Toetsingskader Toezicht Infectiepreventie (TIP 3)
Dit toetsingskader is een kader voor het toezicht houden op de organisatie en uitvoering van de infectiepreventiemaatregelen in de ziekenhuizen.
Dit toetsingskader is gefocust op de basis hygiënemaatregelen en de extra maatregelen die moeten worden getroffen in het kader van de bestrijding van
bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)(inclusief MRSA). Ook wordt er beoordeeld in hoeverre de implementatie van het Antibiotic Stewardship is
gevorderd.
Daarnaast wordt er gekeken of er sprake is van verankering van verantwoordelijkheden bij de verschillende functionarissen die betrokken zijn bij de
infectiepreventie en het Antibiotic Stewardship. Hierbij wordt ook expliciet de verantwoordelijkheid van het bestuur betrokken.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) sluit met dit toetsingskader aan op de vigerende richtlijnen in het veld.
Het toetsingskader is opgebouwd uit de volgende thema’s:
Algemene voorzorgsmaatregelen
Schoonmaak, reiniging en desinfectie
Bijzondere voorzorgsmaatregelen / Isolatiemaatregelen
Uitvoering MRSA/BRMO risico-inventarisatie en maatregelen
Antibioticagebruik en Antibiotic Stewardship
Kwaliteit, borging en protocolering
Per thema is een aantal normen beschreven. Per norm zijn toetsingscriteria ontwikkeld. De onderbouwing vanuit de wetgeving, de veld- en
beroepsnormen en aanvullende bronnen staan per thema aangegeven. Het toetsingskader geeft aan welke normen de inspectie toetst. Aan de hand van
dit toetsingskader is een toezichtinstrument ontwikkeld.

In het toetsingsinstrument worden de volgende richtlijnen bij de verschillende thema’s als normkader genomen:
Thema Algemene voorzorgsmaatregelen





WIP Richtlijn Handhygiëne medewerkers 1
WIP Richtlijn Persoonlijke hygiëne medewerkers 1
WIP Richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen 1

Thema Schoonmaak reiniging en desinfectie







WIP Richtlijn Reiniging, desinfectie, sterilisatie 1
WIP Richtlijn Reiniging en desinfectie van ruimten meubilair en voorwerpen 1
Wetgeving zoals ook beschreven in (concept)richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hergebruik
WIP Richtlijn pospoelers en vermaalsystemen 1
Toetingskader biociden van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden2

Thema Extra maatregelen/Isolatiemaatregelen





WIP Bouw en inrichtingseisen isolatiekamers1
WIP Richtlijn strikte isolatie1
WIP Richtlijn aerogene isolatie1

Thema Uitvoering MRSA/BRMO risico inventarisatie en maatregelen




WIP Richtlijn MRSA1
WIP Richtlijn BRMO1

1

Thema Antibioticagebruik



Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), richtlijn Antimicrobial Stewardship3

Thema Kwaliteit/protocolering







Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) 4
Kwaliteitsrichtlijn voor infectiepreventie in ziekenhuizen 5
Beroepsprofiel deskundige infectiepreventie 6
Beroepsprofiel arts microbioloog 7
IGZ kader goed bestuur 2016 8

Verwijzingen :
1. Actuele Richtlijnen Werkgroep Infectiepreventie
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/WIP_Richtlijnen/Actuele_WIP_Richtlijnen/Ziekenhuizen
2. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. http://www.ctgb.nl/
3. SWAB http://www.swab.nl/richtlijnen
4. http://wetten.overheid.nl/BWBR0037173/2016-08-01
5. http://www.nvmm.nl/richtlijnen/kriz-kwaliteitsrichtlijn-voor-infectiepreventie-ziekenhuizen
6. https://www.vhig.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=502
7. http://www.nvmm.nl/system/files/webfm/concilium/Beroepsprofiel%20arts-microbioloog_2008.pdf
8. https://www.igz.nl/actueel/nieuws/toezicht-igz-en-nza-op-goed-bestuur.aspx

