
De zesde Rezisto zomerweek - uitbraakmanagement
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: uitbraakmanagement

Wil je meer lezen?

Deel jouw visie in de enquête
''Uitbraakmanagement, wat wordt hier eigenlijk mee bedoeld?''
Wat is het juiste moment om een uitbraakmanagement procedure te
starten?
Wie zitten er in een uitbraakmanagementteam (OMT)?

Deel jouw visie in de enquête
We horen graag jouw ideeën en ervaring over uitbraakmanagement.
Daarom vragen we je om mee te doen aan een korte enquête over
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uitbraakmanagement. Dit kost ongeveer 5 minuten
invultijd. Zo weten we wat jij belangrijk vindt, en waar
verbeterpunten liggen. Je kunt de enquête invullen tot 7
september. 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
uitbraakmanagement 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! 

''Uitbraakmanagement, wat wordt hier eigenlijk mee
bedoeld?''
Bij uitbraakmanagement denken we
tegenwoordig meteen aan het landelijke
COVID19 OMT onder leiding van Jaap
van Dissel. Maar we moeten niet
vergeten dat dit een unieke situatie is.
COVID19 heeft zich over de hele
wereld verspreid, maar de meeste
uitbraken beperken zich gelukkig tot 1 afdeling, locatie of zorginstelling. 
 
In verpleeghuizen zorgen vooral het Norovirus, Scabies of resistente micro-
organismen zoals MRSA en ESBL voor problemen. Het is in dit soort situaties
belangrijk om snel en adequaat acties uit te zetten om verdere verspreiding te
voorkomen. De coördinatie van die diverse maatregelen door verschillende
personen noemen we uitbraakmanagement.

Wat is het juiste moment om een
uitbraakmanagement procedure te starten?

Ga naar de enquête
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Dat is een lastige vraag. Dit is namelijk niet zwart-wit. Het begint uiteraard
binnen de eigen afdeling met een overleg met de specialist
ouderengeneeskunde of huisarts. Bij het vermoeden van verspreiding wordt in
overleg met de deskundige infectiepreventie en/of arts-microbioloog besproken
welke hygiënemaatregelen er genomen worden. Als blijkt dat deze maatregelen
niet voldoende effect hebben moet je gaan opschalen. 
Het kan zijn dat er in een ringonderzoek nieuwe besmettingen gevonden
worden. Vanaf dat moment spreken we over verspreiding of zelfs een uitbraak.
Een uitbraak is niet onder controle wanneer er telkens cliënten of medewerkers
onverwacht positief blijken te zijn. 
  
Op zo’n moment is het noodzakelijk om een uitbraakmanagementteam te gaan
samenstellen en de uitbraakmanagement procedure te starten. 
  
Vervolgacties kunnen zijn:

Isolatie van cliënten
Uitvoeren van bron- of contactonderzoeken 
Bij een eerste contactonderzoek beslissen de leidinggevende en arts in
overleg met de deskundige infectiepreventie en arts-microbioloog over de
omvang van het contactonderzoek
Tijdelijk werkverbod van medewerkers in de zorg, die drager zijn
Opnamestop
Sluiting van één of meerdere afdelingen
Preventieve onderzoeken bij andere cliënten en/of medewerkers
Adequate communicatie

Wie zitten er in een uitbraakmanagementteam (OMT)?
Het OMT bestaat meestal uit personen die direct bij de uitbraak betrokken zijn,
bijvoorbeeld:

Locatiemanager/leidinggevende
Verantwoordelijke specialist ouderengeneeskunde of huisarts
Aandachtsvelder Hygiëne & Infectiepreventie
Facilitair manager
Deskundige infectiepreventie
Arts-microbioloog
Communicatiemedewerker (afhankelijk van de grootte van de uitbraak)
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Heb je een vraag? Neem contact op via contact@rezisto.nl.

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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