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De Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Doel: Goede, veilige zorg 
 
 
Toezien op kwaliteit van zorg 
Risicogestuurd 
 
Meldingen> incidententoezicht, risicoindicatorentoezicht, 
thematoezicht 
 
Handhaving 
De IGZ: ~500 personen (300 inspecteurs), verschillende 
programma’s, toezicht op 40.000 instellingen waar 1,3 miljoen 
mensen werken. ~10.000 meldingen/jaar 
 
 
 
 



De rol van de  inspectie 
Toezicht en handhaving 
 
Binnen het kader van de wet (zoals Kwaliteitswet zorginstellingen, 
wet beroepen in de individuele gezondheidszorg: BIG) 
en de professionele standaard (op het gebied van microbiologie: 
richtlijnen van SWAB, WIP, NVMM) 
 
IGZ toetst of richtlijnen worden nageleefd. Als dat niet zo is: legt 
maatregelen op. 
 



Toenemende resistentie: aanleiding voor onderzoek 
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CDC Antibiotic 
resistance 
threats, US 
2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“The use of antimicrobials has a wider cost to society that is not 
faced by the individual who receives them or practitioner who 
prescribes them.” 



No action today, no cure tomorrow 
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CDC Recommends Four Core Actions  
•First, prevent infections.  
•Second, track drug-resistant infections to focus prevention and 
control efforts, including through better diagnostic tests. 
•Third, use antibiotics responsibly. About half of antibiotic use in 
humans unnecessary or inappropriate.  
•And fourth, develop new drugs and tests to better detect and 
treat these infections 



Doorbreek vicieuze cirkel 
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http://www.ecdc.europa.eu/ 

(Zorg)infecties: AB 
nodig 

AB nodig niet goed 
werkzaam>  nieuwere AB 
gebruikt 

Resistentie 
 neemt toe 

Circulatie BRMO 



  
“First, prevent infections”  
 2 miljoen ziekenhuisopnames per jaar 
 
In een willekeurig ziekenhuis: 
+/-  1/3 van de patienten krijgt ab 
+/-  10% van de patienten heeft een zorginfectie 
+/-  50% van de ab-behandelingen is vanwege een zorginfectie 
 
zorginfecties > ab nodig 
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Daarom: TT BRMO 
 

•Toezichtsproject ten behoeve van stimulering van het veld 
•Toezichtsproject ten behoeve van oordeelsvorming en 
handhaving 
 
Normenkader voor toezicht: 
•Richtlijnen Werkgroep Infectiepreventie (WIP) 
•Richtlijnen Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie 
(NvMM) 
•Beroepsprofiel arts-microbioloog (NVMM) 
•Beroepsprofiel deskundige infectiepreventie (Vereniging voor 
Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG)) 
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Vraagstelling TT BRMO 
 
 
Zijn de ziekenhuizen voldoende voorbereid op de enorme 
toename van BRMO? 
 
 
Leeft men de richtlijnen voldoende na? 
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Wat toetst de inspectie? 
Algemene en bijzondere voorzorgsmaatregelen:  

• Doet men alles om verspreiding van micro-organismen te 
voorkomen? 

 
Risicoinventarisatie, typering en communicatie: 

• Worden BRMO tijdig opgemerkt? (aan de deur, binnen het 
ziekenhuis) 

• Wordt circulatie van BRMO tijdig herkend, opgespoord en 
bestreden? 

• Wordt hierover goed gecommuniceerd, intern en extern? 
 

Kwaliteitssysteem: 
• Is de werkwijze vastgelegd in procedures die regelmatig 

worden geëvalueerd, bijgesteld  en gecontroleerd? 
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Onderzoeksmethode en periode 1/2 
•Digitale vragenlijst: alle 94 ziekenhuizen (februari 2013) 
 

•Bezoek: onaangekondigd, 25 ziekenhuizen  (steekproef) + 1 pilot 
(april t/m juli 2013) 
 

•Handhaving: herbezoek (start in september/oktober), vervolg 
maatregelen (vanaf oktober) 
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Onderzoeksmethode en periode 2/2 
Digitale vragenlijst: 
•Kwaliteitssysteem (PDCA-cyclus protocollen) 
•Voorzieningen 
•Onderhoud 
•Scholing personeel 
•Communicatie 
 
Bezoek: observatie van gedrag en voorzieningen, team 3 
personen 
•Bezoek opnameafdelingen (SEH, POS/poli) en verpleegafdelingen 
(snijdend/niet-snijdend) 
•Gesprek met deskundigen 
 
Resultaten > oordeel > handhaving 
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Conclusie 
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Inspectie maakt zich zorgen 
 
MAAR 
 
Grote en snelle verbeteringen mogelijk! 



Sleutel tot succes 
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Samenwerking 
Uitvoering door professionals, toezicht door inspectie 
 
Gezamenlijke doelstelling: 
Goede en veilige zorg 



De resultaten 
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Resultaat bezoek totaal 



Bezoekscores (totaal) 
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Presentation Notes
N=26



1. Persoonlijke hygiëne 
•Werkkleding 
•Handhygiëne 
•Beschermende kleding 
 

18 



2. Reiniging en desinfectie 
•Reiniging en desinfectie 
•Bedpanspoelruimte 
•Schoonmaaksysteem 
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3. Bijzondere voorzorgsmaatregelen 
Gedrag 
•Vragenlijst: weinig ge-audit 
•Bezoek: oefenen veilig in- en uitsluizen 
•Gedrag verpleging/artsen 
 
Voorzieningen 

• Vragenlijst 
• Bezoek 
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4. Risicoinventarisatie 
Risicoinventarisatie slecht: 

MRSA niet goed 
BRMO in het algemeen afwezig 

 
 
Dossiervorming groot risico voor de patiëntveiligheid: 
•verschillende systemen : papier naast elektronisch,  
•verschillende elektronische systemen 
(planningssysteem/opnamesysteem vs EPD) 
•verschil tussen verpleegkundig en medisch dossier 
•informatie blijft niet zichtbaar in de keten 
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Vervolg: handhaving 
•Herbezoeken op basis van eerste bezoek (vanaf september) 
•Oordeel opnieuw onvoldoende  verdergaande maatregelen 
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Vervolg: toekomst 
 
 
Bezoeken overige ziekenhuizen 
 
Antibiotic stewardship toegevoegd aan onderzoek 
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Met dank aan: 
 
Team BRMO/infectiepreventie 
Marijke Bilkert 
Robbin Westerhof 
Stephanie Hulsbosch 
Merel Langelaar mfm.langelaar@igz.nl 
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