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28 wetten

Duizenden richtlijnen (door zorgpartijen opgesteld)

Budget gezondheidszorg €80-90 miljard

1,2 miljoen zorgprofessionals

Meer dan 40.000 locaties

Context IGZ



Wij vertrouwen op de eigen
motivatie van zorgverleners

We streven naar evenwicht tussen ruimte 
bieden om te leren of maatregelen nemen

Het gezichtspunt van mensen in onze 
samenleving is leidend

We kiezen per situatie de meest
effectieve aanpak

Gezond 
vertrouwen

Onze uitgangspunten



Waar kijken we naar?

Verloopt de samenwerking tussen zorgverleners goed?

Is de zorg effectief?

Wordt de instelling goed bestuurd?

Beantwoordt de zorg aan de behoefte van patiënt?

Is de zorg veilig?

Streeft de zorgaanbieder continu naar verbetering van de zorg?

Worden de wetten, regelgeving en veldnormen gerespecteerd?



Waar kijken we naar?

Focus van dit onderzoek op communicatie en overdracht van 
gegevens in het preoperatieve proces;

In 2005 eerste onderzoek IGZ op operatief proces gestart



Waarom TOP?

• 50% van alle patiënt opnames
• 60% van alle schadeclaims
• De helft van alle zorgverleners  
in ziekenhuizen

• Zeer specialistisch
• Veel overdrachtsmomenten
• Veel handelingen
• Veel techniek
• Korte tijd
• Kwetsbare patiënt

Kortom: belangrijk proces



Conclusies 1e onderzoek 2006 preoperatief proces

• Standaardisatie van informatievoorziening onvoldoende.

• Overdracht en samenwerking kon beduidend beter.

• Communicatie met de patiënt (WGBO) kwam beperkt tot zijn recht,   
onvoldoende weerslag in het dossier.

• Dossiervoering en verslaglegging divers en onvolledig.

Inspectie adviseert ziekenhuizen om regels op te stellen voor 
standaardisatie, regie en teamvorming.

Inspectie toetst uitwerking en implementatie binnen 3 jaar.    



Vervolg

2008: toetsing peroperatieve proces (o.a.  

gebruik stopmomenten en infectie-

preventie)

2009: toetsing postoperatieve proces

Tot stand komen van de richtlijnen:

• Het preoperatieve traject (2010) 

• Het peroperatieve traject (2011) 

• Het postoperatieve traject (2013)
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De inspectie toetste in de periode 2010 tot en 
met 2013 de implementatie van de 
verbetermaatregelen in diverse ziekenhuizen.

Vervolg 2



Opzet onderzoeken 2010-2013

�Selectie van ziekenhuizen die niet eerder op de OK bezocht zijn

�Bezoeken bestonden uit:

• Observaties op de holding, het OK-complex de verkoever en 
verpleegafdeling

• Korte (verificatie)gesprekken met medewerkers

• Dossierscreening

• Inzien protocollen



Dossierscreening

� Aanwezigheid stopmomenten

� Aanwezigheid OK-verslag 

� Tijdige toediening antibioticaprofylaxe 



Observaties: Categorieën
•Communicatie en overdracht
(overdrachten, sign in-, time out- en sign out procedure, tellen 
gebruikte materialen etc.)

• Infectiepreventie:  gedrag
(deurbewegingen, mondneusmaskers, sieraden, schoeisel etc.)

• Infectiepreventie: technische en bouwkundige aspecten
(afleesbare luchtdruk, OK-lamp)

• Veiligheid medische apparatuur
(onderhoudssticker zichtbaar en niet verlopen)

• Medicatieveiligheid

(dubbelcheck i.v. medicatie, gebruik propofol)



Resultaten



Implementatie Time-out 2007-2013

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

mei-juni 2013 (n=19)

maart-april 2012 (n=21)

sept 2010 - mei 2011 (n=30)

sept 2009-april 2010 (n=33)

feb-juli 2007 (n=22)

Time Out

Goed/Voldoende Onvoldoende/Matig



TOP: ook infectiepreventie



Dragen correct schoeisel 2007-2013
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mei-juni 2013 (n=19)

maart-april 2012 (n=21)

sept 2010 - mei 2011 (n=30)
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Juist gebruik mond-neusmaskers 2007-2013

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

mei-juni 2013 (n=19)

maart-april 2012 (n=21)

sept 2010 - mei 2011 (n=30)

sept 2009-april 2010 (n=33)

feb-juli 2007 (n=22)

Mondneusmaskers

Goed/Voldoende Onvoldoende/Matig



Overige inspectie activiteiten TOP

Signalen uit calamiteiten (med contact 2017, verwisselingen 
op de OK)

Indicatoren op operatief proces (% time-out, etc.)
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Situatie 2017

• Procedures zijn ‘normaal’ geworden
• Risicoreductie grotendeels bereikt
• Aantal calamiteiten operatief proces gereduceerd
• Inspectie toetst nog steekproefsgewijs en bij risicosignalen

�Nu focus op operatief proces in particuliere klinieken



Toekomst TOP

Verbeteringen mogelijk op:

• Aandacht voor Time-out procedure met regievoerder

• Handhygiëne

• Gebruik desinfectantia



Relevante richtlijnen voor desinfectie OK

Werkgroep Infectie Preventie (WIP)

Relevante richtlijnen: 

•Ziekenhuis: Beleid reiniging, desinfectie en sterilisatie

•Ziekenhuizen: Reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en 
voorwerpen 



Belang reiniging en desinfectie bij infectiepreventiebeleid 

�Voorkomt verspreiding via: 

• contacten

• deeltjes (aerogeen)

�Voorkomt uitgroei:

• Verwijdering “voeding”

• Droog i.p.v. nat

Op indicatie desinfectie

• juiste desinfectans (viricide/bactericide)

• juiste concentratie

• inwerktijd realiseerbaar



Relevante wetgeving desinfectantia

• Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

• Wet op de medische hulpmiddelen

• Geneesmiddelenwet

• Milieuwetgeving

• Arbo wetgeving

• en nog vele andere



Desinfectiemiddelen

Werkwijze College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen 
en biociden (Ctbg):

•Het Ctbg kent aan een toegestaan desinfectiemiddel een N-nummer 
toe, dit is essentieel!!!

•Bij ontbreken van een N-nummer mag het desinfectiemiddel 
niet in Nederland gebruikt worden



Toetsingskader Ctgb:

* de werkzaamheid

* de effecten op het milieu

* de effecten op de mens

* de fysisch chemische eigenschappen



Gebruikersvoorschrift CTBG:

Bestaat uit twee delen:

Deel A:

Wettelijk gebruikersvoorschrift (werkingsspectrum)

Voorbeeld:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (incl. 
mycobacteriën, doch excl. bacteriesporen) en gisten op oppervlakken in ziekenhuizen 
en overige instellingen van de gezondheidszorg, met uitzondering van keukens.



Gebruikersvoorschrift CTBG:

Deel B: Gebruiksaanwijzing

In de gebruiksaanwijzing staan:

- het toepassingsgebied

- de gebruiksverdunning

- minimale inwerktijd

Dit betekent dat het belangrijk is om van het desinfectans 
wat je wil gaan inzetten zowel het gebruiksvoorschrift als 
de gebruiksaanwijzing past bij de inzet van het middel.



Wet op de medische hulpmiddelen 

Desinfectiemiddelen vallen onder dit besluit wanneer:

Een desinfectans een hulpstuk is voor een specifiek medisch  
hulpmiddel, bijvoorbeeld een couveuse. Dit desinfectans krijgt 
dan een CE markering.



Uitsluiting CE markering

Desinfectantia die een bredere toepassing hebben dan uitsluitend 
medische hulpmiddelen (bijvoorbeeld sprays en doekjes die door 
de fabrikant worden aanbevolen voor desinfectie van 
instrumenten en werkoppervlakken) vallen niet onder de Wet op 
de medische hulpmiddelen (CE markering). Deze moeten worden 
toegelaten onder de Bestrijdingsmiddelenwet en voorzien zijn van 
het “N-toelatingsnummer”. 



Desinfectantia

IGZ toetst:

Is het middel toegelaten?

Wordt het middel juist en veilig gebruikt?

Weten de medewerkers hoe met desinfectantia om te gaan?

Wat is het desinfectiebeleid bij bloed of contaminatie met   

bloed?



Resultaten inspectiebezoeken

� Medewerkers zijn niet altijd op de hoogte wanneer je moet     

desinfecteren of wanneer reiniging voldoende is.

� Medewerkers zijn niet altijd op de hoogte van wanneer je welk   

middel moet gebruiken.

� Taakverdeling onduidelijk (wie reinigt/desinfecteert wat?).

� Niet alle aangetroffen desinfectantia hadden een N-nummer.

� Onjuist gebruik van middelen: Desinfectantia aangetroffen met       

open verpakking (doekjes), benodigde inwerktijd niet gehaald,    

geen virucide werking.

� Protocollen: onbekend, over de revisiedatum, gebruikte  

middelen komen niet overeen met wat in het protocol staat   

beschreven.

�Wordt niet gewerkt conform de WIP richtlijn.



Desinfectiebeleid

!!!!Neem de tijd voor het 
desinfectiebeleid!!!!!
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Samenvatting

• IGZ houdt toezicht op breed veld

• Toezicht richt zich op gewenst gedrag

• Aandacht aan operatief proces heeft 

bijgedragen aan veiligere zorg

•Desinfectantia beleid nog niet op orde


