bestaat een strategie op basis van de vroegtijdige herkenning van 

tekenen van longtuberculose bij de bewoners bij opname en tijdens het 

verblijf. 

    

Het verzorgend personeel wordt hierover opgeleid en hierrond 

gesensibiliseerd. 

    

De CRA meldt ieder geval van tuberculose aan de gezondheidsinspecteur.     

 TOTAAL     
 

 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   
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FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT-FASE 3   
Referentie: I.3 D e  04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Procedure Aanvullende 

voorzorgsmaatregelen type contact- en 

druppelinfectie - Norovirus 
Kritisch(e) punt(en)  

Fiche bestemd voor  Verzorgend, medisch, paramedisch en 

onderhoudspersoneel 

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □    

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

 

Weging – planning van de acties 

DATUM: 

………./………../………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met indicatoren). 
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 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

Zodra de aanwezigheid van het norovirus wordt vermoed (acute gastro-

intestinale symptomen) wordt de cel epidemiebeheer gealarmeerd. 

    

De Norovirus-positieve bewoner wordt ondergebracht in een individuele 

kamer met gemakkelijk te ontsmetten eigen sanitair of toiletstoel tot hij 3 

dagen lang vrij is van diarree en braken. 

    

Op de deur van de kamer van de bewoner wordt systematisch een affiche 

aangebracht met de te treffen voorzorgsmaatregelen (personeel en 

bezoekers). 

    

Het personeel draagt bij ieder contact met de bewoner en zijn omgeving 

handschoenen. 

    

Het personeel draagt bij ieder contact met de bewoner een schort.     

Het personeel draagt een masker bij contact op een afstand van minder dan 

een meter met de bewoner. 

    

Na het uittrekken van de beschermende uitrusting wast het personeel de 

handen (water + zeep). Vervolgens worden de handen ontsmet met een 

hydroalcoholische oplossing (een HAO die doeltreffend is tegen het 

norovirus). 

    

Er is snel een protocol voor het onderhoud van de kamer van de bewoner 

beschikbaar. Dit wordt door het onderhoudspersoneel toegepast. 

    

De geïsoleerde bewoner beschikt over hem toegewezen materiaal dat 

slechts bij het opheffen van de voorzorgsmaatregelen de kamer mag 

verlaten (thermometer, bloeddrukmeter, stethoscoop, flacons met 

ontsmettingsmiddel, toiletstoel…). 

    

Bij het opheffen van de isolatie dient het materiaal te worden behandeld 

volgens en met de aanbevolen protocollen en producten. 

    

Het afval wordt dagelijks via het kanaal voor besmet afval B2 

(identificeerbare zak in de kamer) in gesloten zakken afgevoerd. 

    

Het beddengoed wordt in een identificeerbare, hermetisch gesloten zak 

verpakt. De zak wordt in de kamer gesloten en vervolgens naar de wasplaats 

overgebracht. Is de buitenzijde van de zak duidelijk verontreinigd, dan wordt 

een tweede zak over de eerste getrokken. 

    

 De bezoekers krijgen van het personeel de volgende richtlijnen: ze dienen 

een schort, handschoenen en een masker aan te trekken voor ze de kamer 

betreden, mogen de toiletten van de kamer niet gebruiken, en volgen na het 

uittrekken van de handschoenen de richtlijnen van handhygiëne. 

    

 TOTAAL     
 

 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   
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FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT-FASE 3   
Referentie: I.3 D f 04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Procedure Aanvullende 

voorzorgsmaatregelen enterobacteriën 

(CPE=carbapenemase producerende 

enterobacteriën; BLSE=Extended 

Spectrum βlactamase) 
Kritisch(e) punt(en) Er bestaat geen behandeling om het besmettingsgevaar van 

dragers van enterobacteriën uit te schakelen. Er wordt 

specifieke aandacht besteed aan de bewoner met bepaalde 

letsels of pathologieën die de ontwikkeling van een infectie 

met enterobacteriën in de hand kunnen werken (colitis 

ulcerosa, ziekte van Crohn, biopsie). Op dat ogenblik bestaat 

er een groot gevaar voor besmetting. 

Fiche bestemd voor  Verzorgend, medisch, paramedisch en 

onderhoudspersoneel 

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □    

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

Weging – planning van de acties 

DATUM: 

………./………../………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 
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Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met indicatoren). 

 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

De enterobacterie-positieve bewoner wordt in een individuele kamer 

ondergebracht. 

    

Het personeel past de standaardvoorzorgsmaatregelen bij ieder contact met 

de bewoner die drager is van de enterobacterie en zijn omgeving uiterst 

strikt toe. 

    

De handhygiëne, zowel in de vorm van het wassen van de handen als het 

ontsmetten met een hydroalcoholische oplossing, wordt strikt nageleefd. 

    

Het afval wordt langs de gewone kanalen afgevoerd; de zakken moeten wel 

correct worden gesloten en het aantal manipulaties moet tot een minimum 

beperkt blijven. 

    

Het verzorgend personeel geeft de bezoekers de volgende richtlijnen: geen 

plaats nemen op het bed van de bewoner, geen gebruik maken van het 

toilet in de kamer, geen contact met ontlasting, een nauwgezette 

handhygiëne bij het verlaten van de kamer. 

    

De bewoner die drager is van de enterobacterie mag de kamer verlaten mits 

handen en kleding aan een strikte hygiënische controle werden 

onderworpen. 

    

 TOTAAL     
 

 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   
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FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT-FASE 3   
Referentie: I.3 D h 04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Schoonmaakprotocol volgens het type 

isolatie 
Kritisch(e) punt(en)  

Fiche bestemd voor  Onderhoudspersoneel 

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □    

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

 

Weging – planning van de acties 

DATUM: 

………./………../………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met indicatoren). 
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 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR ALLE ISOLATIETYPES     

De kamer van een bewoner in isolatie wordt als laatste schoongemaakt.     

De kamer is voorzien van een sluis of een virtuele sluis (toegang tot de kamer) of 

beschikt over gangvoorzieningen. 

    

De schoonmaakster trekt in de bestaande sluis een beschermende schort en 

handschoenen aan. 

    

De bescherming wordt in de bestaande sluis uitgetrokken.     

Tenzij clostridium de oorzaak vormt voor de isolatie, worden de handen ontsmet 

met een hydroalcoholische oplossing voordat de kamer wordt betreden en nadat de 

handschoenen werden uitgetrokken. 

    

De schoonmaakster vermijdt ieder contact met de bewoner.     

Het materiaal gebruikt voor het schoonmaken (vlakmophouder) wordt verwijderd 

langs het kanaal voor besmet afval (identificeerbare hermetisch gesloten zakken). 

    

Het materiaal dat wordt gebruikt voor het onderhoud (steel van de vlakmophouder) 

wordt na gebruik ontsmet. 

    

Bij het schoonmaken wordt steeds gewerkt van de schoonste naar de vuilste zone 

en worden de verstrekte richtlijnen opgevolgd. 

    

De gordijnen worden gereinigd na opheffing van de isolatie.     

 De muren worden geïnspecteerd en indien nodig tijdens de isolatie gereinigd.     

 Aan het einde van de isolatie worden de muren tot op een hoogte van 1,20 meter 

gereinigd. 

    

 ISOLATIE VAN HET TYPE CONTACT     

 Het gebruikte ontsmettingsmiddel is actief tegen de kiem.     

 ISOLATIE VAN HET TYPE CONTACT PLUS (clostridium met diarree)     

 De handen worden gewassen (water + zeep, geen alcoholoplossing) voordat de 

kamer wordt betreden en nadat de handschoenen werden uitgetrokken. 

    

 Het afval wordt via het kanaal voor besmet afval (identificeerbare, hermetisch 

gesloten zak) afgevoerd. 

    

 De horizontale oppervlakken (nachttafeltje, vloer), voorwerpen die frequent 

worden aangeraakt (oproepknop, lichtknop, deurklink, telefoon, bedsponden...) en 

zichtbaar vuile oppervlakken worden dagelijks schoongemaakt (gezuiverd). 

    

 De badkamer en de toiletten worden MINSTENS EEN KEER PER DAG (of vaker indien 

nodig) ontsmet met een oplossing van natriumhypochloriet van minimum 1.000 

ppm. In geval van een epidemie wordt een concentratie van 5.000 ppm gebruikt. 

Ook het gebruik van waterstofperoxide en perazijnzuur is toegestaan. 

    

 Na opheffing van de aanvullende voorzorgsmaatregelen worden alle materiaal en 

alle horizontale contactoppervlakken, de deurknoppen, de belknoppen, en alle 

oppervlakken die door de bewoner werden aangeraakt, met inbegrip van de vloer, 

ontsmet met een natriumhypochlorietoplossing van minstens 1.000 ppm en bij 

voorkeur van 5.000 ppm, of met een waterstofperoxide-oplossing. 

    

 ISOLATIE VAN HET TYPE DRUPPELINFECTIE     

 Bij contact op minder dan een meter met de bewoner trekt de schoonmaakster een 

VERZORGINGSMASKER aan. Het masker wordt in de sluis aangebracht. 

    

 ISOLATIE VAN HET AEROGENE TYPE     

 De schoonmaakster trekt voor ze de kamer betreedt een masker van het type 

EENDENBEK (FFP2) aan en trekt dat bij het verlaten van de kamer weer uit. 

    

 ISOLATIE NOROVIRUS     

 De schoonmaakster trekt een verzorgingsmasker aan alvorens de kamer te 

betreden. 

    

 Het afval wordt via het kanaal voor besmet afval (identificeerbare, hermetisch 

gesloten zak) afgevoerd. 

    

 Al het materiaal en alle horizontale oppervlakken, de deurklinken, 

oproepknoppen... en alle oppervlakken die door de bewoner werden aangeraakt, 

met inbegrip van de vloer, worden dagelijks ontsmet met een oplossing van 
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perazijnzuur of waterstofperoxide. 

 Na opheffing van de maatregelen wordt de kamer volledig gereinigd met een 

perazijnzuuroplossing. 

    

 TOTAAL     
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FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT-FASE 3   
Referentie: I.3 E a 04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Protocol schurft  

aanvullende voorzorgsmaatregelen type 

contact  
Kritisch(e) punt(en) De standaardvoorzorgsmaatregelen gelden altijd. 

De handhygiëne wordt bijkomend opgevoerd door de 

handen te wassen met water en zeep; hydroalcoholische 

oplossingen hebben immers geen enkel effect op de mijt. 

Fiche bestemd voor  Verzorgend, medisch, paramedisch en 

onderhoudspersoneel 

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □   La gestion de la gale en maisons de repos, G. Mascart en 

S. Cherifi, Rev Med Brux 2005 ; 26: S 271-4 

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

Weging – planning van de acties 

 

DATUM: 

………./………../………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met indicatoren). 
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 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

De bewoner met schurft wordt ondergebracht in een individuele kamer tot 

24 u na beëindiging van de topische of orale behandeling en op medisch 

voorschrift. 

    

Op de deur van de kamer van de bewoner met schurft wordt systematisch 

een affiche aangebracht met de te treffen voorzorgsmaatregelen (personeel 

en bezoekers). 

    

Het (verzorgend - onderhouds-) personeel draagt handschoenen en een 

beschermende jas (lange mouwen) bij rechtstreeks contact met de 

bewoner, de kleding of het beddengoed. 

    

Het personeel wast de handen wanneer het de kamer verlaat (geen 

ontsmetting met HAO). 

    

Het personeel verstrekt de bezoekers de volgende richtlijnen: ieder 

rechtstreeks contact vermijden, de handen bij het verlaten van de kamer 

wassen. 

    

Het afval wordt dagelijks via het normale kanaal afgevoerd.     

Het beddengoed (+hoofdkussen) wordt in een identificeerbare hermetische 

zak verpakt. De zak wordt in de kamer gesloten en vervolgens naar de 

wasplaats overgebracht. Hij wordt behandeld met mijtenverdelgende 

producten bij een temperatuur van minstens 60°C. 

    

Het persoonlijk wasgoed wordt rechtstreeks in de zak gestopt; daarbij wordt 

ieder contact met de werkkleding of met de omgeving vermeden. 

    

De kleding wordt in de wasserij gereinigd volgens de richtlijnen van besmet 

wasgoed. 

    

Familie die de kleding reinigt dient de volgende richtlijnen na te leven: 

aanraking enkel met handschoenen, minimumtemperatuur 60°C, 

gescheiden houden van ander wasgoed. 

    

De bewoner die schoon is, wordt vóór de behandeling niet gewassen en 

krijgt evenmin een bad. 

    

Indien vereist, wordt de bewoner vóór de behandeling gewassen met 

vloeibare zeep; 30 minuten wachten tot de huid droog en afgekoeld is 

alvorens de behandeling toe te passen. 

    

De specifieke behandeling wordt over het volledige lichaam aangebracht, 

inclusief op het gezicht, de hals, de hoofdhuid en de oren; de zone rond de 

ogen dient echter te worden vermeden. 

    

Het product dient 12 uur op de huid aanwezig te blijven.     

 TOTAAL     
 

 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   
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FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT - FASE 3   
Referentie: I.3 E b 04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Protocol pediculose (luizen)  
Kritisch(e) punten(en)  

Fiche bestemd voor  Verzorgend, medisch, paramedisch, onderhoudspersoneel  

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □    

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

 

Weging – planning van de acties 

DATUM: 

………./………../………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met 

indicatoren). 
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 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

De bewoner met pediculose wordt alleen in een kamer geplaatst tot alle 

luizen en neten zijn verdwenen. 

    

Het verzorgend personeel draagt handschoenen bij de haarverzorging.     

Het verzorgend personeel draagt een overhemd bij het aanbrengen van de 

behandeling en wanneer het in aanraking komt met het beddengoed. 

    

Het personeel draagt een haarnet zodra het de kamer binnenkomt.     

Het afval wordt volgens het normale procedé verwijderd.     

Het beddengoed wordt volgens het procedé voor besmettingen verwijderd 

(identificeerbare hermetisch afgesloten zak). 

    

De handschoenen en handdoeken worden elke dag vervangen.     

De bewoner mag zijn kamer niet verlaten.     

De bewoner neemt aan geen enkele activiteit deel.     

Het beddengoed wordt na de behandeling verschoond.     

De kamer wordt bij het opheffen van de maatregelen gedesinfecteerd.     

Het haar wordt met een antiluizenshampoo behandeld en daarna met een 

speciale kam gekamd. 

    

Deze behandeling wordt zo nodig op dag +7 herhaald.     

Het haar wordt gecontroleerd en een keer per dag gekamd.      

 TOTAAL     
 

 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   
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FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT - FASE 3   
Referentie: I.3 I a 04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Protocol gebruik van antiseptica  
Kritisch(e) punten(en)  

Fiche bestemd voor  Verzorgend, medisch personeel  

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □    

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

 

Weging – planning van de acties 

DATUM: 

………./………../………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met 

indicatoren). 
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 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

Het personeel controleert de vervaldatum vóór gebruik van het 

antisepticum. 

    

De openingsdatum van het flesje wordt genoteerd.     

De gebruiksduur van het product wordt in acht genomen.     

Het product wordt voorzichtig gehanteerd.     

De contacttijd van het antisepticum op de te behandelen zone wordt in acht 

genomen. 

    

Het gebruik van antiseptica is op medisch voorschrift of conform het 

zorgprotocol gevalideerd door het CMILS. 

    

Producten van verschillende families worden niet gemengd.     

Het principe van een antisepsis in 4 stappen (reinigen-spoelen-drogen-

antisepsis met spontane droging) wordt aanbevolen. 

    

Flesjes worden correct gesloten.     

De producten worden beschut tegen licht en warmte bewaard.     

De opslag van de goederen is beperkt.     

De voorkeur wordt gegeven aan het gebruik van eenheidsdosissen of kleine 

verpakkingen.  

    

De aangebroken flesjes worden bij het vertrek van de bewoner verwijderd.     

 TOTAAL     
 

 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   
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FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT - FASE 2   
Referentie: I.3 J d 04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Onderhoud van “kritisch” 

verzorgingsmateriaal  
Kritisch(e) punten(en)  

Fiche bestemd voor  Verzorgend personeel, directie  

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □   CCLIN 

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina  bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

 

Weging – planning van de acties 

DATUM: 

………./………../………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met 

indicatoren). 
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 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

De sterilisatie van dit type materiaal gebeurt uitsluitend door middel van 

een autoclaaf (verzadigde stoom op 134 °C gedurende minstens 18 

minuten). 

    

Het gebruikte toestel is erkend klasse B.     

Er is een onderhoudscontract afgesloten voor dit toestel.     

De onderhoudsbepalingen van dit contract worden nageleefd.     

De verslagen van de onderhoudstechnici worden gearchiveerd.     

Het toestel wordt in een speciaal aangepaste ruimte geïnstalleerd.     

Een Bowie Dick-test (controletest voor autoclaven van klasse B om het 

penetratievermogen van de stoom in de poreuze oppervlakken te 

controleren) wordt 1x/maand uitgevoerd. 

    

Het sterilisatiebewijs van elk instrument waarmee het verband kan worden 

gelegd tussen materiaal en sterilisatiedatum wordt bewaard. 

    

De sterilisatie wordt gecontroleerd via de identificatie van de gesteriliseerde 

sets (identificatiemiddelen, precieze opslagplaats …). 

    

Het gesteriliseerde materiaal wordt verpakt in de daartoe bestemde zakken 

en in hermetische containers bewaard. 

    

De vervaldatum staat vermeld op de verpakking van het gesteriliseerde 

materiaal. 

    

De vervaldatum wordt in acht genomen: gebruik tot maximaal 3 maanden 

na sterilisatie. 

    

 TOTAAL     
 

 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   
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FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT - FASE 2   
Referentie: I.3 J e 04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Onderhoud van “semi-kritisch” en “niet-

kritisch” verzorgingsmateriaal  
Kritisch(e) punten(en)  

Fiche bestemd voor  Verzorgend personeel  

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □    

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

 

Weging – planning van de acties 

DATUM: 

………./………../………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met 

indicatoren). 
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 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

Het materiaal of medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik wordt na 

gebruik weggegooid. 

    

Bij het hanteren van door lichaamsvochten bezoedeld materiaal draagt het 

personeel handschoenen en een schort; het dragen van een masker en 

beschermingsbril hangt af van de risico’s inherent aan de omgeving en het 

te onderhouden materiaal. 

    

Producten die zowel reinigen als ontsmetten zijn toegestaan.     

De gebruikte producten zijn erkende producten voor reiniging en 

ontsmetting van medische hulpmiddelen. 

    

Het personeel draagt handschoenen voor elk contact met 

ontsmettingsproducten. 

    

Het personeel zorgt ervoor dat het materiaal schoon is alvorens het te 

ontsmetten. 

    

Het reinigingsbad verschilt van het ontsmettingsbad (verschillende 

recipiënten). 

    

De weektijd van het semi-kritische materiaal (contact met slijmvliezen) in 

het adequate ontsmettingsproduct wordt nageleefd. 

    

De verschillende stappen van weken-spoelen-drogen-opslaan worden in 

acht genomen. 

    

Voor het onderhoud van niet-kritisch materiaal worden bij voorkeur 

kantklare producten gebruikt zoals sprays en idealiter schuim, geschikt voor 

het ontsmetten van medische hulpmiddelen. 

    

Het materiaal en de MH worden op een schone plek opgeslagen, beschut 

tegen licht, vocht, warmte. 

    

Het gebruikte materiaal en accessoires voor de verdeling van 

geneesmiddelen worden geregeld schoongemaakt (frequentie hangt af van 

hun gebruik). 

    

 TOTAAL     
 

 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   
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FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT - FASE 2   
Referentie: I.3 K c 04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Procedure afvalsortering en -verwijdering  
Kritisch(e) punten(en) De reglementering ter zake betreft zowel de inzameling, het 

vervoer en de opslag, de identificatie, de verwijdering, de 

beschermings- en veiligheidsmaatregelen als het plan voor 

ongevalpreventie. 

Fiche bestemd voor  Verzorgend, medisch, paramedisch, onderhoudspersoneel  

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □   HGR 5109 

□   BS 3.9.1994 

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

 

Weging – planning van de acties 

DATUM: 

………./………../………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met 

indicatoren). 
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 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

Het personeel kent het verschil tussen de soorten afval A-B1-B2 (prikkend – 

snijdend – scherp). 

    

Het personeel sorteert nauwkeurig het afval.     

De gevulde recipiënten worden hermetisch afgesloten.     

Een affiche met de verschillende afvalsoorten en verplichte recipiënten is 

aanwezig om het personeel te helpen bij de correcte inzameling van het 

afval. 

    

Naalden worden onmiddellijk na hun gebruik in de naaldencontainer 

gegooid zonder bijkomende handeling (zonder de dop er terug op te 

zetten). 

    

Infectieus afval van bewoners die, wegens het besmettingsgevaar voor de 

gemeenschap in isolement moeten worden verzorgd, wordt afzonderlijk 

ingezameld bij de bewoner en in identificeerbare zakken. 

    

 TOTAAL     
 

 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   
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FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT - FASE 2   
Referentie: I.3 K d 04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Vereiste materiaal voor afvalbeheer  
Kritisch(e) punten(en)  

Fiche bestemd voor  Verzorgend, paramedisch, onderhoudspersoneel  

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □    

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

 

Weging – planning van de acties 

DATUM: 

………./………../………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met 

indicatoren). 
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 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

De instelling beschikt over plastic zakken in verschillende kleuren volgens de 

afvalcategorie. 

    

Gele zakken zijn beschikbaar voor risicohoudend verzorgingsafval.     

Identificeerbare containers voor naalden en scherpe objecten zijn in 

voldoende hoeveelheden beschikbaar. 

    

Deze containers voor naalden en scherpe objecten beantwoorden aan de 

UN 3261-norm. 

    

De dragers voor plastic zakken (vuilnisbakken) zijn aangepast en hebben 

een voetpedaal zonder manueel contact. 

    

Deze dragers voor plastic zakken (vuilnisbakken) zijn in voldoende 

hoeveelheden aanwezig om aan de behoeften van de instelling tegemoet te 

komen. 

    

 TOTAAL     
 

 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   

    
 

 

 

 



 BIJLAGE 23 

  

FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT - FASE 2   
Referentie: I.3 K e 04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Procedure voor vervoer, opslag en 

verwijdering van afval  
Kritisch(e) punten(en)  

Fiche bestemd voor  Verzorgend, paramedisch, onderhoudspersoneel  

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □   HGR maart 2005 nr. 5109 

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

 

Weging – planning van de acties 

DATUM: 

………./………../………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met 

indicatoren). 

 

 



 BIJLAGE 23 

 

 

 

 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

Afval B1 zit tijdens het vervoer in gesloten plastic zakken.      

Afval B1 wordt tijdelijk verzameld in hiervoor bestemde lokalen in de 

afdeling die het afval heeft geproduceerd. 

    

De onderhoudsdienst haalt het afval dagelijks op in deze lokalen en brengt 

het naar het centrale opslaglokaal alvorens het de instelling verlaat. 

    

Deze lokalen zijn gescheiden van deze waar het schone materiaal wordt 

opgeslagen. 

    

Deze lokalen worden regelmatig verlucht en onderhouden.     

Deze lokalen worden regelmatig ontsmet.     

Deze lokalen bestaan uit gladde en afwasbare materialen.     

Deze lokalen zijn enkel toegankelijk voor bevoegde personen.     

Het centrale opslaglokaal is voldoende groot om het geproduceerde afval 

tussen 2 ophaalbeurten op te slaan. 

    

Het centrale opslaglokaal is beschut tegen ongedierte, koel.     

Naalden en scherpe objecten worden in speciaal daartoe bestemde 

containers verzameld. 

    

Deze vormvaste containers voor naalden en scherpe objecten worden in de 

instelling apart ingezameld als risicohoudend verzorgingsafval. 

    

Deze containers worden in reglementaire kartonnen dozen of vormvaste 

recipiënten voor risicohoudend afval ingepakt.  

    

Afval met infectierisico wordt in gele zakken ingezameld.     

De verwijdering van afval A en B1 voldoet aan de wetgeving van het 

betrokken gewest. 

    

De verwijdering van afval B2 voldoet aan het Europees Verdrag betreffende 

het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR). 

    

 TOTAAL     
 

 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   

    
 

 

 

 



BIJLAGE 23 

  

FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT - FASE 2   
Referentie: I.3 L c 04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Vereiste materiaal voor linnenbeheer  
Kritisch(e) punten(en)  

Fiche bestemd voor  Verzorgend personeel  

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □    

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

 

Weging – planning van de acties 

DATUM: 

………./………../………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met 

indicatoren). 

 

 

 



BIJLAGE 23 

 

 

 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

De instelling beschikt over plastic zakken in verschillende kleuren volgens de 

toestand van het linnen (schoon – vuil – besmet). 

    

De dragers voor plastic zakken zijn aangepast en hebben een voetpedaal 

zonder manueel contact. 

    

Deze dragers voor plastic zakken zijn in voldoende hoeveelheden aanwezig 

om aan de behoeften van de instelling tegemoet te komen. 

    

 TOTAAL     
 

 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   

    
 

 

 

 



 BIJLAGE 23 

  

FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT - FASE 2   
Referentie: I.3 L d 04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Procedure voor vervoer, opslag en 

verwijdering van linnen.  
Kritisch(e) punten(en)  

Fiche bestemd voor  Verzorgend, onderhoudspersoneel  

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □   HGR 2005, nr. 8075. 

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

 

Weging – planning van de acties 

DATUM: 

………./………../………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met 

indicatoren). 

 

 



 BIJLAGE 23 

 

 

 

 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

SCHOON LINNEN     

Het vervoer van schoon linnen gebeurt in uitsluitend hiervoor gebruikte 

gesloten of beschermde, schone en regelmatig ontsmette containers of 

karren. 

    

Schoon linnen wordt vóór zijn gebruik niet uitgepakt.     

Schoon linnen wordt enkel met schone handen vastgenomen.     

Het opslaglokaal voor schoon linnen wordt enkel hiervoor gebruikt en voor 

de voorbereiding van de kasten of karren voor de gebruiker. 

    

Het lokaal is droog, goed geventileerd, wordt regelmatig schoongemaakt en 

afgestoft. 

    

VUIL LINNEN (beddengoed)     

Vuil linnen wordt in hermetisch gesloten plastic zakken ingezameld.     

De zakken worden tot maximaal ¾ gevuld.     

De zakken met vuil linnen worden minstens een keer per dag, inclusief 

weekends en feestdagen, uit de afdelingen verwijderd. 

    

Het intern vervoer van vuil linnen gebeurt met karren die uitsluitend 

hiervoor worden gebruikt. 

    

De karren die uitsluitend voor het vervoer van vuil linnen worden gebruikt, 

worden regelmatig schoongemaakt en eventueel ontsmet. 

    

De zakken  met vuil linnen worden tijdelijk verzameld in daartoe bestemde 

lokalen in de afdeling waar het vuile linnen vandaan komt. 

    

De zakken met vuil linnen worden dagelijks in deze lokalen opgehaald en 

naar een centraal opslaglokaal gebracht alvorens ze uit de instelling worden 

opgehaald. 

    

Deze lokalen zijn gescheiden van deze waar het schone materiaal wordt 

opgeslagen. 

    

Deze lokalen worden verlucht en regelmatig onderhouden.     

Deze lokalen worden regelmatig ontsmet.     

Deze lokalen bestaan uit gladde en afwasbare materialen.     

Deze lokalen zijn enkel toegankelijk voor bevoegde personen.     

Het centrale opslaglokaal moet voldoende groot zijn om het geproduceerde 

volume tussen 2 inzamelingen op te slaan. 

    

De behandeling van het vuile linnen (wasserij) beantwoordt aan een 

lastenboek opgesteld in het kader van een partnership RH/Wasserij. 

    

Het lastenboek bevat de organisatie van de ophaling van het vuile linnen.     

Het lastenboek verplicht de wasserij om op verzoek van de directie van de 

instelling de resultaten van de microbiologische controle van het spoelwater 

voor te leggen. 

    

Het lastenboek vermeldt het recht van de directie van de instelling om de 

voorzieningen te bezoeken. 

    

 TOTAAL     
 

 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   



 BIJLAGE 23 

    
 

 

 

 



 BIJLAGE 23   

  

FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT - FASE 2   
Referentie: I.3 M b 04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Procedure onderhoud lokalen  
Kritisch(e) punten(en)  

Fiche bestemd voor  Onderhoudspersoneel  

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □    

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

 

Weging – planning van de acties 

DATUM: 

………./………../………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 

 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met 

indicatoren). 

 

 

 



 BIJLAGE 23   

 

 

 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

De kamer, annexen en inhoud zijn schoongemaakt en vlekvrij.     

De schoonmaakster gebruikt een kar met de nodige producten en 

materialen. 

    

De schoonmaakfrequentie van lokalen, bepaald volgens een indeling in 

risicovolle zones, wordt nageleefd.  

    

Het principe “van het schoonste naar het vuilste” wordt toegepast.     

Het gebruikte materiaal is perfect schoon.     

Bij voorkeur wordt een vlakmopsysteem gebruikt.     

Het gebruikte materiaal voor de schoonmaak van alle door lichaamsvochten 

besmette zones moet identificeerbaar zijn en enkel hiervoor worden 

gebruikt (bijvoorbeeld: specifieke kleur). 

    

De gebruiksaanbevelingen van elk product worden in acht genomen.     

De planning voor periodiek onderhoud wordt gevolgd.     

De follow-up procedure voor dagelijkse onderhoudshandelingen wordt 

uitgevoerd. 

    

Contactpunten krijgen extra aandacht:  contactzones van het bed (spijlen 

van het bed, oprichter, bel), nachtkastje, telefoon, deurknoppen, 

schakelaars …  

    

De mop wordt voor een enkele kamer gebruikt en zo nodig vervangen.     

Moppen worden in een zak voor vuile was gestoken onmiddellijk na het 

verlaten van de kamer. 

    

Schoonmaakdoekjes en moppen worden op basis van een thermische cyclus 

gewassen (60°C); als alternatief en in tweede plaats is een chemische cyclus 

mogelijk. 

    

 TOTAAL     
 

 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   

    
 

 

 

 



 BIJLAGE 23 

  

FICHE AUTOCONTROLE - HYGIËNE RH/RVT - FASE 2   
Referentie: I.3 N d 04-2014 

 

 
 

 

Benaming van de fiche  Voorzorgsmaatregelen voor de preventie 

van accidentele contacten met bloed en 

andere lichaamsvochten.  
Kritisch(e) punten(en) De algemene voorzorgsmaatregelen steunen op 

systematische preventieve maatregelen die op de 

zorgverlening van toepassing zijn, ongeacht de context 

waarin deze wordt verstrekt. Het doel van deze 

voorzorgsmaatregelen is om de zorgverstrekker te 

beschermen en tegelijkertijd de overdracht van infectieuze 

agentia op of tussen bewoners tegen te gaan. Ze zijn van 

toepassing op alle bewoners ongeacht hun infectieuze 

toestand. Ze dienen ook te worden toegepast als aanvulling 

op de antisepsis- en asepsismaatregelen bij elke invasieve 

handeling. 

Fiche bestemd voor  Verzorgend, medisch, paramedisch personeel  

Validering van de informatie  TZIB  CZIB 

Datum van de validering:  

Bibliografische referenties □   HGR nr. 8429 

Fiche opgesteld door    
 

 Methodologie voor autocontrole  

  

§ De voorzijde van de pagina bevat algemene conceptinformatie: titel en methodologie. 

§ De keerzijde van de pagina bevat de kwaliteitscriteria:  

o Dat betreft maatregelen die moeten zijn gekend en worden nageleefd 

o Die criteria worden positief en steeds correct geformuleerd 

§ Wij raden de volgende werkwijze aan:  

o Neem een autocontroledocument 

o Neem uw eigen praktijken in ogenschouw en beantwoord de items: 

§ Ja, dit item is volledig op mij van toepassing en ik pas het ALTIJD toe 

§ Dit item is op mij van toepassing en ik pas het SOMS toe 

§ Dit item is niet volledig op mij van toepassing en ik pas het ZELDEN toe 

§ Dit item is niet op mij van toepassing en ik pas het NOOIT toe. 

 

 

 

Weging – planning van de acties 

DATUM: 

………./………../………… 

VERWERVINGSPERCENTAGE ……………..% 



 BIJLAGE 23 

 

 

Stel de actieprioriteit op overeenkomstig het verwervingspercentage (zie tabel met 

indicatoren). 

 

 

 

 

 

 KWALITEITSCRITERIA altijd soms zelden nooit 

Het personeel past de handhygiënemaatregelen toe vóór en na elk contact 

met een patiënt, na elk contact met lichaamsvochten (met of zonder 

handschoenen), vóór en/of na een zuivere of invasieve handeling, na 

contact met de nabije omgeving van de bewoner. 

    

Het personeel draagt handschoenen voor elk contact met lichaamsvochten, 

slijmvliezen en wonden. 

    

Het personeel draagt een masker en een schort bij werkzaamheden met 

blootstellingsrisico aan spatten van lichaamsvochten. 

    

Na gebruik van scherp of prikkend materiaal verwijdert het personeel 

onmiddellijk dit materiaal met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen. 

    

Het personeel plaatst de dop niet terug op de naalden.      

De adequate naaldencontainers bevinden zich steeds in de nabije 

omgeving. 

    

De vullimiet van de naaldencontainers wordt nageleefd.     

 TOTAAL     
 

 

 

 

 

 

 Aanvullende autocontrolefiche   
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