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Afkortingen  
ABC Accidenteel bloedcontact 

ABG Antibiotherapiebeleidsgroep 

CJD Creutzfeld Jacob Disease  

FPZH Federaal Platform voor Ziekenhuishygiëne 

HGR Hoge Gezondheidsraad 

IZ Intensieve Zorgen 

MDRO Multidrug resistant microorganisms/multiresistente micro-organismen 

MRSA Meticillin-resistant S. aureus/meticilline-resistente S. aureus 

RPZH Regionaal Platform voor Ziekenhuishygiëne 

VTE Voltijds equivalent 

ZH Ziekenhuishygiëne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen 
In dit lastenboek werden geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het lastenboek voor de 
gegevensverzameling van 2017 (versiedatum: 20 maart 2018) aangebracht. 
 
In 2018 en 2019 werd er geen chirurgische antibioticaprofylaxe audit georganiseerd door BAPCOC. Deze 
indicator (4.28) valt dus weg voor de gegevensverzameling voor 2018 en 2019.  
 
Op 1 april 2018 fuseerden het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor 
Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) tot een nieuw federaal onderzoekscentrum: 
Sciensano. Deze naamswijziging werd in dit lastenboek aangepast.  

  



 

2 

Inhoud 
1 Inleiding ................................................................................................................................................. 4 

Visie van het Federaal Platform voor Ziekenhuishygiëne ......................................................................... 4 

Hoofddoel ................................................................................................................................................. 4 

Subdoelen ................................................................................................................................................. 4 

Inhoud van de set van indicatoren ........................................................................................................... 4 

Algemeen .................................................................................................................................................. 5 

2 Organisatie-indicatoren ........................................................................................................................ 6 

2.1 Algemeen strategisch plan voor de preventie en beheersing van zorginfecties .......................... 6 

2.2 Vergaderingen van het comité voor ziekenhuishygiëne............................................................... 6 

2.3 Jaarlijks actieplan voor de ziekenhuishygiëne .............................................................................. 7 

2.4 Jaarverslag voor de ziekenhuishygiëne ......................................................................................... 7 

2.5 Status van de verpleegkundige-ziekenhuishygiënist .................................................................... 8 

3 Middelen-indicatoren ........................................................................................................................... 9 

3.1 Effectief aantal artsen-ziekenhuishygiënist .................................................................................. 9 

3.2 Effectief aantal verpleegkundigen-ziekenhuishygiënist ............................................................... 9 

3.3 Referenten in ziekenhuishygiëne ................................................................................................ 10 

3.4 Aantal referenten in ziekenhuishygiëne op intensieve zorgen................................................... 10 

3.5 Totaal aantal referenten in ziekenhuishygiëne .......................................................................... 11 

3.6 Opleidingen over ziekenhuishygiëne .......................................................................................... 11 

4 Activiteiten-indicatoren ...................................................................................................................... 12 

4.1 Deelname van de directie aan de vergaderingen van het comité voor ziekenhuishygiëne ....... 12 

4.2 Deelname van het ziekenhuishygiëneteam aan de vergaderingen van het regionaal platform 12 

4.3 Surveillance van meticilline-resistente S. aureus* ...................................................................... 13 

4.4 Surveillance van ziekenhuis geassocieerde bloedstroominfecties* ........................................... 13 

4.5 Surveillance van multiresistente gramnegatieve bacteriën* ..................................................... 14 

4.6 Surveillance van toxine producerende C. difficile-infecties* ...................................................... 14 

4.7 Surveillance van infecties op intensieve zorgen* ....................................................................... 15 

4.8 Surveillance van postoperatieve wondinfecties* ....................................................................... 15 

4.9 Surveillance van Vancomycine-resistente enterokokken* ......................................................... 16 

4.10 Andere relevante surveillances* ................................................................................................. 16 

4.11 Interactie tussen het laboratorium en het ziekenhuishygiëneteam .......................................... 17 



 

3 

4.12 Handhygiëne ............................................................................................................................... 17 

4.13 Procesaudits: preventie van het infectierisico verwant met veneuze vasculaire toegang* ...... 18 

4.14 Procesaudits: preventie van het infectierisico verwant met urinaire katheters* ...................... 19 

4.15 Procesaudits: preventie van het infectierisico verwant met kunstmatige ventilatie* ............... 19 

4.16 Procesaudits: preventie van postoperatieve wondinfecties* .................................................... 20 

4.17 Andere lokale procesaudit .......................................................................................................... 20 

4.18 Deelname aan de nationale campagne voor handhygiëne ........................................................ 20 

4.19 Deelname aan een prevalentiestudie ......................................................................................... 21 

4.20 Patiënteninformatie* .................................................................................................................. 21 

4.21 Preventie van accidenteel bloedcontact*................................................................................... 21 

4.22 Aanpak van accidenteel bloedcontact* ...................................................................................... 21 

4.23 Griepvaccinatiecampagne voor het personeel* ......................................................................... 22 

4.24 Vaccinatiegraad (influenza) van het verplegend personeel en de verpleeghulp* ..................... 22 

4.25 Deelname aan de vergaderingen van het comité voor medische hulpmiddelen* ..................... 22 

4.26 Deelname aan de vergaderingen van de antibiotherapiebeleidsgroep* ................................... 23 

4.27 Antibioticaprofylaxe in de chirurgie* .......................................................................................... 23 

4.28 Deelname van het ziekenhuis aan de chirurgische antibioticaprofylaxe audit van BAPCOC* ... 23 

4.29 Bijkomende voorzorgsmaatregelen* .......................................................................................... 24 

4.30 Screening voor MDRO* ............................................................................................................... 24 

4.31 Opname van patiënten die gekende dragers zijn van MDRO* ................................................... 25 

4.32 Desinfectie van de endoscopen* ................................................................................................ 25 

4.33 Desinfectie van de endocavitaire echografiesondes * ............................................................... 26 

4.34 Preventie van het risico op tuberculose* ................................................................................... 26 

4.35 Creutzfeld Jacob Disease (CJD)-risicopreventie* ...................................................................... 266 

4.36 Preventie van het infectierisico met betrekking tot het beheer van de bouwwerken* ............ 27 

4.37 Omgeving: oppervlakken en niet-medisch materiaal* ............................................................... 27 

4.38 Omgeving: niet-kritisch medisch materiaal* .............................................................................. 27 

4.39 Omgeving: sanitair warm water*................................................................................................ 28 

4.40 Operatiekwartier en zalen voor interventionele technieken* ................................................... 28 

4.41 Verloskamer* .............................................................................................................................. 29 

5 Procesindicator: consumptie van handalcohol ................................................................................... 30 



 

4 

1 Inleiding  

Visie van het Federaal Platform voor Ziekenhuishygiëne  

De set van kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne (ZH) is ontstaan uit de wens van de 

ziekenhuishygiënisten (vertegenwoordigd door het Federaal Platform voor Ziekenhuishygiëne (FPZH) en 

de Regionale Platformen voor Ziekenhuishygiëne (RPZH)), om een hulpmiddel te ontwikkelen om 

infectiepreventie en –controle programma’s voor zorginfecties en hun kwaliteit binnen acute 

ziekenhuizen te bevorderen.  

Hoofddoel 

De kwaliteit bevorderen van de programma’s die instaan voor de preventie van infecties in acute 

ziekenhuizen en dit door indicatoren aan te bieden die betrekking hebben op de prioriteiten zoals 

vastgelegd door de raadgevende en wetenschappelijke instanties: de Hoge Gezondheidsraad (HGR), het 

FPZH en de Belgian Infection Control Society (BICS). De nieuwe set van indicatoren (resultaten met 

betrekking tot het jaar 2017, 2018 en 2019) is bedoeld als een prospectief verbeterinstrument binnen de 

eigen instelling die toelaat progressief te evolueren en te groeien in de kwaliteit van infectiepreventie en 

– controle. De indicatoren zijn zo opgesteld dat er een visie kan ontwikkeld worden waarbij prioriteiten 

kunnen vastgelegd worden over een periode van drie jaar. Deze indicatoren hebben niet de intentie 

ziekenhuizen met elkaar te vergelijken of te rangschikken met betrekking tot infectiepreventie.  

Subdoelen 

Identificeren van werkpunten voor methodologische verbeteringen in de verschillende preventieve 

programma’s; ze delen met de verschillende partners (HGR, Sciensano, FPZH, BICS) om zo hulpmiddelen 

voor preventie en/of surveillance te verbeteren; indien relevant ook geaggregeerde gegevens van de 

nationale surveillance aan de volksgezondheidsautoriteiten leveren en ten slotte informatie over de 

organisatie van de strijd tegen zorginfecties overbrengen aan het grote publiek. 

Inhoud van de set van indicatoren 

De nieuwe set bevat alle historische indicatoren (voor 2013, 2015 en 2016) aangevuld met een nieuwe 

groep van indicatoren, vastgelegd voor 3 jaar. De analyse zal het mogelijk maken om 2017 te vergelijken 

met 2016 en 2015 (historische set) alsook 2019 met 2017 (prospectieve set). 
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Algemeen 

Alle indicatoren hebben betrekking op het referentiejaar. De wijze waarop het beheer van de 

bewijselementen gebeurt, wordt overgelaten aan de ziekenhuizen. Bij elk ontbrekend bewijselement zal 

er aangenomen worden dat er niet aan de betrokken indicator is voldaan. 

Wat betreft de procedures en protocollen, mogen deze niet ouder zijn dan 5 jaar. Indien nieuwe 

aanbevelingen door de Hoge Gezondheidsraad tijdens de voorbije 5 jaar uitgeschreven worden, moet een 

revisie gebeuren ten laatste in het jaar volgend op het jaar van de uitgave van de nieuwe aanbevelingen. 

Wat betreft de inhoud van de audits van de processen, wordt de lijst van de te auditeren items 

overgelaten aan de ziekenhuizen zelf. Zij zullen hierbij zelf lokale aandachtspunten kunnen integreren 

(bijvoorbeeld kritieke punten die een bijzondere aandacht vragen) maar steeds gebaseerd op de 

aanbevelingen van de literatuur en van de HGR indien beschikbaar. Dit geldt ook voor het aantal audits 

die moeten uitgevoerd worden wanneer deze niet gespecifieerd worden: het aantal moet aangepast zijn 

aan de grootte en de prioriteiten van het ziekenhuis. 

Het gewicht dat aan de verschillende indicatoren gegeven wordt, zal evolueren in de tijd, waarbij in het 

begin bijzondere aandacht zal gaan naar het uitwerken van procedures en protocollen om dan te 

evolueren naar audits en het geven van feedback1. 

                                                           
1 De nieuwe of gewijzigde indicatoren worden aangeduid met een asterisk. De voorstellen voor de scoring zijn in 
een afzonderlijk document opgenomen 
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2 Organisatie-indicatoren 

2.1 Algemeen strategisch plan voor de preventie en beheersing van 

zorginfecties 

Indicatoren 

a. Er is een algemeen strategisch langetermijnplan (3-5 jaar) voor de bestrijding en beheersing van 
zorginfecties, uitgewerkt door het ZHteam en goedgekeurd door het comité voor ZH aanwezig.  

b. (Zo ja,) dit is in het strategisch plan van het ziekenhuis geïntegreerd.  

Instructies voor het invullen  

Antwoord ‘ja’ op vraag ‘a’ als het algemeen strategisch plan een periode van ten minste 3 jaar omvat 
en ten minste de volgende 3 elementen bevat:  

o een strategische nota met de visie, de actieprogramma’s en de prioritaire doelstellingen; 
o de organisatorische structuur van het ZHteam; en  
o een budget voor het ZHteam met de geplande inkomsten (financiering door de overheid), de 

personeelskosten (aantal effectieve VTE) en de werkingskosten. 
Als de inhoud van uw strategisch plan beantwoordt aan het sjabloon opgesteld in overeenstemming 
met uw gezondheidsinspectie antwoordt u ‘ja’ op de vraag, ook al verschilt de inhoud een beetje van 
de bovenstaande vereisten. 

Bewijselementen 

a. Het algemeen strategisch plan met ten minste de 3 hierboven beschreven elementen of de 
elementen beantwoordend aan het sjabloon van uw gezondheidsinspectie. Het verslag van de 
vergadering van het comité voor ZH waarin het algemeen strategisch plan is voorgesteld.  

b. Het deel van het strategisch plan van het ziekenhuis met het algemeen strategisch plan voor de 
preventie en beheersing van zorginfecties. 

2.2 Vergaderingen van het comité voor ziekenhuishygiëne 

Indicator  

Het aantal vergaderingen van het comité voor ZH stemt overeen met het minimum aantal vereist 
door het koninklijk besluit (4). 

Instructies voor het invullen  

Het aantal vergaderingen invoeren. Onder vergaderingen wordt verstaan plenaire zittingen waarop 
alle leden van het comité worden verondersteld aanwezig te zijn. 

Bewijselementen 

Verslag van elke vergadering van het comité voor ZH in de loop van het jaar. 
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2.3 Jaarlijks actieplan voor ziekenhuishygiëne  

Indicator 

Een gedetailleerd actieplan voor de preventie en beheersing van zorginfecties wordt uitgewerkt door 
het ZHteam en goedgekeurd door het comité voor ZH.  

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ als het jaarlijks actieplan ten minste de volgende 5 elementen bevat:  
o de specifieke jaardoelstellingen;  
o de nodige middelen (financieel, personeel en logistiek); 
o de gebruikte indicatoren, procedures; 
o de verwachte resultaten; en  
o de evaluatieprocedure (audit). 

NB: De verwachte resultaten en de evaluatieprocedure kunnen over verschillende jaren worden 
gespreid. Als de inhoud van uw jaarlijks actieplan overeenstemt met het sjabloon opgesteld in 
overeenstemming met uw gezondheidsinspectie mag u ‘ja’ antwoorden op de vraag, ook al verschilt 
de inhoud enigszins van de bovenstaande vereisten. 

Bewijselementen 

Het jaarlijkse actieplan met ten minste de 5 hierboven beschreven elementen of de elementen 
beantwoordend aan het sjabloon van uw gezondheidsinspectie.  
Het verslag van de vergadering van het comité voor ZH waarop het jaarlijks actieplan is voorgesteld.  

2.4 Jaarverslag voor ziekenhuishygiëne 

Indicator 

Een jaarverslag van de activiteiten voor de preventie en beheersing van zorginfecties werd in het 
voorbijgaande jaar door het ZHteam uitgewerkt en goedgekeurd door het comité voor ZH. 

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ als het jaarverslag ten minste de volgende 5 elementen bevat:  
o een evaluatie van de ondernomen acties: de resultaten van de indicatoren en de vergelijking 

ervan met de gestelde doelen; 
o de acties die hun vooropgesteld doel hebben bereikt;  
o de stappen die moeten worden ondernomen voor de acties die hun vooropgesteld doel nog 

niet hebben bereikt; 
o de toekomstige doelen; en 
o de middelen die werden toegekend en gebruikt: inkomsten (financiering door de overheid), 

personeel (aantal effectieve VTE) en logistiek (werking). 
NB: De evaluatie van de acties die op middellange of lange termijn worden ondernomen, kan over 
meerdere jaren worden gespreid. Als de inhoud van uw jaarverslag overeenstemt met het sjabloon 
opgesteld in overeenstemming met uw gezondheidsinspectie mag u ‘ja’ antwoorden op de vraag, ook 
al verschilt de inhoud enigszins van de bovenstaande vereisten. 

Bewijselementen 

Het jaarverslag met ten minste de 5 hierboven beschreven elementen of de elementen 
beantwoordend aan het sjabloon van uw gezondheidsinspectie. 
Het verslag van de vergadering van het comité voor ZH waarop het jaarverslag is voorgesteld. 
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2.5 Status van de verpleegkundige-ziekenhuishygiënist  

Indicator 

De verpleegkundige-ziekenhuishygiënist, of indien meerdere verpleegkundigen-ziekenhuishygiënist, 
die deel uitmaken van het wettelijk bepaald minimaal vereiste kader (zie onderdeel B4 van het budget 
van financiële middelen), behoren tot het verpleegkundig middenkader. 

Instructies voor het invullen 

Hiervoor wordt gekeken naar de positie van de verpleegkundige(n)-ziekenhuishygiënist in het 
organigram van het verpleegkundig departement en niet naar hun loonbarema. Het wettelijk bepaald 
minimaal vereiste kader staat in het BFM (Budget van Financiële Middelen) van het ziekenhuis en 
stemt overeen met het aantal VTE berekend op basis van het aantal verantwoorde bedden. 
Antwoord ‘ja’ als inderdaad de verpleegkundige(n)-ziekenhuishygiënist, die deel uitmaken van het 
wettelijk bepaald minimaal vereiste kader, tot het verpleegkundig middenkader behoren.  

Bewijselementen 

Het organigram van het ziekenhuis. 



 

9 

3 Middelen-indicatoren 

3.1  Effectief aantal artsen-ziekenhuishygiënist 

Indicator 

Ratio a/b:  
a. Het EFFECTIEVE aantal artsen-ziekenhuishygiënist in het ziekenhuis, uitgedrukt in aantal VTE dit 

jaar. 
b. Aantal artsen-ziekenhuishygiënist (uitgedrukt in aantal VTE), berekend op basis van het aantal 

verantwoorde bedden voor de financiering van deze activiteit door de overheid (zoals beschreven 
in het koninklijk besluit). 

Instructies voor het invullen 

Alleen (a) invoeren. VTE = voltijds equivalent, 100% activiteit. 
EFFECTIEF = reële arbeidstijd. Deze informatie moet in het jaarverslag over ZH verschijnen. Als de 
arts-ziekenhuishygiënist zijn tijd over verschillende activiteiten in het ziekenhuis verdeelt, houdt u 
alleen rekening met de tijd die hij aan ZH besteedt. 
Het berekend aantal VTE (b) wordt automatisch ingevuld (gegevens Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid of FOD Volksgezondheid).  

Bewijselementen 

(a) Via het jaarverslag. 

3.2 Effectief aantal verpleegkundigen-ziekenhuishygiënist 

Indicator 

Ratio a/b: 
a. Het EFFECTIEVE aantal verpleegkundigen-ziekenhuishygiënist in het ziekenhuis, uitgedrukt in 

aantal VTE dit jaar. 
b. Aantal verpleegkundigen-ziekenhuishygiënist (uitgedrukt in aantal VTE), berekend op basis van 

het aantal verantwoorde bedden voor de financiering van deze activiteit door de overheid (zoals 
beschreven in het koninklijk besluit). 

Instructies voor het invullen 

Alleen (a) invoeren. VTE = voltijds equivalent, 100% activiteit.  
EFFECTIEF = reële arbeidstijd. Deze informatie moet in het jaarverslag verschijnen. Als de 
verpleegkundige-ziekenhuishygiënist zijn tijd over verschillende activiteiten in het ziekenhuis verdeelt, 
houdt u alleen rekening met de tijd die hij aan ZH besteedt. 
Het berekend aantal VTE (b) wordt geleverd door FOD Volksgezondheid. 

Bewijselementen 

(a) Via het jaarverslag over ZH. 
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3.3 Referenten in ziekenhuishygiëne 

Indicator 

Het ziekenhuis maakt gebruik van referenten in ZH. 

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ als aan de volgende 3 voorwaarden voldaan is:  
o er is een functiebeschrijving voorhanden. De functiebeschrijving is naar eigen inzicht 

opgesteld door het ziekenhuis; 
o interne of externe vorming van de referenten in ZH wanneer zij deze functie opnemen (ten 

laatste in de loop van het eerste jaar); en 
o deelname van de referenten in ZH aan de vergaderingen die specifiek voor hen door het 

ZHteam worden georganiseerd. 

Bewijselementen 

De lijst van referenten in ZH, als dusdanig erkend door het ziekenhuis. De functiebeschrijving. 
Een bewijs van de aanwezigheid van de referenten in ZH op de interne of externe vorming. 
Het verslag van elke vergadering met de referenten in ZH en de aanwezigheidslijsten van deze 
vergaderingen. 

3.4 Aantal referenten in ziekenhuishygiëne op intensieve zorgen 

Indicator 

De indicator bestaat uit de ratio a/b: 
a. Aantal referenten voor intensieve zorgen (IZ). 
b. Aantal eenheden voor IZ in het ziekenhuis. 

Instructies voor het invullen 

(a) en (b) afzonderlijk invullen.  
Het gaat om alle eenheden van IZ voor volwassenen, kinderen en neonaten; een eenheid wordt 
gedefinieerd als een functionele entiteit die door een hoofdverpleegkundige (of adjunct) wordt 
geleid. 

Bewijselementen 

De lijst van referenten in ZH op IZ, als dusdanig erkend door het ziekenhuis, op IZ. 

NB: In geval van afwezigheid van een eenheid voor IZ ‘niet van toepassing’ aanvinken. 

  



 

11 

3.5 Totaal aantal referenten in ziekenhuishygiëne  

Indicator 

De indicator bestaat uit de ratio a/b: 
a. Totaal aantal referenten in ZH in de eenheden onder toezicht van een hoofdverpleegkundige 

(inclusief de eenheden voor IZ).  
b. Aantal eenheden onder toezicht van een hoofdverpleegkundige (inclusief de eenheden voor IZ) in 

het ziekenhuis. 

Instructies voor het invullen 

(a) en ( b) afzonderlijk invullen.  
Eenheid = functionele entiteit onder toezicht van een hoofdverpleegkundige of een adjunct. 

Bewijselementen 

De lijst van referenten in ZH, als dusdanig erkend door het ziekenhuis. 

3.6 Opleidingen over ziekenhuishygiëne 

Indicatoren 

a. Totaal aantal uren voor interne opleiding over ZH gegeven door het ZHteam aan het 
ziekenhuispersoneel (voor nieuw aangeworven personeel, verzorgend personeel, medisch 
personeel, …). 

b. Totaal aantal deelnemers aan deze opleidingen over ZH in het jaar. 
c. Totaal aantal uren opleiding over infectiepreventie door het ziekenhuispersoneel gevolgd via e-

learning. 

Instructies voor het invullen 

a, b en c invoeren. 
a. Opleidingsuren: het aantal uren van alle vormingssessies worden opgeteld. Het aantal 

vormingsuren hangt niet af van het aantal lesgevers, noch van het aantal deelnemers. 
Bijvoorbeeld:  
o 2 leden van het ZHteam geven samen één uur vorming aan 10 deelnemers = 1 uur opleiding. 
o 1 lid van het ZHteam geeft één uur opleiding aan 20 deelnemers = 1 uur opleiding.  

b. Aantal deelnemers: het aantal deelnemers aanwezig bij elke vorming wordt opgeteld. Dit aantal 
hangt bijgevolg niet af van de duur van de opleiding.  
Bijvoorbeeld:  
o 20 deelnemers nemen deel aan een sessie van 1u30 = 20 deelnemers 

c. Totaal aantal uren opleiding over infectiepreventie door het ziekenhuispersoneel gevolgd via e-
learning. 

Bewijselementen 

Documenten gebruikt tijdens de opleiding (PowerPointpresentatie, samenvattende fiche, ...), de duur, 
aanwezigheidslijst van elke opleiding en het totaal aantal uren van opleiding gevolgd via e-learning. 
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4 Activiteiten-indicatoren 

4.1 Deelname van de directie aan de vergaderingen van het comité voor 

ziekenhuishygiëne 

Indicator 

De directie neemt deel aan de vergaderingen van het comité voor ZH. 

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ als er ten minste één persoon van de directie op elke vergadering van het comité voor 
ZH aanwezig was (de directeur, de hoofdarts of het hoofd van het verpleegkundig departement). De 3 
directieleden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een officiële vertegenwoordiger. 

Bewijsmiddelen 

De aanwezigheden op het verslag van elke vergadering van het comité voor ZH in de loop van het 
jaar. 

4.2 Deelname van het ziekenhuishygiëneteam aan de vergaderingen van het 

regionaal platform  

Indicator 

Het ZHteam neemt deel aan de vergaderingen van het regionaal platform voor ZH. 

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ als er ten minste één lid van het ZHteam aanwezig was op elke vergadering van het 
regionaal platform voor ZH.  

Bewijsmiddelen  

Aanwezigheidslijsten van de vergaderingen van het regionaal platform voor ZH (door het ziekenhuis 
zelf op te vragen bij de voorzitter van het regionaal platform voor ZH). 
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4.3 Surveillance van meticilline-resistente S. aureus* 

Indicatoren 

a. Er is een lokale meticilline-resistente S. aureus (MRSA) surveillance aanwezig. 
b. Zo ja, het ziekenhuis heeft deelgenomen aan de nationale MRSA surveillance door het leveren 

van de vereiste geaggregeerde gegevens. 

Instructies voor het invullen 

a. Lokale surveillance: Antwoord ‘ja’ als de lokale MRSA surveillance de volgende elementen bevat:  
o een surveillanceprotocol; 
o een registratieformulier;  
o een opvolging van de surveillance (verzameling en analyse van de gegevens); en 
o lokale feedback. 
De surveillance kan gebeuren gedurende een gedefinieerde periode (bijvoorbeeld enkele 
maanden in het jaar) en hoeft dus niet noodzakelijk continu te gebeuren. Wat het lokale systeem 
betreft, wordt de beslissing over het aantal eenheden waarop toezicht wordt gehouden, 
overgelaten aan het ZHteam. 

b. Antwoord ‘ja’ als het ziekenhuis zijn gegevens verzamelt volgens het nationale protocol en deze 
gegevens naar Sciensano verstuurt.  

Bewijsmiddelen 

a. Het MRSA surveillanceprotocol en het registratieformulier. Het document (Excelbestand 
bijvoorbeeld) met de MRSA registraties (gegevens). 

a. Via Sciensano. 

4.4 Surveillance van ziekenhuis geassocieerde bloedstroominfecties*  

Indicatoren 

a. Er is een lokale surveillance van ziekenhuis geassocieerde bloedstroominfecties aanwezig. 
b. Zo ja, het ziekenhuis heeft deelgenomen aan de nationale bloedstroominfectie surveillance door 

het leveren van de vereiste geaggregeerde gegevens. 

Instructies voor het invullen 

a. Antwoord ‘ja’ als het lokale systeem voor de surveillance van bloedstroominfecties de volgende 
elementen bevat:  
o een surveillanceprotocol; 
o een registratieformulier; 
o een opvolging van de surveillance (verzameling en analyse van de gegevens); en 
o lokale feedback. 
De surveillance kan gebeuren gedurende een gedefinieerde periode (bijvoorbeeld enkele 
maanden in het jaar) en hoeft dus niet noodzakelijk continu te gebeuren. Wat het lokale systeem 
betreft, wordt de beslissing over het aantal eenheden waarop toezicht wordt gehouden, 
overgelaten aan het ZHteam. 

b. Antwoord ‘ja’ als het ziekenhuis gegevens volgens het nationale protocol verzamelt en deze 
gegevens naar Sciensano verstuurt.  

Bewijsmiddelen 

a. Het bloedstroominfectie surveillanceprotocol en het registratieformulier. Het document 
(Excelbestand bijvoorbeeld) met de bloedstroominfecties registraties (gegevens). 

b. Via Sciensano. 
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4.5 Surveillance van multiresistente gramnegatieve bacteriën* 

Indicatoren 

a. Er is een lokale surveillance van multiresistente gramnegatieve bacteriën aanwezig. 
b. Zo ja, het ziekenhuis heeft deelgenomen aan de nationale surveillance van multiresistente 

gramnegatieve bacteriën door het leveren van de vereiste geaggregeerde gegevens. 

Instructies voor het invullen 

a. Lokale surveillance: antwoord ‘ja’ als het lokale systeem voor de surveillance van multiresistente 
gramnegatieve bacteriën de volgende elementen bevat:  
o een surveillanceprotocol; 
o een registratieformulier;  
o een opvolging van de surveillance (verzameling en analyse van de gegevens); en 
o lokale feedback 
De surveillance kan gebeuren gedurende een gedefinieerde periode (bijvoorbeeld een periode 
van enkele maanden per jaar) en hoeft niet noodzakelijk continu te gebeuren. Wat het lokale 
systeem betreft, wordt de beslissing over het aantal eenheden waarop toezicht wordt gehouden, 
overgelaten aan het ZHteam. 

b. Antwoord ‘ja’ als het ziekenhuis zijn gegevens volgens het nationale protocol verzamelt en deze 
gegevens naar Sciensano verstuurt.  

Bewijsmiddelen 

a. Het surveillanceprotocol en registratieformulier van multiresistente gramnegatieve bacteriën. Het 
document (Excelbestand bijvoorbeeld) met de registraties (gegevens) van multiresistente 
gramnegatieve bacteriën. 

b. Via Sciensano. 

4.6  Surveillance van toxine producerende C. difficile-infecties* 

Indicator 

Er is een lokale surveillance van toxine producerende C. difficile-infecties aanwezig. 

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ als het lokale systeem voor de surveillance van toxine producerende C. difficile-infecties 
de volgende elementen bevat:  

o een surveillanceprotocol; 
o een registratieformulier;  
o een opvolging van de surveillance (verzameling en analyse van de gegevens); en 
o lokale feedback. 

De surveillance kan gebeuren gedurende een gedefinieerde periode (bijvoorbeeld een periode van 
enkele maanden per jaar) en hoeft niet noodzakelijk continu te gebeuren. Wat het lokale systeem 
betreft, wordt de beslissing over het aantal eenheden waarop toezicht wordt gehouden, overgelaten 
aan het ZHteam. 

Bewijsmiddelen 

Het surveillanceprotocol en het registratieformulier. Het document (Excelbestand bijvoorbeeld) met 
registraties (gegevens). 
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4.7 Surveillance van infecties op intensieve zorgen* 

Indicator  

Er is een lokale surveillance van infecties op IZ aanwezig. 

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ als het lokale systeem voor de surveillance van infecties op IZ de volgende elementen 
bevat:  

o Een surveillanceprotocol; 
o Een registratieformulier;  
o Een opvolging van de surveillance (verzameling en analyse van de gegevens); 
o Lokale feedback.  

De surveillance kan gebeuren gedurende een gedefinieerde periode (bijvoorbeeld een periode van 
enkele maanden per jaar) en hoeft niet noodzakelijk continu te gebeuren. Wat het lokale systeem 
betreft, wordt de beslissing over het aantal eenheden waarop toezicht wordt gehouden overgelaten 
aan het ZHteam. 
Opmerking: Om ‘ja’ te antwoorden op de vraag of uw ziekenhuis beschikt over een ‘lokaal systeem 
voor de surveillance van infecties op IZ’, is het nodig dat deze surveillance naast bloedstroominfecties 
ten minste één andere zorginfectie bevat (bv. pneumonie).  

Bewijsmiddelen 

Het surveillanceprotocol en het registratieformulier van infecties op IZ. Het document (Excelbestand 
bijvoorbeeld) met registraties (gegevens). 

NB: In geval van afwezigheid van een eenheid voor IZ, ‘niet van toepassing’ aanvinken. 

4.8 Surveillance van postoperatieve wondinfecties* 

Indicator 

Er is een lokale surveillance van postoperatieve wondinfecties aanwezig. 

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ als het lokale systeem voor de surveillance van postoperatieve wondinfecties de 
volgende elementen bevat:  

o een surveillanceprotocol; 
o een registratieformulier; 
o een opvolging van de surveillance (verzameling en analyse van de gegevens); en 
o lokale feedback. 

De surveillance kan gebeuren gedurende een gedefinieerde periode (bijvoorbeeld een periode van 
enkele maanden per jaar) en hoeft niet noodzakelijk continu te gebeuren. Wat het lokale systeem 
betreft, wordt de beslissing over het aantal eenheden waarop toezicht wordt gehouden overgelaten 
aan het ZHteam. 
Opgelet: De surveillance van ten minste één type ingreep volstaat. Opvolging na ontslag van de 
patiënt is niet nodig.  

Bewijsmiddelen 

Het surveillanceprotocol en het registratieformulier van postoperatieve wondinfecties. Het document 
(Excelbestand bijvoorbeeld) met registraties(gegevens). 
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4.9 Surveillance van vancomycine-resistente enterokokken* 

Indicator 

Er is een lokale vancomycine-resistente enterokokken surveillance aanwezig. 

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ als het lokale systeem voor vancomycine-resistente enterokokken surveillance de 
volgende elementen bevat:  

o een surveillanceprotocol; 
o een registratieformulier; 
o een opvolging van de surveillance (verzameling en analyse van de gegevens); en 
o lokale feedback. 

De surveillance kan gebeuren gedurende een gedefinieerde periode (bijvoorbeeld een periode van 
enkele maanden per jaar) en hoeft niet noodzakelijk continu te gebeuren. Wat het lokale systeem 
betreft, wordt de beslissing over het aantal eenheden waarop toezicht wordt gehouden overgelaten 
aan het ZHteam. 

Bewijsmiddelen 

Het surveillanceprotocol en het registratieformulier. Het document (Excelbestand bijvoorbeeld) met 
registraties(gegevens). 

4.10 Andere relevante surveillances* 

Indicatoren 

a. Er zijn ander(e) dan hierboven beschreven lokale surveillance(s) van zorginfecties/multiresistente 
bacteriën aanwezig. 

b. Zo ja, welk(e)?  

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ als het lokale surveillancesysteem voor zorginfecties of multiresistente bacteriën de 
volgende elementen bevat:  

o een surveillanceprotocol; 
o een registratieformulier; 
o een opvolging van de surveillance (verzameling en analyse van de gegevens); en 
o lokale feedback.  

Bewijsmiddelen 

Het surveillanceprotocol en het registratieformulier. Het document (Excelbestand bijvoorbeeld) met 
registraties (gegevens). 
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4.11 Interactie tussen het laboratorium en het ziekenhuishygiëneteam 

Indicator 

Er is een systematische interactie aanwezig tussen het laboratorium en het ZHteam die het mogelijk 
maakt om de lijst van de micro-organismen, waarvoor bijkomende voorzorgsmaatregelen nodig zijn, 
snel en vlot te delen (alarmsysteem). 

Instructies voor het invullen 

Onder systematische interactie wordt ‘samenwerking/dagelijks contact’ verstaan (elke dag van de 
week), op één of andere manier (geautomatiseerd met behulp van software en/of een manuele 
verificatie), tussen het laboratorium en het ZHteam; het alarmsysteem is meer specifiek gericht.  
Wij gebruiken bewust een brede definitie wegens de grote diversiteit aan ‘interacties’ tussen het 
laboratorium en het ZHteam. De kritische beoordeling van het al dan niet bestaan van een reële 
samenwerking met het laboratorium wordt overgelaten aan het ZHteam. 

Bewijsmiddelen 

De communicatie (bijvoorbeeld via e-mails) tussen het laboratorium en het ZHteam waarin een lijst 
van micro-organismen waarvoor bijkomende voorzorgsmaatregelen nodig zijn, opgenomen is. 

4.12  Handhygiëne 

Indicatoren 

a. Het ziekenhuis voert lokale audits met betrekking tot handhygiëne compliance uit buiten de 
nationale campagne.  

b. Zo ja, totaal aantal geobserveerde opportuniteiten.  

Instructies voor het invullen 

 

Bewijsmiddelen 

Het document met alle registraties van de opportuniteiten voor handhygiëne die dit jaar zijn 
waargenomen. 
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4.13 Procesaudits: preventie van het infectierisico verwant met veneuze 

vasculaire toegang*  

Indicatoren 

a. Er is een aanpak voor de optimalisatie van de keuze voor de veneuze vasculaire toegang 
naargelang het infectierisico aanwezig.  

b. Er is een geactualiseerde procedure ter preventie van bloedstroominfecties gerelateerd aan een 
centraal veneuze katheter (CVC) aanwezig.  

c. De toepassing van deze procedure werd geauditeerd. 

Instructies voor het invullen 

a. Antwoord ‘ja’ als er een algoritme/beslissingsboom voor de indicaties van de veneuze toegang 
aanwezig is dat in de afgelopen 5 jaar is geactualiseerd.  

b. Antwoord ‘ja’ als er een procedure aanwezig is die in de afgelopen 5 jaar is geactualiseerd en ten 
minste de volgende 5 elementen bevat met betrekking tot het aanbrengen en onderhouden van 
de CVC: klinische indicaties; plaatsing (keuze van de insertiesite, methodes voor het voorbereiden 
en desinfecteren); verband; verzorging, inclusief de noodzaak van een dagelijkse re-evaluatie van 
de behoefte aan het invasieve hulpmiddel. 

c. Antwoord ‘ja’ als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:  
o bestaan van een auditprotocol en/of een registratieformulier;  
o audit van ten minste 20 zorgmomenten, per jaar en per gefinancierde VTE (verpleegkundige) 

voor ZH; en 
o feedback over de auditresultaten aan de personen en verantwoordelijken die de 

geïdentificeerde problemen kunnen verhelpen. 

Bewijsmiddelen 

a. Gedateerd algoritme.  
b. Gedateerde procedure. 
c. Auditrapport, bewijs van feedback.  
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4.14 Procesaudits: preventie van het infectierisico verwant met urinaire 

katheters*  

Indicator 

a. Er is een geactualiseerde procedure ter preventie van katheter-gerelateerde urineweginfecties 
aanwezig. 

b. De toepassing van deze procedure werd geauditeerd. 

Instructies voor het invullen 

a. Antwoord ‘ja’ als er een procedure aanwezig is die de afgelopen 5 jaar is geactualiseerd en ten 
minste de volgende elementen over het aanbrengen en onderhouden van de urinaire katheters 
omvat: klinische indicaties, plaatsing (methodes voor het voorbereiden en desinfecteren), zorg 
met inbegrip van de noodzaak om dagelijks het nut van de katheter te re-evalueren, asepsie en 
veiligheid van de manipulaties (conform aan de laatste aanbevelingen van de HGR). 

b. Antwoord ‘ja’ als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:  
o bestaan van een auditprotocol en een registratieformulier;  
o zorgaudit van ten minste 20 patiënten met sonde, per jaar en per gefinancierde VTE 

verpleegkundige voor ZH; en 
o feedback over de auditresultaten aan de personen en verantwoordelijken die de 

geïdentificeerde problemen kunnen verhelpen. 

Bewijsmiddelen 

a. Gedateerde procedure. 
b. Zorgauditrapport, bewijs van feedback. 

4.15 Procesaudits: preventie van het infectierisico verwant met kunstmatige 

ventilatie*  

Indicator  

a. Er is een geactualiseerde procedure ter preventie van infecties verwant met invasieve 
kunstmatige ventilatie (endotracheale tube), bij patiënten op IZ, exclusief neonatologie aanwezig.  

b. De toepassing van deze procedure werd geauditeerd.  

Instructies voor het invullen 

a. Antwoord ‘ja’ als er een procedure aanwezig is die in de afgelopen 5 jaar geactualiseerd is en ten 
minste de elementen van een VAP bundel bevat.  

b. Antwoord ‘ja’ als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:  
o bestaan van een auditprotocol en/of een registratieformulier;  
o uitvoeren van een audit; en 
o feedback over de auditresultaten aan de personen en verantwoordelijken die de 

geïdentificeerde problemen kunnen verhelpen. 

Bewijsmiddelen 

a. Gedateerde procedure. 
b. Auditrapport, bewijs van feedback. 

NB: In geval van afwezigheid van een eenheid IZ, ‘niet van toepassing’ aanvinken. 
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4.16 Procesaudits: preventie van postoperatieve wondinfecties* 

Indicator 

a. Er is een geactualiseerde procedure ter preventie van postoperatieve wondinfecties aanwezig.  
b. De toepassing van deze procedure werd geauditeerd. 

Instructies voor het invullen 

a. Antwoord ‘ja’ als er een procedure aanwezig is die in de afgelopen 5 jaar geactualiseerd is en ten 
minste de volgende elementen bevat: preoperatieve voorbereiding (patiënt, veld).  

b. Antwoord ‘ja’ als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:  
o bestaan van een auditprotocol en een registratieformulier (bijvoorbeeld een perioperatieve 

checklist);  
o het uitvoeren van een audit; en 
o feedback over de auditresultaten aan de personen en verantwoordelijken die de 

geïdentificeerde problemen kunnen verhelpen. 

Bewijsmiddelen 

a. Gedateerde procedure. 
b. Auditrapport, bewijs van de feedback. 

4.17 Andere lokale procesaudit 

Indicatoren 

a. Voert het ziekenhuis andere dan de bovenstaande audits met betrekking tot ZH uit?  
b. Zo ja, welke? 

Instructies voor het invullen 

a. Antwoord ‘ja’ als de audit de volgende elementen omvat:  
o een protocol;  
o een registratieformulier; en  
o de opvolging van deze audit (gegevens). 

Bewijsmiddelen 

Het auditprotocol en het registratieformulier in kwestie. 
Het document (Excelbestand bv.) met de auditregistraties (gegevens). 

4.18 Deelname aan de nationale campagne voor handhygiëne 

Indicatoren 

Het ziekenhuis heeft aan de nationale campagne ‘U bent in goede handen’ deelgenomen (enkel van 
toepassing als de nationale campagne in het desbetreffende jaar heeft plaatsgevonden).  

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ als het ziekenhuis heeft deelgenomen.  

Bewijsmiddelen 

Via Sciensano. 
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4.19 Deelname aan een prevalentiestudie 

Indicatoren 

Het ziekenhuis heeft deelgenomen aan een prevalentiestudie over zorginfecties en antibioticagebruik 
(enkel van toepassing als de prevalentiestudie in het desbetreffende jaar heeft plaatsgevonden). 

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ als het ziekenhuis heeft deelgenomen.  

Bewijsmiddelen 

Via de betrokken (inter)nationale instantie. 

4.20 Patiënteninformatie* 

Indicator 

Er is informatie voor de patiënt over infectierisico aanwezig. 

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ als er een document aanwezig is dat bestemd is voor de patiënt (ongeacht de vorm van 
het document) met als doel hem te informeren over het infectierisico in het ziekenhuis. Dit document 
moet ten minste informatie bevatten over het risico en over het bestaan van preventieve 
maatregelen. 

Bewijsmiddelen 

Het document met patiënteninformatie. 

4.21 Preventie van accidenteel bloedcontact*  

Indicator 

Er is een beleid ter preventie van accidenteel bloedcontact (ABC) aanwezig. 

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ als er een procedure aanwezig is, die de afgelopen 5 jaar geactualiseerd is.  

Bewijsmiddelen 

De gedateerde procedure. 

4.22 Aanpak van accidenteel bloedcontact* 

Indicator 

Er is een geactualiseerde procedure voor de aanpak van accidenteel bloedcontact aanwezig.  

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ als er een procedure aanwezig is, die in de afgelopen 5 jaar geactualiseerd is. 

Bewijsmiddelen 

De gedateerde procedure. 
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4.23 Griepvaccinatiecampagne voor het personeel* 

Indicator 

Een griepvaccinatiecampagne voor het personeel heeft in het referentiejaar plaatsgehad. 

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ als ten minste één informatiekanaal beschikbaar is voor het personeel. 

Bewijsmiddelen 

Campagnemateriaal. 

4.24 Vaccinatiegraad (influenza) van het verplegend personeel en de 

verpleeghulp*  

Indicator 

Vaccinatiegraad van het verplegend personeel, vroedvrouwen en de verpleeghulp. 

Instructies voor het invullen 

De vaccinatiegraad is een proportie (%).  
o Teller: aantal personen met het statuut van verpleegkundige, vroedvrouw of verpleeghulp, in 

loondienst van het ziekenhuis op 31 december van het referentiejaar, die in dit jaar tegen 
griep gevaccineerd zijn.  

o Noemer: aantal personen met het statuut van verpleegkundige, vroedvrouw of verpleeghulp, 
in loondienst van het ziekenhuis op 31 december van het referentiejaar. 

Bewijsmiddelen 

Registratie van de gegevens door de eenheid verantwoordelijk voor de vaccinatie.  
NB: het gevraagde percentage is dat van het gevaccineerde verplegend personeel (omdat zij dicht bij 
de patiënt staan) en loontrekkend zijn. De andere personeelscategorieën vormen immers ofwel 
weinig risico voor de patiënten (administratief personeel) of zijn vaak tewerkgesteld als zelfstandigen 
in het ziekenhuis en daardoor niet altijd onder toezicht van de arbeidsgeneeskundige dienst van het 
ziekenhuis (artsen, kinesitherapeuten, …). Dit bemoeilijkt de interpretatie van gegevens. 

4.25 Deelname aan de vergaderingen van het comité voor medische 

hulpmiddelen*  

Indicator 

Één van de arts(en)- en/of verpleegkundige(n)-ziekenhuishygiënist neemt deel aan de vergaderingen 
van het comité voor medische hulpmiddelen.  

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ indien aanwezig op ten minste de helft van die vergaderingen. 

Bewijsmiddelen 

Verslag van de vergaderingen van het comité voor medische materialen. 
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4.26 Deelname aan de vergaderingen van de antibiotherapiebeleidsgroep* 

Indicator 

De arts-hygiënist neemt deel aan de vergaderingen van de antibiotherapiebeleidsgroep (ABG). 

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ indien aanwezig op ten minste de helft van de vergaderingen. 

Bewijsmiddelen 

Verslag van de vergaderingen van de ABG. 

4.27 Antibioticaprofylaxe in de chirurgie* 

Indicatoren (OPGELET: deze indicatoren zullen eventueel vervangen worden door identieke 
indicatoren indien zulke indicatoren door de werkgroep ziekenhuisgeneeskunde (BAPCOC) ontwikkeld 
worden.) 

a. Er is een geactualiseerde procedure aanwezig met betrekking tot de antibioticaprofylaxe in de 
chirurgie.  

b. De toepassing van deze procedure werd geauditeerd. 

Instructies voor het invullen 

a. Antwoord ‘ja’ als er procedure aanwezig is die in de afgelopen 5 jaar geactualiseerd is. 
b. Antwoord ‘ja’ als aan de volgende voorwaarden is voldaan:  

o bestaan van een auditprotocol en een registratieformulier;  
o uitvoeren van een audit; en 
o feedback over de auditresultaten aan de personen en de verantwoordelijken die de 

geïdentificeerde problemen kunnen verhelpen.  

Bewijsmiddelen 

a. Gedateerde procedure. 
b. Auditrapport, bewijs van feedback. 

4.28 Deelname van het ziekenhuis aan de chirurgische antibioticaprofylaxe 

audit van BAPCOC* 

Indicator (OPGELET: deze indicator zal vervangen worden door een identieke indicator indien zo’n 
indicator door de werkgroep ziekenhuisgeneeskunde (BAPCOC) ontwikkeld wordt.) 

Het ziekenhuis heeft deelgenomen aan de chirurgische antibioticaprofylaxe audit van BAPCOC, als 
deze audit in het referentiejaar heeft plaatsgevonden.  

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ indien deelname. 

Bewijsmiddelen 

Auditdocumenten: via de betrokken (inter)nationale instantie. 
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4.29  Bijkomende voorzorgsmaatregelen*  

Indicator 

a. Er is een geactualiseerde procedure ter preventie van de overdracht via contact/ druppels/lucht 
aanwezig. 

b. De toepassing van deze preventieve maatregelen werd geauditeerd. 

Instructies voor het invullen 

a. Antwoord ‘ja’ als er een procedure aanwezig is die minder dan 5 jaar oud is. 
b. Antwoord ‘ja’ als aan de volgende voorwaarden is voldaan:  

o bestaan van een auditprotocol en een registratieformulier;  
o uitvoeren van een audit; en 
o feedback over de auditresultaten aan de personen en verantwoordelijken die de 

geïdentificeerde problemen kunnen verhelpen. 

Bewijsmiddelen 

a. Gedateerde procedure. 
b. Auditrapport, bewijs van feedback. 

4.30 Screening voor MDRO* 

Indicatoren 

a. Er is een geactualiseerde procedure ter preventie van overdracht door screening van patiënten 
die drager zijn van MDRO aanwezig. 

b. De toepassing van deze preventieve maatregelen werd geauditeerd.  

Instructies voor het invullen 

a. Antwoord ‘ja’ als er een procedure aanwezig is die minder dan 5 jaar oud is. 
b. Antwoord ‘ja’ als aan de volgende voorwaarden is voldaan:  

o bestaan van een auditprotocol en een registratieformulier; 
o uitvoeren van een audit; en 
o feedback over de auditresultaten aan de personen en verantwoordelijken die de 

geïdentificeerde problemen kunnen verhelpen. 

Bewijsmiddelen 

a. Gedateerde procedure. 
b. Auditrapport, bewijs van feedback. 
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4.31 Opname van patiënten die gekende dragers zijn van MDRO*  

Indicator 

a. Er is een geactualiseerde procedure aanwezig ter preventie van infecties bij opname van 
patiënten die gekende dragers zijn van MDRO.  

b. De toepassing van deze preventieve maatregelen werd geauditeerd. 

Instructies voor het invullen 

a. Antwoord ‘ja’ als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:  
o er is een procedure aanwezig die minder dan 5 jaar oud is die het opnamebeheer definieert 

(geplande opnames en spoedopnames) 
o deze procedure vermeldt expliciet de noodzaak, in geval van opname van een gekende 

patiënt die drager is van MDRO, om 
 onmiddellijk de bijkomende voorzorgen te treffen; en 
 het ZHteam EN het zorgteam verantwoordelijk voor de patiënt ten laatste de eerste 

werkdag na de opname te informeren. 
b. Antwoord ‘ja’ als aan de volgende voorwaarden is voldaan:  

o bestaan van een auditprotocol en een registratieformulier;  
o uitvoeren van een audit; en 
o feedback over de auditresultaten aan de personen en verantwoordelijken die de 

geïdentificeerde problemen kunnen verhelpen. 

Bewijsmiddelen 

a. Gedateerde procedure. 
b. Auditrapport, bewijs van feedback. 

4.32 Desinfectie van de endoscopen*  

Indicator 

Er is een geactualiseerde procedure voor de desinfectie van endoscopen aanwezig.  

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ als er een procedure aanwezig is voor de desinfectie van de endoscopen die de 
afgelopen 5 jaar geactualiseerd is.  

Bewijsmiddelen 

Gedateerde procedure. 
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4.33 Desinfectie van de endocavitaire echografiesondes *  

Indicator 

a. Er is een geactualiseerde procedure voor de desinfectie van endocavitaire echografiesondes 
aanwezig.  

b. De toepassing van deze preventieve maatregelen werd geauditeerd. 

Instructies voor het invullen 

a. Antwoord ‘ja’ als er een procedure aanwezig is voor de desinfectie van endocavitaire 
echografiesondes die in de voorbije 5 jaar geactualiseerd is. 

b. Antwoord ‘ja’ als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
o bestaan van een auditprotocol en een registratieformulier; 
o uitvoeren van een audit; en 
o feedback over de auditresultaten aan de personen en verantwoordelijken die de 

geïdentificeerde problemen kunnen verhelpen. 

Bewijsmiddelen 

a. Gedateerde procedure. 
b. Auditrapport, bewijs van feedback. 

4.34 Preventie van het risico op tuberculose*  

Indicator 

Er is een aanpak ter preventie van de overdracht van tuberculose aanwezig.  

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:  
o bestaan van een procedure die de afgelopen 5 jaar is geactualiseerd; 
o bestaan van een risicoanalysedocument; en 
o bestaan van één of meerdere lijsten van de accidentele blootstellingen van personeel en 

patiënten aan besmettelijke tuberculosegevallen.  

Bewijsmiddelen 

Procedure, analysedocument, lijst(en). 

4.35 Creutzfeld Jacob Disease (CJD)-risicopreventie* 

Indicator 

Er is een aanpak ter preventie van het risico op CJD aanwezig.  

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ als er een procedure aanwezig is die in de afgelopen 5 jaar is geactualiseerd. 

Bewijsmiddelen 

Gedateerde procedure. 
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4.36 Preventie van het infectierisico met betrekking tot het beheer van de 

bouwwerken*  

Indicator 

Er is een aanpak aanwezig ter preventie van het infectierisico met betrekking tot het beheer van 
bouwwerken.  

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ als er een procedure aanwezig is waarin de aanbevelingen van de HGR zijn opgenomen 
en de afgelopen 5 jaar geactualiseerd is. 

Bewijsmiddelen 

Gedateerde procedure. 

4.37 Omgeving: oppervlakken en niet-medisch materiaal* 

Indicator 

Er is een aanpak ter preventie van het infectierisico met betrekking tot het schoonmaken en 
desinfecteren van oppervlakken en niet-medisch materiaal (bv. bed, nachtkastje, toilet) aanwezig. 

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ als er een procedure aanwezig is die in de afgelopen 5 jaar geactualiseerd is en 
betrekking heeft op procedures voor het schoonmaken en desinfecteren van oppervlakken en niet-
medisch materiaal. 

Bewijsmiddelen 

Gedateerde procedure. 

4.38 Omgeving: niet-kritisch medisch materiaal* 

Indicator 

Er is een aanpak ter preventie van het infectierisico met betrekking tot het schoonmaken en 
desinfecteren van niet-kritisch medisch materiaal (bv. stethoscoop, bloeddrukmeter, thermometer) 
aanwezig. 

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ als er een procedure aanwezig is die in de afgelopen 5 jaar geactualiseerd is en 
betrekking heeft op het schoonmaken en desinfecteren van niet-kritisch medisch materiaal. 

Bewijsmiddelen 

Gedateerde procedure. 
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4.39 Omgeving: sanitair warm water*  

Indicator 

Er is een beheersplan met betrekking tot het infectierisico bij het gebruik van het sanitair warm water 
aanwezig. 

Instructies voor het invullen 

Antwoord ‘ja’ als er een procedure aanwezig is die in de afgelopen 5 jaar geactualiseerd is en 
betrekking heeft op het beheersen van het infectierisico gebonden aan het gebruik van sanitair warm 
water. 

Bewijsmiddelen 

Gedateerde procedure. 

4.40 Operatiekwartier en zalen voor interventionele technieken* 

Indicator 

a. Er is een geactualiseerde procedure ter preventie van het infectierisico in operatiekwartieren en 
zalen voor interventionele technieken aanwezig. 

b. De toepassing van deze procedure werd geauditeerd. 

Instructies voor het invullen 

a. Antwoord ‘ja’ als er een procedure aanwezig is die in de afgelopen 5 jaar is geactualiseerd en 
betrekking heeft op de preventie van infecties in het operatiekwartier en de zalen voor 
interventionele technieken. 

b. Antwoord ‘ja’ als aan de volgende voorwaarden is voldaan:  
o bestaan van een auditprotocol en een registratieformulier (checklist); 
o uitvoeren van een audit; en 
o feedback over de auditresultaten aan de personen en verantwoordelijken die de 

geïdentificeerde problemen kunnen verhelpen. 

Bewijsmiddelen 

a. Gedateerde procedure. 
b. Auditrapport, bewijs van feedback. 

NB: al dan niet opgenomen in het reglement van inwendige orde, in geval van afwezigheid van 
operatiekwartier en zalen voor interventionele technieken, ‘niet van toepassing’ aanvinken. 
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4.41 Verloskamer* 

Indicator 

a. Er is een geactualiseerde procedure ter preventie van het infectierisico in verloskamers aanwezig.  
b. De toepassing van deze procedure werd geauditeerd. 

Instructies voor het invullen 

a. Antwoord ‘ja’ als er een procedure aanwezig is die in de afgelopen 5 jaar is geactualiseerd en 
betrekking heeft op de preventie van infecties in de verloskamer. 

b. Antwoord ‘ja’ als aan de volgende voorwaarden is voldaan:  
o bestaan van een auditprotocol en een registratieformulier (checklist); 
o uitvoeren van een audit; en 
o feedback over de auditresultaten aan de personen en verantwoordelijken die de 

geïdentificeerde problemen kunnen verhelpen. 

Bewijsmiddelen 

a. Gedateerde procedure. 
b. Auditrapport, bewijs van feedback. 

NB: al dan niet opgenomen in het reglement van inwendige orde, in geval van afwezigheid van een 
verloskamer, ‘niet van toepassing’ aanvinken. 
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5 Procesindicator: consumptie van handalcohol 
Indicator 

Volume van consumptie (a) per ligdag (b): 
a. Totale consumptie (volume in liters) van handalcohol in de zorgeenheden van het ziekenhuis. 
b. Aantal ligdagen. 

Instructies voor het invullen 

Teller en noemer afzonderlijk invullen:  
a. Zorgeenheden = alle acute ziekenhuisdiensten. De volgende diensten worden in aanmerking 
genomen:  

o IZ, intensieve diensten voor neonatologie, dienst coronaire zorgen; 
o gemengde diensten (H-index); 
o chirurgie, inwendige ziekten, pediatrie, materniteit, neonatologie (n-index);  
o psychiatrie; en 
o geriatrie en Sp-index voor zover deze diensten fysiek aan het ziekenhuis of aan de fusie 

toebehoren.  
Opgelet: de gehanteerde definitie sluit de facto het verbruik op de ambulante diensten/bij 
dagopnames/op het operatiekwartier/op diensten kinesitherapie/ergotherapie uit. 
 
b. Noemer: ligdagen zoals gedefinieerd in het Sciensano-protocol (moet overeenstemmen met de 
diensten opgenomen in de teller).  

Bewijsmiddelen 

De facturen van de bestellingen van handalcohol voor de zorgeenheden via de apotheek of elk ander 
departement belast met deze bestellingen. 

 

 


