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• Toename uitbraken infecties

• Hoger ziekteverzuim

• Isolatieduur voor bewoners verkorten

• Onduidelijk hoe te handelen bij verschillende infecties

• Onvoldoende kennis bij medewerkers

• Foutief gebruik beschermmiddelen en verschillende soorten

• Tekort aan beschermmiddelen bij uitbraak

Aanleiding



• Duur en omvang uitbraak beperken

• Professioneel handelen en kennis over infectiepreventie vergroten.

• Eenduidige werkwijze door kennisoverdracht en instructie

• Verminderde belasting bewoners en medewerkers

• Duidelijkheid voor bezoek en externen

• Lager ziekteverzuim

Doel



STAP 1 : Werkgroep vormen

STAP 2 : Inhoud isolatieboxen

STAP 3 : Documenten ontwikkelen

STAP 4 : Documenten vaststellen

STAP 5 : Communicatie betreffende implementatie en gebruik isolatieboxen binnen Avoord

STAP 6 : Controleren, evalueren en evt. verbeteren

Procedure



• Medewerker kwaliteit en hygiëne

• Verpleegkundige

• Coördinator schoonmaak

• Deskundige infectiepreventie vanuit Amphia ziekenhuis Breda

• Doel werkgroep:

• In opdracht van de Hygiëne en InfectiePreventieCommissie (HIPC) het verdiepen en uitwerken van projecten en 

documenten en optimaliseren van protocollen. 

• Wat moet er in de isolatiebox om de eerste 48 uur te kunnen overbruggen?

• Welke instructie/werkkaarten moeten daarbij ontwikkeld worden?

• Wat/wie hebben we nodig om de isolatieboxen gebruiksklaar te maken voor implementatie?

Procedure STAP 1 : Werkgroep vormen



• Bepalen wat er in de box aanwezig moet zijn specifiek voor Avoord

Procedure STAP 2 : Inhoud isolatieboxen



• Instructiegebruik en opzet isolatiekaarten en schortjes

• Werkinstructie desinfecteren met chloor

• Werkinstructie gebruik isolatiebox

• Keuze maken voor eenduidig soort materiaal

Procedure STAP 3 : Documenten ontwikkelen



• Hygiëne InfectiePreventieCommissie:

• Specialist ouderengeneeskunde

• Manager zorgeenheid aandachtsgebiedhouder Voedselveiligheid en hygiëne en infectiepreventie

• Verpleegkundige

• Medewerker kwaliteit en hygiëne

• Deskundige infectiepreventie extern, vanuit Amphia

• Coördinator schoonmaak

• Aandachtsvelder woongroepen Voedselveiligheid en hygiëne en infectiepreventie

• Aandachtsvelder appartementen Voedselveiligheid en hygiëne en infectiepreventie

• Jaarlijks microbioloog extern, vanuit Amphia

Procedure STAP 4 : Documenten vaststellen



• Aandachtsvelders, ambassadeurs op het gebied van hygiëne en infectiepreventie

• Bijeenkomsten 3x per jaar

• Rode werkmap

• IntrAvoord

• Interne mail managers, woongroepen, aandachtsvelders, locatieverantwoordelijke

• Uitleg bij werkoverleggen

Procedure STAP 5 : Communicatie betreffende 

implementatie en gebruik isolatieboxen binnen Avoord



• Aandachtsvelders bijeenkomst

• Hygiëne InfectiePreventieCommissie

• Na uitbraak infectie evalueren hoe de werking van de isolatiebox in de praktijk ervaren is

• Verbeterpunten vanuit eerste evaluatie en ervaring

• Chuxrol vervangen door pakje wegwerp schoonmaakdoeken

• Chloortabletten t.o.v. kant-en-klare gebruiksoplossing

• Dispensers handalcohol en handschoenhouder

Procedure STAP 6  : 

Controleren, evalueren en evt. verbeteren



• Probleemstelling via Hygiëne InfectiePreventieCommissie

• Bijeenkomst aandachtsvelders

• Uitleg bij werkoverleg van zorgmedewerkers

• Documenten in iDocument

• Plattegrond per locatie waar de isolatieboxen staan

• Verantwoordelijke voor inhoud isolatiebox (houdbaarheid en aanvullen)

• Na uitbraak infectie controleren en evalueren

• Verbeteren

Implementatie



• Vast agendapunt bijeenkomst aandachtsvelders

• Onder de aandacht blijven brengen in werkoverleggen.

• Iedere uitbraak controleren en evalueren en verbeterpunten meenemen naar werkgroep/Hygiëne InfectiePreventieCommissie

• In februari 2018 evaluatie van aantal uitbraken en de duur uitbraak. Evaluatie 6x per jaar.

Borging



Vragen?



Bedankt voor uw aandacht

www.avoord.nl


