
De vijfde Rezisto zomerweek - bestuur en beleid
In opdracht van REZISTO is het kwaliteitsnetwerk Infectiepreventie in de
langdurige zorg (KNIP-LZ) gestart. Dit is een samenwerking waarbinnen de
verpleeghuizen en wooncentra gezamenlijk een veldnorm en
toetsingsmethodiek gaan opzetten op het gebied van infectiepreventie. Twee
wekelijks wordt een thema onder de aandacht gebracht en vragen we om een
korte enquête in te vullen. Met jullie reacties kan de werkgroep aan de slag om
de veldnorm verder vorm te geven. 
  
Deze keer is het thema: bestuur en beleid

Wil je meer lezen?

Deel jouw visie in de enquête
Hier moeten we toch beleid voor maken?
De commissie Hygiëne- & Infectie Preventie (HIP)
Samenwerken en samen leren

Deel jouw visie in de enquête
We horen graag jouw ideeën en ervaring over bestuur en beleid.
Daarom vragen we je om mee te doen aan een korte enquête over bestuur en
beleid. Dit kost ongeveer 5 minuten invultijd. Zo weten we wat jij belangrijk
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vindt, en waar verbeterpunten liggen. Je kunt de enquête
invullen tot 24 augustus. Vraag ook of andere personen
binnen je organisatie willen deelnemen. Zo krijgen we
een goed beeld wat binnen de organisatie leeft en wat
jullie belangrijk vinden.

Deel de enquête met collega's
We vinden het belangrijk om jouw ideeën en ervaring over bestuur en
beleid te horen. Je zou ons enorm helpen door de enquête ook naar je
collega's te versturen. Hoe meer reacties hoe meer we kunnen verbeteren.
Dankjewel! 

Hier moeten we toch beleid voor maken?
“Hier moeten we toch beleid voor
maken?” is een veelgehoorde term
binnen de zorg. Gelukkig zijn er steeds
meer geluiden dat we best met minder
regeltjes kunnen, door gewoon het
gezonde verstand te gebruiken. Echter
voor het onderwerp Hygiëne- en
Infectiepreventie (HIP) kunnen we niet
zonder beleid. De huidige pandemie
laat zien hoe belangrijk het is om
infectiepreventie goed georganiseerd te hebben.  Daarnaast is het organiseren
van infectiepreventie een wettelijke verplichting, denk aan de Kwaliteitswet voor
Zorginstellingen en diverse richtlijnen.   
De beleidsmakers binnen de instelling (bestuur en management) hebben de
verantwoordelijkheid om dit te faciliteren. Dit varieert van het instellen van een
commissie Hygiëne- en Infectie Preventie (HIP), tot het beschikbaar stellen van
voldoende financiële middelen voor o.a. scholing, hulpmiddelen en
voorzieningen. Ook de samenwerking met een deskundige infectiepreventie
vanuit GGD, ziekenhuis of zelfstandige en eventueel een arts-microbioloog is
een must om vakinhoudelijke voeding te krijgen. Korte lijnen tussen de
instelling, deskundige infectiepreventie en microbioloog zijn hierbij belangrijk,
waarbij het de voorkeur heeft dat die samenwerking schriftelijk is vastgelegd. 
En last, but not least, is het van belang dat binnen de instelling een veilig

Ga naar de enquête
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klimaat wordt gecreëerd, zodat de medewerkers gevraagd en ongevraagd
elkaar kunnen aanspreken op het naleven van alle aspecten van HIP.

De commissie Hygiëne- & Infectie Preventie (HIP)
De commissie HIP is bij voorkeur multidisciplinair samengesteld, zodat alle
relevante diensten binnen de instelling betrokken zijn. Vaak staat de commissie
onder voorzitterschap van een manager of specialist ouderen geneeskunde. De
commissie maakt het beleid, al dan niet ondersteund door andere
medewerkers uit de instelling. En niet onbelangrijk: vindt niet zelf steeds het
wiel uit, maar maak gebruik van al bestaande goede voorbeelden.

Samenwerken en samen leren
Er zijn verschillende benamingen voor, maar het
aanstellen en opleiden van aandachtsvelders HIP
is ook een belangrijk aandachtspunt. Zij zijn de
spil en vraagbaak op de eigen locatie/afdeling
over onderwerpen die met HIP te maken hebben.
Dat ontslaat overigens hun (directe) collega’s niet
van de verplichting om ook goed op de hoogte te zijn van de richtlijnen en die
ook uit te voeren. 
  
Voor specifieke onderwerpen is de samenwerking, en daarmee de
ondersteuning van een deskundige infectiepreventie en arts-microbioloog, van
groot belang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een uitbraak met een Bijzonder
Resistent Micro-Organisme (BRMO). De huidige pandemie maakt duidelijk hoe
de verschillende partijen elkaar hier weten te vinden. 
  
Er is binnen de “Rezisto Zomerweken” al vaker gesproken over het belang van
het lerend netwerk. Rezisto is daar zelf een mooi voorbeeld van, omdat we met
de Brabantse zorginstellingen gezamenlijk werken aan het doel om HIP onder
de aandacht te brengen.

Heb je een vraag? Neem contact op via contact@rezisto.nl.
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Rezisto 
contact@rezisto.nl

www.rezisto.nl

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief - Doorsturen naar een collega
 
Kreeg je deze mail doorgestuurd via een collega?
Meld je aan en krijg de mail voortaan rechtstreeks in jouw mailbox!
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