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Geachte voorzitter,
Met deze brief informeer ik u over de start van het thematische toezicht
infectiepreventie en antibioticaresistentie in de verpleeghuiszorg. In het
meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van de inspectie is de zorg voor ouderen één
van vijf inspectiebrede speerpunten.
Waarom dit toezicht?
Het ministerie van VWS heeft bij de start van het nationale programma voor het
terugdringen van antibioticaresistentie de ouderzorg als aandachtsgebied
benoemd1. Ook de inspectie heeft in haar meerjarenbeleidsplan 2016-2019 de
ouderenzorg vanwege de kwetsbare populatie als speerpunt opgenomen.
De inspectie wil met haar toezicht op de infectiepreventie bijdragen aan
verantwoorde zorg voor ouderen. Uit eerder thematisch toezicht tot 2016 bleek
dat individuele instellingen in korte tijd veel verbeteringen wisten te realiseren op
het gebied van infectiepreventie, maar dat deze verbeteringen amper
concernbreed werden doorgevoerd. De inspectie is in 2016 een traject gestart om
de bewustwording in de verpleeghuissector en bij bestuurders in het bijzonder te
vergroten. Onderdeel van dit traject was een ‘Roadshow infectiepreventie’ waar de
inspectie de door het veld geformuleerde knelpunten in naleving van de richtlijnen
voor infectiepreventie heeft opgehaald. De inspectie heeft de knelpunten waar
mogelijk verwerkt in het herziene toetsingskader en bezoekinstrument.
Wat wordt getoetst?
In het bezoekinstrument ligt op basis van het ‘kader goed bestuur’ meer nadruk
op de verantwoordelijkheid van de bestuurder. Die is eindverantwoordelijk en
moet ervoor zorgen dat zijn instelling een infectiepreventiebeleid heeft dat
praktisch uitvoerbaar is. De specialisten ouderengeneeskunde zijn vanuit hun rol
als hoofdbehandelaar zorginhoudelijk eindverantwoordelijke. De invulling die zij
geven aan het infectiepreventiebeleid wordt in het nieuwe instrument getoetst aan
de hand van het beroepsprofiel van de specialist ouderengeneeskunde. Bij de
medewerkers toetst de inspectie of zij voldoende kennis hebben en of er
geïnvesteerd wordt in het op peil houden van deze kennis. Dit sluit aan bij het
nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg waar leren centraal staat. Het
1 Kamerbrief antibioticaresistentie van 24 juni 2015

toetsingskader dat als basis dient voor het thematische toezicht is gepubliceerd op
de website van de inspectie (www.igz.nl).
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Welke instellingen zullen worden bezocht?
De inspectie selecteert de te bezoeken verpleeghuizen op basis van de resultaten
van een uitvraag onder de instellingen die hebben aangegeven geen audits
infectiepreventie uit te voeren. Deze inspectiebezoeken in het kader van het
thematisch toezicht infectiepreventie worden een dag voorafgaande aan het
bezoek aangekondigd en vinden plaats vanaf november 2017.
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Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Ik wil u verzoeken om uw
leden en achterban te informeren over de inhoud van deze brief. Voor vragen kunt
u contact opnemen met de projectleider ‘Toezicht infectiepreventie en
antibioticaresistentie in de verpleeghuiszorg’, mw. dr. M. van der Veer via het
hierboven genoemde e-mailadres.
Met vriendelijke groet,

Mw. L.P. Claessen,
Afdelingshoofd Netwerkzorg en Preventie
Mede namens Mw. drs. H. Sikkema
Afdelingshoofd Verpleging en Verzorging

Pagina 2 van 2

