Wat doet de afdeling Infectiepreventie?
1.
2.

3.
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Ontwikkelen infectiepreventiebeleid
Opstellen van beleidsvoorstellen (voorschriften) en ondersteunen van het management bij de
invoering van maatregelen om infecties te voorkomen en bestrijden.
Adviseren
Gevraagd en ongevraagd adviseren van de raad van bestuur en het management t.a.v.
epidemieën, risicovolle situaties, bouw, apparatuur en uiteenlopende ziekenhuisbrede projecten
op het gebied van infectiepreventie.
Voorlichten
Geven van instructies, voorlichting en scholing, zowel structureel als op verzoek.
Toetsen
Toetsen van naleving van het infectiepreventiebeleid (o.a. audit, surveillance), evaluatie en
zonodig bijstelling van het beleid.

De aandachtsgebieden zijn naar kennis, ervaring en interesse verdeeld onder de verschillende
ziekenhuishygiënisten. Het infectiepreventiebeleid wordt afgestemd op landelijke wet- en regelgeving,
onder andere de richtlijnen van de landelijke Werkgroep Infectie Preventie.
Infectiepreventie bij nieuwe medewerkers
De door de raad van bestuur geautoriseerde ziekenhuisbrede voorschriften, die door de afdeling
Infectiepreventie worden beheerd, zijn beschikbaar via Bijzijn (intranet). Ook zijn de procedures in te
zien bij de afdeling infectiepreventie en/of spoedeisende hulp.
De belangrijkste voorschriften worden hieronder in het kort genoemd.
Verantwoordelijkheden
Infectiepreventie is een onderdeel van het primaire proces en als zodanig een verantwoordelijkheid van
elke individuele medewerker. U dient zich daarom op de hoogte te stellen van de huidige voorschriften
en deze - indien van toepassing - na te leven.
Algemene voorzorgsmaatregelen
Bij alle patiënten moeten algemene voorzorgsmaatregelen getroffen worden ter preventie van
ziekenhuisinfecties en beroepsziekten. Uitgangspunt is dat iedere overdracht van micro-organismen
voorkomen dient te worden d.m.v:
- handhygiëne (gebruik van handdesinfectans eerste keus)
- persoonlijke hygiëne
- meldingsplicht infecties medewerkers
- persoonlijke beschermingsmiddelen
MRSA-beleid
Om verspreiding van Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) tegen te gaan dienen
maatregelen genomen te worden in onder andere de situaties waarbij:
- de patiënt recent in een (buitenlands) ziekenhuis met een MRSA-epidemie is geweest voor behandeling
of opname;
- de patiënt (in het verleden) besmet is met MRSA;
- de arts / medewerker recent in een buitenlands ziekenhuis heeft gelegen, gewerkt of stage gelopen.
Raadpleeg voor een exact overzicht van de situaties waarin maatregelen getroffen moeten worden het
voorschrift MRSA op intranet.
Introductieles infectiepreventie
U bent van harte welkom bij de introductiebijeenkomst die iedere tweede maandag van de maand
gegeven wordt in de onderwijsruimte op huisnummer 054 (van 11.30 – 12.00 uur) en waarvoor u zich
kunt opgeven via het secretariaat van de afdeling Infectiepreventie. Tijdens deze les wordt informatie
verstrekt over procedures en maatregelen ter bescherming van zowel de patiënt als de medewerker.
Secretariaat/helpdesk
Telefoon: 072 - 548 3595
Sein: 5209
E-mail: infectiepreventie@nwz.nl

