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Aan de samenstelling van deze richtlijn werd, behalve door leden en  

medewerkers van de WIP, bijgedragen door: de heer dr. G.I. Andriesse (arts-

microbioloog), Amphia Ziekenhuis, Breda; de heer drs. J.M. Kruitbosch 

(revalidatiearts), Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Utrecht; mevrouw M. van 

Rijen (hygiënist), Amphia Ziekenhuis, Breda en mevrouw N. Tuinman 

(coördinerend verpleegkundige), De Vogellanden, Centrum voor Revalidatie, 

Zwolle. 

 

 

 

 

 

Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits de 

Werkgroep Infectie Preventie (WIP) als bron wordt vermeld. 

 

Controleer altijd of dit de meest recente versie van de richtlijn is (zie 

www.wip.nl). De WIP acht zich na het verschijnen van een update niet meer 

verantwoordelijk voor gedateerde versies van de richtlijn. 

 

Opmerkingen over deze richtlijn ontvangen wij graag via stwip@wip.nl. 

 

 

DISCLAIMER 

De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat 

de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom 

zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is. 
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 Infecties medewerkers 1 

Inleiding 
Wanneer een medewerker een infectie heeft, kan deze een besmettingsbron zijn voor 

revalidanten en collega's. Daarom moet er in goed overleg met de ARBO-dienst een 

regeling zijn opgesteld waarin wordt aangegeven welke maatregelen een medewerker 

met een infectie moet nemen. De totstandkoming en navolging van deze regeling is 

voor verantwoordelijkheid van de werkgever, in dit geval de directie van de instelling.  

 

1 Wat te doen bij infecties 
 De instelling heeft een procedure voor het melden van infecties van medewerkers, 

waarin is vastgelegd: 

  wat de indicaties zijn voor een melding; 

  bij wie de medewerkers met een infectie zich moeten melden; 

  wie beslist over het al dan niet staken van de werkzaamheden; 

  wie beslist over het hervatten van de werkzaamheden. 

De indicaties voor een melding van een medewerker in de directe zorg zijn 

ondermeer:  

  steenpuist; 

  nagelriemontsteking; 

  aanhoudende diarree (bijvoorbeeld na vakantie); 

  blaasjes op huid of slijmvliezen; 

  geelzucht; 

  conjunctivitis; 

 na opname of werken in een buitenlands ziekenhuis of zorginstelling (in 

verband met MRSA). 

 

 

 

   

 

 


