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 Inleiding
 

Dit voorbeeld werkplan is bedoeld om het (half-)jaarlijkse prevalentieonderzoek naar zorginfecties in 
verpleeghuizen als onderdeel van  SNIV gestalte te geven binnen het verpleeghuis.  
Een werkplan kan uit de volgende onderdelen bestaan: 

• Inleiding 
• Doel 
• Periode van uitvoering 
• Definities van zorginfecties 
• Werkwijze 
• Taken en verantwoordelijkheden 
• Interne validatie 
• Gegevensbeheer en informatieverstrekking 

In dit voorbeeld werkplan worden per onderdeel suggesties gedaan hoe een plan van aanpak voor het registreren 
van zorginfecties te schrijven. 
 
 
Doel van het prevalentieonderzoek 

Hier kan het volgende beschreven worden: 
• Beschrijf op welke wijze het prevalentieonderzoek deel uitmaakt van het instellingsbrede kwaliteitsbeleid 

of onderdeel is van een thema op het gebied van kwaliteitszorg, bijv. cliëntveiligheid. 
• Beschrijf welke intenties de instelling heeft met de uitkomsten van het prevalentie onderzoek. 

 
 
Periode van uitvoering 

Hieronder kan beschreven worden in welke maand(en) het prevalentieonderzoek gaat plaatsvinden. 
 
 
Definities van zorginfecties 

Zie hiervoor het protocol op de SNIV-website: “Registratieprotocol en dataspecificaties prevalentiemeting”. 
 
 
Werkwijze  

Hieronder kan puntsgewijs de werkwijze worden weergegeven: 
• Beschrijf wie de eindverantwoordelijke is voor de surveillance. 
• Beschrijf welke afdelingen en leidinggevenden en andere betrokkenen ingelicht dienen te worden m.b.t. 

het prevalentieonderzoek en op welk moment. 
• Beschrijf aan welke eisen de surveillanten moeten voldoen, of er voldoende ervaring is en of er 

bijscholing dient plaats te vinden voor de start van de registratie. 
• Beschrijf welke cliëntencategorieën opgenomen worden in het prevalentieonderzoek en welke niet (in- 

en exclusiecriteria). 
• Beschrijf het tijdsschema, welke afdelingen op welke dag worden bezocht. 
• Beschrijf de werkzaamheden op de verpleegafdeling tijdens het prevalentieonderzoek:  

o wie verzamelt de gegevens op de dag van registratie,  
o wie is als contactpersoon namens de verpleegafdeling aanwezig op de dag van registratie 
o de aanwezigheid van een lijst met de namen van de cliënten en reeds deels ingevulde 

registratieformulieren, welke voorzien zijn van een sticker.  
o beschrijf welke medische statussen (inclusief eventuele kweekuitslagen) en zorgplannen 

aanwezig moeten zijn. 
• Beschrijf hoe en door wie en wanneer de invoer van de registratiegegevens in OSIRIS of andere 

database plaatsvindt.  
• Beschrijf hoe en door wie en wanneer de invoer van de registratiegegevens in OSIRIS wordt 

gecontroleerd. 
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 Taken en verantwoordelijkheden 
Schematisch kunnen taken en verantwoordelijkheden volgens onderstaand voorbeeld weergegeven worden. 
 
 
Tabel 1. Verantwoordelijke voor patiënten gegevens registratie (voorbeeld) 

Gegevens Geregistreerd op Verantwoordelijkheid 
Naam verpleeghuis Bijv. Registratieformulier/EPD  Bijv. Specialist / secretariaat 
Registratiedatum   
Cliëntnummer   
Geboortejaar   
Geslacht   
Opnamedatum    
Indien opnameduur ≤1 jaar, 
overgeplaatst uit ziekenhuis, 
ander verpleeghuis of anders * 

  

Woonvorm (éénpersoonskamer 
of meerpersoonskamer) 

  

Eigen badkamer   
Eigen toilet   
Specialisme op dag van 
registratie) (somatiek, 
revalidatie, psychogeriatrie of 
eerste lijnsverblijf) 

  

Meest recente ZZP/WLZ-score 
(zorgzwaartepakket/wet 
langdurige zorg) 

  

Opname in het ziekenhuis in de 
afgelopen 3 maanden 

  

Operatie in de afgelopen 30 
dagen 

  

Afdeling   
Faecale incontinentie   
Urine incontinentie   
Aanwezigheid urethrakath.   
Aanwezigheid suprapub.kath.   
Aanwezigheid perifere kath.   
Aanwezigheid tracheostoma   
Aanwezigheid PEG kath.   
Decubitus    
Andere wonden (alle wonden, 
behalve decubitus. Incl. 
beenzweren, chirurgische 
wonden en insteekopening voor 
tracheostoma, urostoma, 
colostoma of suprapubische 
katheter en peritoneaalkatheter) 

  

Mobiliteit 
ambulant/rolstoel/bedlegerig 

  

Ondergewicht/Normaal 
gewicht/Overgewicht 
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 Gegevens Geregistreerd op Verantwoordelijkheid 
Gebruik maagzuurremmers (op 
dag van registratie) 

  

Slikklachten    
Diabetes    
Kanker   
COPD   
Dementie   
Hart-en vaatziekten   
Nierfalen   
Leverziekten   
AIDS   
Antimicrobiële middelen gebruik 
op de dag van registratie  

  

 Zo ja, Welke?   
 Zo ja, toedieninsvorm?   
 Zo ja, hoeveelheid  

(bijv. 250 mg? 
  

 Zo ja, frequentie 
(aantal maal per dag) 

  

 Zo ja, reden (profylaxe 
of (zorg)infectie 

  

 Zo ja, de instelling 
waar antimicrobiële 
middelen zijn 
voorgeschreven (eigen 
verpleeghuis, 
ziekenhuis of anders) 

  

 Indien in eigen 
verpleeghuis, 
startdatum 

  

 Zo ja, einddatum of 
beoordelingsdatum 
ja/nee 

  

 Eind of 
beoordelingsdatum 
(dd-mm-jjjj) 

  

Drager van MRSA   
Drager van ESBL   
Drager van VRE   
Infectie met Clostridium dif.   
Infectie met Norovirus   
Sepsis/Bacteriëmie   
Infectie onderste luchtwegen   
Urineweginfectie   

 Zo ja, urethrekath. 
gerelateerd? 

  

Gastro-intestinale infectie   
Huidinfectie   

 Zo ja, definitie (bijlage)   
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 Gegevens Geregistreerd op Verantwoordelijkheid 
 Zo ja, 

wondroos/cellulitis/ 
onduidelijk? 

  

Bacteriële conjunctivitis   
Verwekker zorginfectie   
Zorginfectie aanwezig bij 
opname 

  

 Zo ja, ontstaan in 
eigen 
verpleeghuis/ander 
verpleeghuis/ 
ziekenhuis/onbekend 

  

 Zo nee, datum waarop 
werd voldaan aan de 
criteria vastgestelde 
infectie 

  

Resistentie verwekker   
Invullen algemene vragenlijst   

*Optionele variabelen 
 
Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen de taken van de coördinator die afdelingsoverstijgend met het 
prevalentieonderzoek bezig is en de contactpersoon op de verpleegafdeling die op de dag van registratie zorg 
draagt voor een goed verloop op die afdeling.  
 
 
Suggesties voor een taakverdeling: 
 
 
 
De coördinator:  

• Is aanspreekpunt voor de registratiegegevens. 
• Draagt zorg voor de invoer van de registratiegegevens in OSIRIS of databestand. 
• Is verantwoordelijk voor de communicatie naar surveillanten en afdelingshoofden. 
• Is contactpersoon tussen verpleeghuis en SNIV. 

 
 
De contactpersoon op de afdeling:  

• Is aanspreekpunt voor registratiegegevens op de verpleegafdeling. 
• Is verantwoordelijk voor de communicatie naar de verpleegkundigen en verzorgenden op de afdeling. 

 
De uitvoerder van de surveillance 

• Is verantwoordelijk voor de gegevens verzameling en het invullen van de formulieren  
 
 
Hiernaast kunnen de andere taken (bijv. ontvangen, verwerken van de terugrapportages en het terugkoppelen) 
worden beschreven en uitgesplitst worden of dit kan ook vermeld worden bij gegevensbeheer en 
informatievertrekking.  
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 Interne validatie 

Wanneer het prevalentieonderzoek door meerdere surveillanten uitgevoerd wordt, dient interne validatie plaats te 
vinden om er zeker van te zijn dat iedere surveillant op dezelfde wijze de definities voor het vaststellen van een 
zorginfectie hanteert. 

• Beschrijf op welke wijze de interne validatie is georganiseerd. 
• Beschrijf hoeveel en welke statussen intern gevalideerd worden. 

Suggestie: Kies alle statussen van cliënten waarbij een zorginfectie is geconstateerd en vul het aantal aan tot 25 
statussen van cliënten waarbij geen zorginfectie is geconstateerd en laat deze door alle surveillanten beoordelen.  
 
 
Gegevensbeheer en informatieverstrekking 

Hier kan beschreven worden hoe de procedure is voor het invoeren, verzenden van registratiegegevens en op 
welke wijze de uitkomsten van het prevalentieonderzoek gecommuniceerd kunnen worden binnen de eigen 
instelling. 

• Beschrijf hoe en door wie en wanneer de invoer van de registratiegegevens in OSIRIS/databestand 
plaatsvindt. Dit kan ook vermeld worden bij werkwijze. 

• Beschrijf op welke wijze de bescherming van de privacy van de cliënt is geregeld m.b.t. de inhoud en 
beheer van de registratieformulieren en de invoer van de gegevens in OSIRIS/databestand. 

• Beschrijf wie de terugrapportage vanuit SNIV gaat ontvangen en met welke personen/afdelingen binnen 
de instelling deze resultaten gecommuniceerd kunnen/mogen worden. 

• Beschrijf op welke wijze en de frequentie de terugrapportage gaat plaatsvinden, schriftelijk, d.m.v. een 
presentatie e.d. 
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