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Waarom hygiëne bij goede zorg hoort

Over de relatie tussen infectiepreventie en ABR. 
Of: waarom hygiëne bij goede zorg hoort
Wereldwijd zijn er steeds meer niet bestrijdbare bacteriën – de  

zogenoemde Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO). Dat 

betekent dat mensen die ziek worden van deze bacteriën niet meer 

goed te behandelen zijn. Een gevaarlijke situatie waar we gelukkig wel 

iets tegen kunnen doen! De toenemende resistentie kan tegengegaan 

worden door veel zorgvuldiger met antibiotica om te gaan (zo doelge-

richt mogelijk, en alleen als het écht nodig is). En de verspreiding van 

(gevaarlijke) bacteriën kan eenvoudig tegengegaan worden door slim  

te zijn met schoon. We lijken de basishygiëne soms een beetje vergeten 

te zijn, maar de vraag “heb je je handen gewassen?!” voor het eten  

en na toiletgebruik – daar is niets oubolligs aan. Weten hoe je schoon 

werkt, en dat ook doen – dat hoort er juist in de zorg natuurlijk  

‘gewoon’ bij. Minder besmettingen betekent minder behandelingen, 

minder antibioticagebruik, minder kans op resistentie! 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van VWS over antibioticaresistentie.

Feiten en cijfers

https://abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven/archief/antibioticaresistentie/919
https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/hygiene/infographic%20antibioticaresistentie%20verpleeghuis.pdf
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Versterken eigen ontwikkeling

Stimuleringsprogramma ABR werkt als een sneeuwbal
Het landelijke programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeg-

huizen’  waarin ook ActiZ participeert, gaat haar derde jaar in – en dat 

is merkbaar! Steeds meer zorgorganisaties weten hun voordeel te doen 

met alles wat in het eerste jaar - met en voor de praktijk – ontwikkeld  

is aan praktische inzichten, behulpzame werkwijzen en leuke verbeter-

interventies. Veel daarvan is nu rijp om zelfstandig mee aan de slag te 

gaan, maar het kan óók met begeleiding op maat. Juist als u infectie-

preventie al stevig geagendeerd heeft en ermee aan de slag bent in  

uw organisatie, loont het de moeite om met het programma-aanbod 

uw inzet (kosteloos) een extra impuls te geven! Zo is het bijvoorbeeld 

mogelijk om bepaalde medewerkers te laten participeren in een 

thematisch leernetwerk met vakgenoten uit andere zorgorganisaties. 

Maar ook kan een zorgteam gebruik maken van een ‘persoonlijke 

leerroute’ die qua tempo en inhoud past bij de dagelijkse drukte  

en bij wat de teamleden al weten en zich eigen gemaakt hebben:  

een mengvorm van online en offline leren (‘blended learning’), met 

ondersteuning van een persoonlijke adviseur vanuit het programma. 

Een nieuwe mogelijkheid is om met een compleet multidisciplinair  

team deel te nemen aan inspiratiedagen over hygiënisch werken  

(zie hieronder).

Er is een aparte site met actualiteiten vanuit het stimuleringsprogramma: 

www.resistentiepreventie.nl

Inspiratiedagen hygiënisch werken: 
een belevenis waar je energie van krijgt!
Om zoveel mogelijk zorgorganisaties te bereiken en te laten profiteren 

van het ABR programma, worden na de zomer “Inspiratiedagen 

hygiënisch werken” in de regio georganiseerd, uiteraard in samen-

werking met de regionale ABR zorgnetwerken. We weten intussen dat 

infectiepreventie alleen werkt als iedereen vanuit de eigen plek in de 

organisatie meedoet, en elkaar ook weet te vinden – hoe groot of hoe 

klein een organisatie ook is! Schrijf daarom als zorgorganisatie in met 

een zo gevarieerd mogelijk team: van de coördinerend verzorgende en 

de contactpersoon infectiepreventie t/m de opleidings- en vrijwilligers-

coördinatoren, het locatie management, de deskundige infectiepreventie 

of de specialist ouderengeneeskunde. Op het eind van de dag gaan zij 

vol energie naar huis, met concrete stappen om morgen al te zetten!  

De eerste inspiratiedag Hygiënisch werken vindt plaats op 27 september 

in Zwolle. 

Door de bomen het bos weer zien? Congres 19 november 
“Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg”
Een andere mooie opbrengst van het ABR programma is dat belangrijke 

spelers, zoals betrokken beroepsgroepen, het RIVM, de ABR zorg netwerken, 

Vilans en ActiZ met elkaar in gesprek gebracht zijn. Daardoor is zicht 

ontstaan op ieders rol en betekenis, en is een versterkende samenhang tot 

stand gekomen in veel lopende activiteiten. Partijen weten elkaar te vinden, 

en gebruik te maken van elkaars expertise en mogelijkheden. Kortom:  

we zien door de bomen het bos weer! 

https://www.zorgvoorbeter.nl/hygiene/antibioticaresistentie/verpleeghuizen
https://www.zorgvoorbeter.nl/hygiene/antibioticaresistentie/verpleeghuizen
https://www.actiz.nl/stream/inspiratiedag-hygienische-werken-27-september
https://www.actiz.nl/stream/inspiratiedag-hygienische-werken-27-september
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Dat zal goed merkbaar zijn op het grote ABR congres dat dit jaar door 

Vilans, het RIVM en VWS georganiseerd wordt - en wel in het kader van 

de European Antibiotic Awareness Day. Het gratis congres vindt plaats 

op maandagmiddag 19 november in Nieuwegein, en is bedoeld voor 

verzorgenden en verpleegkundigen, deskundigen infectiepreventie, 

hoofden facilitaire dienst, beleidsmedewerkers, kwaliteitsfunctionarissen, 

artsen microbiologie, specialisten ouderengeneeskunde, managers, 

directeuren en bestuurders, adviseurs, onderzoekers en studenten. 

Kortom: hier komt iedereen aan z’n trekken, en kunnen mooie  

verbindingen tot stand komen. Blijf up to date met dit thema en schrijf 

u alvast in! (op 18/9 is het volledige programma online en kunt u voor 

workshops inschrijven). 

Goed bezig met hygiëne? Bijzondere ervaringen opge-
daan? Mogen wij u interviewen? 
Of het nu om een succesvolle teamaanpak gaat, een valkuil waar u 

nooit meer instapt of een leerzame ervaring met de IGJ – vanuit het ABR 

programma besteden wij daar graag aandacht aan. Het is erg belangrijk 

om te laten zien dat het niet om de perfectie gaat, maar om het werken 

aan de goede dingen. Een leuk blog of een pakkend interview doet 

soms meer dan een mooi kennisbericht – en u bent met uw  

zorgorganisatie op een positieve manier zichtbaar met dit onderwerp! 

 

Interesse? U kunt mailen naar: 

Veronique Tubee          

Tineke van Sprundel

https://www.zorgvoorbeter.nl/agenda/congres-aanpak-antibioticaresistentie-ouderenzorg?jaar=2018&maand=11
https://www.zorgvoorbeter.nl/agenda/congres-aanpak-antibioticaresistentie-ouderenzorg?jaar=2018&maand=11
mailto:Veronique%20Tubee%20%3Cv.tubee%40actiz.nl%3E?subject=
mailto:Tineke%20van%20Sprundel%20%3Ct.van.sprundel%40actiz.nl%3E?subject=
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ActiZ leden in de regio

Als lid van een regionaal zorgnetwerk ABR sta je er 
nooit alleen voor
Om de regionale samenwerking op ABR gebied te versterken is hard 

gewerkt aan het ontwikkelen van 10 regionale zorgnetwerken ABR 

(deels vanuit bestaande samenwerkingsvormen, deels pionierend).  

U zult als zorgorganisatie ongetwijfeld benaderd zijn om u hierbij aan  

te sluiten. De specialist ouderengeneeskunde is daarbij uw sleutelfiguur. 

In de zorgnetwerken worden kennis en krachten sector-overstijgend 

gebundeld, zowel wat betreft preventie en surveillance, als bij het 

bestrijden van uitbraken, zodat er doeltreffender geacteerd kan worden 

als dat nodig is. Daarnaast kunt u van het ABR zorgnetwerk in uw regio 

ook expertise verwachten op het gebied van b.v. (bij/na)scholing en 

(lerend) auditeren. Momenteel ondersteunen de zorgnetwerken in hun 

regio de uitvoering van het landelijke Punt Prevalentie Onderzoek naar 

BRMO dragerschap in verpleeghuizen. 

Overzicht contactpersonen regionale zorgnetwerken ABR

Inzicht in dragerschap van BRMO in verpleeghuizen – 
waar is dat goed voor?  
Om verspreiding van Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) 

tegen te gaan moet wel duidelijk zijn waar ze zitten! Daarom wordt dit 

jaar een landelijk onderzoek uitgevoerd naar het vóórkomen van BRMO 

in verpleeghuizen (dragerschap). U kunt daar, uiteraard vrijwillig aan 

mee doen. Per deelnemende cliënt ontvangt u een kleine vergoeding 

als tegemoetkoming in de uitvoeringskosten; laboratoriumkosten e.d. 

 

worden vergoed (het RIVM geeft daar een volledig overzicht van).  

Het ABR zorgnetwerk in uw regio heeft u daarover benaderd en  

geïnformeerd. De deelname aan het PPO groeit gestaag: sommige 

zorg organisaties krijgen de eerste uitslagen al binnen, velen zitten 

midden in proces van uitvoering, anderen kúnnen niet meedoen omdat 

het bewonersaantal van hun locaties te klein is, en weer anderen 

overwegen nog of ze mee zullen doen (het blijft een investering in tijd, 

en “zitten we wel om deze informatie te springen?”). Hoe dan ook –  

het gaat om relevante informatie voor goede cliëntenzorg, én het blijft 

altijd spannend wat eruit zal komen: is het dragerschap van BRMO zoals 

gemiddeld verwacht mag worden, of is het nodig om in actie te komen? 

Wat zijn de handelingsperspectieven bij welke uitslagen? Daarover is 

een informatieboekje samengesteld – maar de situaties die zich kunnen 

voordoen zijn ook uitgewerkt in een Simulatiespel. (zie hieronder) 

Het PPO (puntprevalentieonderzoek) wordt landelijk gecoördineerd 

door het RIVM; daar kunt u alle informatie vinden. 

Geen paniek! Wél meedoen aan de ABR Simulatie
Ook als u niet kiest voor deelname aan het PPO is het een prima actie  

om een keer samen met de betrokken collega’s (de contactpersoon of 

deskundige infectiepreventie, de specialist ouderengeneeskunde, de 

bestuurder) een ABR simulatie te doorlopen. Het RIVM heeft die speciaal 

voor de zorgnetwerken ontwikkeld om te kunnen gebruiken in hun regio. 

Vraagtekens maken plaats voor het zetten van stappen langs een inzichtelijk 

stroomschema – een handige beslishulp. Mocht een bepaald scenario 

realiteit worden, dan staat u niet voor verrassingen, en ook niet alleen. 

https://www.ggdghorkennisnet.nl/?file=37089&m=1510582198&action=file.download
https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=4da9eb0b-af79-4433-8f32-fbb12604175c&type=pdf&disposition=inline
https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=4da9eb0b-af79-4433-8f32-fbb12604175c&type=pdf&disposition=inline
http://www.actiz.nl/stream/contactgegevens-regionale-zorgnetwerken-antibioticaresistentie
https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=4da9eb0b-af79-4433-8f32-fbb12604175c&type=pdf&disposition=inline
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Antibioticaresistentie/Antibioticaresistentie/Puntprevalentie_onderzoek_resistente_bacteri_n_verpleeghuizen/Puntprevalentieonderzoek_resistente_bacteri_n_verpleeghuizen/Financiering_PPO
https://action.spike.email/101500/Newsletter/37ehg2rofi47r2qujyfqzqn7wd4ncspis5v5llhhzmm4pjexd5ja?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+PPO&culture=nl-NL
https://action.spike.email/101500/Newsletter/37ehg2rofi47r2qujyfqzqn7wd4ncspis5v5llhhzmm4pjexd5ja?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+PPO&culture=nl-NL
https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=cf0a7872-7c87-4472-b63c-ab5665833d44&type=PDF
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Antibioticaresistentie/Antibioticaresistentie/Puntprevalentie_onderzoek_resistente_bacteri_n_verpleeghuizen/Puntprevalentieonderzoek_resistente_bacteri_n_verpleeghuizen/Simulatie_antibioticaresistentie
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Antibioticaresistentie/Antibioticaresistentie/Puntprevalentie_onderzoek_resistente_bacteri_n_verpleeghuizen
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Antibioticaresistentie/Antibioticaresistentie/Puntprevalentie_onderzoek_resistente_bacteri_n_verpleeghuizen/Puntprevalentieonderzoek_resistente_bacteri_n_verpleeghuizen/Simulatie_antibioticaresistentie
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ActiZ doet meer…

Druk op de hygiëne knop van het Kennisplein 
ZorgvoorBeter! 
ActiZ is niet voor niets Partner van het Kennisplein ZorgvoorBeter. Het 

kennisplein voorziet de branche van één vindplek voor álle actuele 

zorginhoudelijke onderwerpen. Het thema hygiëne komt breed aan 

bod: actualiteiten, richtlijnen, instrumenten en methodieken,  

instructiefilmpjes en E-learnings, veel gestelde vragen-en-antwoorden, 

én een helpdesk. U kunt de link naar het kennisplein voor uw  

medewerkers eenvoudig op uw intranet zetten.

Wegens succes geprolongeerd: training Contactpersoon 
Infectie Preventie (want het is níet zoals thuis!)
Op verzoek van ActiZ heeft STIP een aparte training ontwikkeld voor 

medewerkers van zorgorganisaties die speciaal met hygiëne aan de slag 

gaan, en zich willen ontwikkelen tot Contactpersoon Infectie Preventie. 

Juist op plekken waar kwetsbare mensen samen wonen en de  

huiselijkheid voorop staat - zoals in zorgorganisaties en kleinschalige 

woonvormen – verdient hygiëne extra aandacht. Immers bij weinig 

weerstand is een infectie snel opgelopen, en zal dan ook veel sneller  

om zich heen kunnen grijpen. Daar komt bij: iedereen mag van harte 

binnen lopen en meedoen, maar niemand wil een besmettingsbron  

zijn voor een ander. Opletten geblazen dus – het is niet zoals thuis! 

De training is als leernetwerk vorm gegeven. De aanpak is voor 100% 

gericht op het toepassen van basiskennis in de eigen praktijk, via het 

‘train de trainer’ principe, zodat de verworven deskundigheid als een 

olievlek gaat werken. Naast de nodige lesstof wordt er ook geleerd  

van ieders ervaringen bij het toepassen ervan: de trainingsdagen zijn 

verspreid over een periode van meerdere maanden waardoor de lesstof 

steeds de toets van de praktijk moet doorstaan! De training heeft dus 

alles weg van een leernetwerk (en na de trainingsperiode kunnen de 

cursisten natuurlijk gewoon een lerend netwerk blijven vormen). 

Meer informatie over het leernetwerk Infectiepreventie.  

Positionering van de specialist ouderengeneeskunde: 
een handreiking
De specialist ouderengeneeskunde (SO) is een belangrijke sleutelfiguur 

op ABR gebied. Hij richt zich op het behandelen en voorkomen van 

infecties (antibiotica- en infectiepreventiebeleid), maar ook op het 

voorkomen van (verdere) verspreiding (uitbraakbeleid). De SO adviseert 

en instrueert dus over veel zaken waar zorgteams dagelijks mee van 

doen hebben. Binnenkort brengt Verenso hier een handreiking over uit: 

“Handreiking Rol van de Specialist ouderengeneeskunde op het gebied 

van infectiepreventie en antibioticaresistentie”. Omdat de handreiking 

ook beschrijft welke randvoorwaarden nodig zijn voor deze rolinvulling 

van de SO, participeerde ActiZ in een klankbordgroep.

https://www.zorgvoorbeter.nl/hygiene
https://www.zorgvoorbeter.nl
https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=41954
https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=41954
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Aansluiting bij het Samenwerkingsverband Richtlijnen 
Infectiepreventie 
De opgeheven Werkgroep Infectie Preventie (WIP), die alle richtlijnen  

op het gebied van infectiepreventie in beheer had, heeft bijna een 

opvolger: het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie. 

De aanpak zoals nu voorgesteld is in lijn met het ActiZ beleid ten  

aanzien van professionele richtlijnen: de beroepsgroepen zijn hier  

zelf verantwoordelijk voor, en zorgorganisaties faciliteren goede  

beroeps uitoefening binnen gegeven en gekozen randvoorwaarden.  

Er is dus altijd een impactanalyse nodig om inhoudelijke wenselijkheid 

en praktische haalbaarheid van richtlijnen goed te kunnen afwegen.  

Een daarmee samenhangend spanningsveld is het feit dat professionele 

richtlijnen ontwikkeld worden om richting te geven aan goed  

professioneel handelen, en níet om op afgerekend te worden. Daar zijn 

beroepsgroepen en branches het over eens! We houden u op de hoogte.

Wijzer worden van ervaringen van leden
De IGJ heeft een Toetsingskader ontwikkeld  voor het toezicht op 

‘infectiepreventie en antibioticaresistentie in de verpleeghuiszorg’.  

De focus ligt op het aanspreken van de verantwoordelijken:  

professionals en bestuurders. Dat betekent dat in de zorgpraktijk 

gekeken en gesproken met zorgverleners, en dat met de bestuurder  

en de SO gesproken wordt over zijn/haar rolinvulling t.a.v. het  

infectie preventiebeleid en de uitvoering daarvan. Met dit nieuwe 

Toetsings kader is de IGJ momenteel bij zo’n 20 zorgorganisaties  

ervaring aan het opdoen. ActiZ legt actief contact met leden die  

bezocht zijn. Hun ervaringskennis en praktische aanpak zijn belangrijke 

input voor het ABR programma en voor de belangenbehartiging. 

https://www.igj.nl/zorgsectoren/verpleeghuiszorg/documenten/toetsingskaders/2017/09/12/toetsingskader-%E2%80%98toezicht-infectiepreventie-en-antibioticaresistentie-in-de-verpleeghuiszorg%E2%80%99


“Hygiëne en 
infectiepreventie 
vereisen voortdurende 
aandacht.

Elkaar informeren, 
deskundigheden delen 
en goed samenwerken 
– dan komen we 
al een heel eind!”
Frank van der Linden

Lid Raad van Bestuur

Zorggroep Tangenborgh

September 2018 

Copyright en disclaimer

https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=38964
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