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SAMENVATTING  

1. Achtergrondinformatie 

De ontwikkeling en het definiëren van deze kwaliteitsindicatoren is een initiatief van het federaal 

platform voor ziekenhuishygiëne (ZHH), onderdeel van de Belgian Antibiotic Policy Coordination 

Committee (BAPCOC). Het Koninklijk Besluit (KB) van 27 januari 2015 verplicht Belgische 

ziekenhuizen om aan deze gegevensverzameling deel te nemen en om aan de hand van deze 

kwaliteitsindicatoren de kwaliteit van hun ziekenhuishygiënebeleid op te volgen. 

 

Het algemeen doel van dit ZHH kwaliteitsindicatoren project is het definiëren, prioriteren en 

implementeren van strategieën en interventies ter preventie van ziekenhuisinfecties teneinde de 

zorgkwaliteit in ziekenhuizen te verbeteren. Om dit algemeen doel te bereiken, zijn er drie specifieke 

doelstellingen opgesteld: (1) een evaluatie van het ZHH beleid op nationaal niveau; (2) het beoordelen 

van de kwaliteit van het programma ter preventie en controle van zorginfecties op ziekenhuisniveau 

en (3) het verbeteren van de kwaliteit van het programma ter preventie en controle van zorginfecties 

op ziekenhuisniveau.  

 

Om te voldoen aan de drie bovengenoemde specifieke doelstellingen worden de ZHH 

kwaliteitsindicator-gegevens als volgt gebruikt: (1) een publicatie van geaggregeerde kwaliteitsscores 

op nationaal en regionaal niveau; (2) een publicatie van kwaliteitsscores per ziekenhuis en (3) een 

geïndividualiseerd ZHH kwaliteitsrapport per ziekenhuis. Dit rapport omvat de resultaten van de vierde 

verzameling van gegevens (gegevens in 2018 verzameld met betrekking op het jaar 2017).  

2. Methodologie 

De set ZHH kwaliteitsindicatoren werd voor het referentiejaar 2017 aangepast. Deze nieuwe set bevat 

alle indicatoren gebruikt in 2013, 2015 en 2016 (historische indicatoren) aangevuld met een nieuwe 

groep indicatoren en werd vastgelegd voor drie jaar.  

 

De vernieuwde set indicatoren omvat vier indicatorgroepen, die op hun beurt verschillende individuele 

indicatoren omvatten; (1) organisatie-indicatoren, (2) middelen-indicatoren, (3) activiteiten-indicatoren 

en (4) proces-indicatoren. De meeste individuele indicatoren kregen een gewogen score tussen 1 en 4 

toegekend. Aan een beperkt aantal indicatoren werd geen score toegekend. Op basis van deze 

scores werd een kwaliteitsscore per indicatorgroep en een totale kwaliteitsscore berekend. Voor de 

kwaliteitsscores werden zowel de mediaan als proporties op nationaal, regionaal niveau en per 

regionaal platform berekend. Op basis van de kwaliteitsscores werden voor elke indicatorgroep drie 

kwaliteitsklassen gedefinieerd: ‘zwak’, ‘matig’ of ‘goed’. De proportie van de kwaliteitsklassen wordt op 

nationaal, regionaal niveau en per regionaal platform weergeven, net als de kwaliteitsklasse voor elk 

ziekenhuis.  

 

De gegevens werden van juli tot en met eind november 2018 via Healthdata.be per ziekenhuis  

verzameld1. Een lijst met het aantal gefinancierde voltijds equivalenten (VTE) arts- en 

verpleegkundige-ziekenhuishygiëne en een lijst met de leden van elk regionaal platform werden 

verkregen via de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.  

                                                
 

 

 
1 Indien een ziekenhuis meerdere campussen/sites heeft, worden gegevens per ziekenhuisfusie en dus niet per 
individuele campus/site verzameld. 
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3. Resultaten 

103 ziekenhuizen (102 acute en 1 chronisch) registreerden kwaliteitsindicator-gegevens voor 2017.  

 

Algemeen scoren de ziekenhuizen goed voor het totale indicatoren project (slechts 2% van de 

ziekenhuizen behaalde een zwakke score). De scores voor de organisatie-, middelen- en activiteiten-

indicatorgroepen zijn zeer goed (respectievelijk hadden 10%, 5% en 2% van de ziekenhuizen een 

zwakke score voor deze indicatorgroepen).  

 

Historische indicatoren die in 2016 reeds hoog scoorden, hebben nog steeds hoge scores in 2017. 

Voor een aantal zwakker scorende indicatoren in 2016 werd een verbetering voor 2017 

waargenomen: 

 Verhoging van de proportie ziekenhuizen waar het algemeen strategisch plan voor ZHH 

geïntegreerd is in het algemeen strategisch plan van het ziekenhuis van 79% naar 86%. 

 Verhoging van het aantal ziekenhuizen dat een lokale surveillance van postoperatieve 

wondzorginfecties (49% in 2016, 58% in 2017) rapporteert.  

Volgende indicatoren hadden in vergelijking met 2016 een lagere score:  

 Daling van de proportie ziekenhuizen die voldoen aan de indicator ‘de verpleegkundige(n)-

ziekenhuishygiënist is/zijn lid van het verpleegkundig middenkader’ van 95% naar 92%. Tot en 

met 2016 moest slechts één verpleegkundige-ziekenhuishygiënist lid zijn van het middenkader, 

vanaf 2017 dienen alle verpleegkundige(n)-ziekenhuishygiënist die gefinancierd worden volgens 

het wettelijk bepaald minimaal vereiste kader hiertoe te behoren.  

 Daling van het aantal ziekenhuizen dat audits uitvoert voor de in de gegevensverzameling 

gevraagde audits. Voor de audit van plaatsing en zorg van centraal veneuze katheter daalde de 

score van 72% naar 54%, voor audit van kunstmatige ventilatie van 67% naar 47%, voor audit van 

plaatsing en zorg van urinewegkatheters van 66% naar 58% en voor audit van preventie van 

postoperatieve infecties van 44% naar 34%. Vanaf 2017 worden deze indicatoren anders 

bevraagd en meer gedetailleerd beschreven in het lastenboek.  

De score voor de handhygiëne audit bleef stabiel. 

 

Indicatoren over het organiseren van audits van praktijken en activiteiten gelinkt aan ZHH en 

indicatoren over het opvolgen van infecties op intensieve zorgen en het opvolgen van postoperatieve 

wondinfecties blijven minder goed scoren, ondanks de sinds 2013 reeds vastgestelde verbeteringen.  

4. Conclusie en aanbevelingen 

De resultaten van het ZHH kwaliteitsindicatoren project tonen een goede kwaliteitsscore voor 

ziekenhuishygiëne in België. Het project gebruikt vooral structuur- en procesindicatoren om de ZHH 

kwaliteit te meten en te evalueren. Deze set indicatoren beantwoordt de doelstelling van het project 

door een overzicht te geven van het aanwezig zijn of niet van voorwaarden die nodig zijn om 

zorginfecties tot een minimum te herleiden.  

  

4.1. AANBEVELINGEN VOOR DE ZIEKENHUIZEN 

 Verder blijven hun activiteiten en resultaten registreren zodat ze de kwaliteit van het programma 

ter preventie en controle van zorginfecties binnen hun ziekenhuis kunnen blijven opvolgen en 

verbeteren.  
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4.2. AANBEVELINGEN VOOR DE BAPCOC-WERKGROEP ‘KWALITEITSINDICATOREN VOOR 

ZIEKENHUISHYGIËNE’ EN VOOR DE ONDERZOEKERS VERANTWOORDELIJK VOOR HET 

UITVOEREN VAN DE GEGEVENSVERZAMELING, ANALYSE EN RAPPORTAGE VAN HET 

KWALITEITSINDICATOREN PROJECT (SCIENSANO) 

 Blijven verfijnen van een beperkte set indicatoren die een zo goed mogelijke evaluatie geven van 

de voornaamste en belangrijkste aspecten van infectiecontrole en de kwaliteit van 

infectiepreventie in het ziekenhuis. Belangrijk in de keuze van deze indicatoren is dat ze sensitief 

genoeg zijn om verbetering en verschillen in infectiecontrole kwaliteit te detecteren en zwakkere 

prestaties te identificeren. Aanvullend onderzoek is hiervoor nodig. 

 Nagaan in welke mate de set indicatoren stabiel gehouden kan worden over de jaren heen en/of 

de set indicatoren niet voor een langere periode dan 3 jaar vastgelegd kan worden. Op deze 

manier krijgen de ziekenhuizen tijd om aan deze indicatoren te werken.  

 Nagaan in welke mate gegevens verzameld in andere kwaliteitsprojecten afgestemd en 

geïntegreerd kunnen worden binnen dit kwaliteitsindicatoren project, dit om de werklast van het 

personeel in verband met gegevensverzameling te verlagen en efficiëntie van de 

zorgkwaliteitsmeting te bevorderen.  

 Nagaan waarom er minder wordt deelgenomen aan een surveillance (lokaal en/of nationaal) van 

infecties op de intensieve zorgen afdeling en van postoperatieve wondinfecties en deelname aan 

deze surveillances aanmoedigen. Aanvullend onderzoek is hiervoor nodig.  

 Nagaan waarom er minder wordt deelgenomen aan de verschillende audits en deelname aan 

deze audits aanmoedigen. Aanvullend onderzoek is hiervoor nodig.  

 Verder de gegevensverzamelingstool (Healthdata) en het online rapportageplatform met 

individuele feedbackrapporten op ziekenhuisniveau (Healthstat) blijven verbeteren en 

optimaliseren.  

4.3. AANBEVELINGEN VOOR BELEIDSMAKERS 

 Nagaan of de huidige wetgeving in verband met het aantal VTE artsen en verpleegkundigen 

bestemd voor ziekenhuishygiëne herzien en aangepast dient te worden aan de huidige 

infectiepreventienoden in België.  

 Integratie van het ZHH kwaliteitsindicatoren project in één algemeen project rond het meten en 

verbeteren van de zorgkwaliteit in het ziekenhuis dit om de werklast van het personeel in verband 

met gegevensverzameling te verlagen en efficiëntie van de zorgkwaliteitsmeting te bevorderen. 

Het verbeteren van de samenwerking op alle (beleid)niveaus kan bijdragen tot een geïntegreerde 

aanpak en visie.  

 Het opzetten en uitvoeren van een externe kwaliteitscontrole (validatie) van de gegevens 

verzameld voor het ZHH kwaliteitsindicatoren project initiëren en ondersteunen. Deze externe 

kwaliteitscontrole zou door Sciensano uitgevoerd kunnen worden in samenwerking met de 

BAPCOC-werkgroep ‘Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne’.  

 Doorgaan met de ondersteuning van dit ZHH kwaliteitsindicatoren project zodat de kwaliteit van 

het programma ter preventie en controle van zorginfecties binnen de ziekenhuizen verder 

opgevolgd en verbeterd kan worden. 

 



 

12 
 

INLEIDING 
De ontwikkeling en het definiëren van deze kwaliteitsindicatoren is een initiatief van het federaal 

platform voor ziekenhuishygiëne (ZHH) met als doel een instrument te hebben om de aanwezige 

infectierisico’s in het ziekenhuis te evalueren en te verminderen. Het federaal platform voor ZHH is 

onderdeel van de Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee (BAPCOC). Alle Belgische acute 

ziekenhuizen (universitaire ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen met of zonder universitair 

karakter) [1] zijn verplicht om aan de hand van deze kwaliteitsindicatoren de kwaliteit van het 

programma ter preventie en controle van zorginfecties op te volgen (zie Koninklijk Besluit (KB) 

27/01/2015) [2].  

 

In dit rapport vindt u de resultaten van de ZHH kwaliteitsindicator-gegevens uit 2017. Gedetailleerde 

rapporten met de resultaten van de vorige kwaliteitsindicator-gegevensverzamelingen vindt u op de 

NSIH website: http://www.nsih.be/surv_iq/reports_nl.asp.  

 

1. Doelstellingen 

Het algemeen doel van dit ZHH kwaliteitsindicatoren project is het definiëren, prioriteren en 

implementeren van strategieën en interventies ter preventie van ziekenhuisinfecties teneinde de 

zorgkwaliteit in ziekenhuizen te verbeteren.  

 

Het project heeft drie specifieke doelstellingen: 

1. Evaluatie van het ZHH beleid op nationaal niveau om beleidsmakers een algemeen beeld te 

geven van het ZHH-niveau en -trends. 

2. Beoordelen van de kwaliteit van het programma ter preventie en controle van zorginfecties op 

ziekenhuisniveau door een evaluatie van de middelen, het engagement en de inspanningen 

geleverd door het ziekenhuis in de strijd tegen zorggerelateerde infecties.  

3. Verbeteren van de kwaliteit van  het programma ter preventie en controle van zorginfecties op 

ziekenhuisniveau door ziekenhuizen aan te moedigen hun activiteiten en resultaten te meten 

en te verbeteren.  

 

Om te voldoen aan de drie bovengenoemde specifieke doelstellingen worden de ZHH 

kwaliteitsindicator-gegevens als volgt gebruikt; voor, 

 Doelstelling 1: door een publicatie van geaggregeerde kwaliteitsscores op nationaal en regionaal 

niveau. 

 Doelstelling 2: door een publicatie van kwaliteitsscores per ziekenhuis. Samengestelde 

kwaliteitsscores per indicatorgroep op ziekenhuisniveau zijn in dit rapport terug te vinden. De 

gedetailleerde scores zijn beschikbaar via Healthstat.be.  

 Doelstelling 3: door het voor elk ziekenhuis beschikbaar maken van een geïndividualiseerd ZHH 

kwaliteitsrapport (zie Healthstat.be).   

 

Dit rapport bevat de kwaliteitsscores op nationaal en regionaal niveau en de kwaliteitsscores per 

regionaal platform en per ziekenhuis voor de gegevens verzameld in 2017. 

 

 

 

 

http://www.nsih.be/surv_iq/reports_nl.asp
https://www.healthstat.be/
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METHODEN 

1. Kwaliteitsassessment van het programma ter 
preventie en controle van zorginfecties 

Het federaal platform voor ZHH selecteerde en definieerde een set kwaliteitsindicatoren om de 

kwaliteit van het programma ter preventie en controle van zorginfecties in Belgische acute 

ziekenhuizen te meten en op te volgen. Deze set ZHH kwaliteitsindicatoren werd voor het 

referentiejaar 2017 aangepast. De nieuwe set bevat alle indicatoren gebruikt in 2013, 2015 en 2016 

(historische indicatoren) aangevuld met een nieuwe groep indicatoren en werd vastgelegd voor drie 

jaar. In deze vernieuwde set indicatoren wordt progressief meer belang gehecht aan indicatoren die 

betrekking hebben op procesaudits. 

 

De vernieuwde set indicatoren omvat vier indicatorgroepen:  

1. organisatie-indicatoren, 

2. middelen-indicatoren,  

3. activiteiten-indicatoren en 

4. proces-indicator.  

Elk van deze vier indicatorgroepen omvat één of meerdere individuele indicatoren (tabel 1). Een 

uitgebreide beschrijving van de indicatoren is terug te vinden in het lastenboek 

(http://www.nsih.be/download/IQ/2017_lastenboek_IQ_finaleV1_1.pdf). 

 

Aan de hand van deze indicatoren werd een uitgebreide kwaliteitsassessment uitgevoerd waarbij we 

zowel individuele indicatorresultaten als samengestelde kwaliteitsscores gebruikten.  

1.1. INDIVIDUELE INDICATOREN 

Voor elke indicator werd de proportie (percentage) ziekenhuizen berekend die voldoen aan de 

indicator.  

1.2. KWALITEITSSCORE 

Voor elke individuele indicator werd door het federaal platform voor ZHH een gewogen score tussen 1 

en 4 gedefinieerd. Voor een beperkt aantal indicatoren werd geen score gedefinieerd. Indien er aan 

de individuele indicator voldaan werd, werd deze gewogen score toegekend. Indien er niet voldaan 

werd aan de indicator werd een ‘0’-score toegekend. Bij het antwoorden met ‘niet van toepassing’, 

werd de bijhorende score toegekend indien de motivatie voor deze antwoordkeuze terecht was (tabel 

1).   

 

Per indicatorgroep werd een kwaliteitsscore (= indicatorgroep-kwaliteitsscore) berekend die de som is 

van de individuele gewogen indicatorenscores die deel uitmaken van deze groep. De indicatoren 

waaraan geen score werd toegekend, werden niet meegenomen in de berekening voor de 

kwaliteitsscores.  

Voor alle indicatoren samen werd een totale kwaliteitsscore berekend die de som is van alle 

individuele gewogen indicatorenscores.  

 

Eveneens werd per indicatorgroep het gemiddelde van de proporties ziekenhuizen die voldeden aan 

de individuele indicatoren behorend tot de betreffende indicatorgroep berekend.  

  

http://www.nsih.be/download/IQ/2017_lastenboek_IQ_finaleV1_1.pdf
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1.3. KWALITEITSKLASSEN 

Op basis van de indicatorgroep-kwaliteitsscore werden voor elke indicatorgroep drie kwaliteitsklassen 

gedefinieerd: ‘zwak’, ‘matig’ of ‘goed’. Een indicatorgroep-kwaliteitsscore die minder dan twee-derde 

(66,67%) van de maximale score behaalde, kreeg de kwaliteitsklasse ‘zwak’ toegekend. Een 

indicatorgroep-kwaliteitsscore die 80% of meer van de maximale score behaalde, kreeg de 

kwaliteitsklasse ‘goed’. Deze definiëring van de kwaliteitsklassen werd gebaseerd op de definiëring 

die in de vorige rapporten en dus bij de oude set indicatoren gebruikt werd. De kwaliteitsklassen 

worden weergegeven in tabel 1. Analoog werden drie kwaliteitsklassen (zwak, matig of goed) 

gedefinieerd voor de totale kwaliteitsscore voor ZHH.  

 

2. Gegevensverzameling 

Het lastenboek bevat een uitgebreide beschrijving van indicatordefinities en instructies voor de 

gegevensverzameling en de te bewaren bewijsstukken 

(http://www.nsih.be/download/IQ/QI_formulier_2017_metscores.pdf). Een papieren formulier werd 

uitgewerkt, zodat de ziekenhuizen hun registratie indien gewenst hiermee kunnen voorbereiden 

(Bijlage 1). 

 

De gegevens van 2017 werden door de ziekenhuizen van juli tot en met eind november 2018 via het 

online platform Healthdata.be ingebracht. Voor fusieziekenhuizen die uit meerdere campussen 

bestaan, worden de gegevens per fusie (erkenningsnummer) en niet per campus verzameld. De lijst 

met het theoretisch aantal gefinancierde voltijds equivalenten (VTE) arts- en verpleegkundige-ZHH in 

Belgische ziekenhuizen en een lijst met de leden van elk regionaal platform werden verkregen via de 

Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.  

3. Analyse van de gegevens 

Voor de analyse van de gegevens werd gebruik gemaakt van de statistische software SAS Enterprise 

Guide 7.13  (SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, Verenigde Staten). 

De gegevens van 2013, 2015 en 2016 werden via SAS opnieuw geanalyseerd, hierdoor kunnen er, in 

vergelijking met voorgaande rapporten, kleine verschillen in de resultaten zijn.  

4. Rapportage 

De manier van rapportage van de kwaliteit van het programma ter preventie en controle van 

zorginfecties in Belgische ziekenhuizen op nationaal en regionaal niveau en per regionaal platform 

verschilt van de rapportage op ziekenhuisniveau.  

 

Op nationaal en regionaal niveau en per regionaal platform werd (1) voor elke individuele indicator de 

proportie ziekenhuizen berekend die aan de indicator voldeden, (2) voor zowel elke indicatorgroep als 

totale set indicatoren de mediaan en range kwaliteitsscore van alle ziekenhuizen berekend, (3) per 

indicatorgroep het gemiddelde van de proporties ziekenhuizen die voldeden aan de individuele 

indicatoren behorend tot de betreffende indicatorgroep berekend en (4) voor elke kwaliteitsklasse de 

proportie ziekenhuizen behorende tot klasse ‘zwak, matig en goed’ berekend. Voor de indicatoren die 

reeds in 2013, 2015 en 2016 gebruikt werden, werd ter vergelijking eveneens de proportie 

ziekenhuizen die in deze vorige jaren voldeed aan de indicator gegeven. 

 

Op ziekenhuisniveau werden (1) de kwaliteitsscores per indicatorgroep berekend en (2) werd 

gebaseerd op deze indicator-groep kwaliteitsscores bepaald of de kwaliteitsklasse ‘zwak’, ‘matig’ of 

‘goed’ was. Individuele indicatorresultaten per ziekenhuis zijn beschikbaar op Healthstat.be. 

 

http://www.nsih.be/download/IQ/QI_formulier_2017_metscores.pdf
https://www.healthstat.be/


METHODEN 

15 
 

Tabel 1 • Kwaliteitsindicatoren voor ZHH gebruikt voor het berekenen van een kwaliteitsscore en het meten van de kwaliteit van het programma ter 

preventie en controle van zorginfecties in Belgische ziekenhuizen (voor 2017). 

Indicatorgroep en indicatoren (overeenkomstige indicatorcode zoals 

vermeld in het lastenboek en het registratieformulier) 

Score per 

indicator 

Kwaliteitsscore-schaal Berekening van de kwaliteitsscores 

1. Organisatie-indicatoren  Aantal indicatoren: 6 

 

Kwaliteitsscore indicatorgroep:  

maximum 10 – minimum 0  

 

Indeling per kwaliteitsklasse: 

 Zwak: score <7 

 Matig: score 7 

 Goed: score ≥8 

 Elke individuele indicator kreeg de 

bijhorende score toegekend als het 

antwoord ‘ja’ was en de score ‘0’ als het 

antwoord ‘neen’ was.  

 De indicatorgroep-kwaliteitsscore is de som 

van de resultaten van de individuele 

indicatoren die deel uitmaken van deze 

groep. 

1. (O.1.a) Aanwezigheid van een algemeen strategisch langetermijnplan (3-5 

jaar) voor ZHH, goedgekeurd door het comité voor ZHH 

1  

 

2. (O.1.b) Het algemeen strategisch plan is geïntegreerd in het strategisch 

plan van het ziekenhuis 

2 

 

3. (O.2) Aantal vergaderingen van het ZHH comité ≥4 per jaar 1 

 

4. (O.3) Gedetailleerd actieplan voor ZHH is aanwezig en goedgekeurd door 

het comité voor ZHH 

1 

 

5. (O.4) ZHH jaarverslag is aanwezig en goedgekeurd door het comité voor 

ZHH 

1 

 

6. (O.5) De verpleegkundige(n)-ZHH is/zijn lid van het verpleegkundig 

middenkader 

4 

2. Middelen-indicatoren  Aantal indicatoren: 8 

(5 dichotome en 3 numerieke 

indicatoren) 

 

Kwaliteitsscore indicatorgroep:  

maximum 9 – minimum 0  

 

Indeling per kwaliteitsklasse: 

 Zwak: score <6 

 Matig: score 6 

 Goed: score ≥7 

 Elke individuele indicator kreeg de 

bijhorende score toegekend als het 

antwoord ‘ja’ was en de score ‘0’ als het 

antwoord ‘neen’ was.  

 Indien er geen intensieve zorgen afdeling 

aanwezig was, werd het maximale aantal 

punten toegekend voor de indicator M.4. 

 Numerieke indicatoren (3 laatste 

indicatoren in de 1ste kolom):  

Aan deze indicatoren werd geen score 

toegekend. Deze indicatoren werden 

bijgevolg niet meegenomen in de 

berekening voor de indicatorgroep-

kwaliteitsscore.   

 De indicatorgroep-kwaliteitsscore is de som 

van de resultaten van de individuele 

indicatoren die deel uitmaken van deze 

groep. 

1. (M.1) Effectief aantal arts-ZHH ≥90% van het theoretisch aantal 2 

2. (M.2) Effectief aantal verpleegkundige(n)-ZHH ≥90% van het theoretisch 

aantal 

2 

3. (M.3) Aanwezigheid van ZHH referenten 1 

4. (M.4) Aantal referenten op een IZ afdeling / het aantal afdelingen IZ ≥ 1 2 

5. (M.5) Aantal referenten op alle afdelingen (incl. IZ) / het aantal afdelingen 

(incl. IZ) ≥ 1 

2 

6. (M.6.a) Aantal ZHH interne opleidingsuren gegeven door het team ZHH 

aan het ziekenhuispersoneel per theoretisch aantal VTE ZHH (artsen en 

verpleegkundigen)  

Geen score 

7. (M.6.b) Aantal deelnemers aan deze opleidingen per theoretisch aantal 

VTE ZHH (artsen en verpleegkundigen)  

Geen score 

8. (M.6.c) Aantal uren opleiding over infectiepreventie gevolgd door het 

ziekenhuispersoneel via e-learning. 

Geen score  
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3. Activiteiten-indicatoren  Aantal indicatoren: 57 

 

Kwaliteitsscore indicatorgroep:  

maximum 79 – minimum 0  

 

Indeling per kwaliteitsklasse: 

 Zwak: score <51 

 Matig: score 51-62 

 Goed: score ≥63 

 

Kwaliteitsscore per subgroep 

3.1 Vergaderingen 

maximum 3 – minimum 0 

 

1.2 Surveillances 

Maximum 11 – minimum 0 

 

1.3 Procesaudits 

Maximum 13 – minimum 0 

 

1.4 Nationale 

campagne/prevalentiestud

ie 

Maximum 5 – minimum 0  

 

1.5 Andere 

Maximum 47 – minimum 0 

 Elke individuele indicator kreeg de 

bijhorende score toegekend als het antwoord 

‘ja’ was en de score ‘0’ als het antwoord 

‘neen’ was.  

 Indien er geen intensieve zorgen afdeling 

aanwezig was, werd het maximale aantal 

punten toegekend voor de indicatoren A.7 en 

A.15. 

 Indien er voor de indicator A.24 aangegeven 

werd dat er 0 verpleegkundigen/ 

vroedvrouwen/ verpleeghulpen in het 

ziekenhuis werken werd deze indicator als 

missing gezien.  

 De bijhorende score werd toegekend aan de 

individuele indicators waarbij ‘niet van 

toepassing’ geantwoord werd en de motivatie 

voor dit antwoord terecht was.  

 De indicatorgroep-kwaliteitsscore is de som 

van de resultaten van de individuele 

indicatoren die deel uitmaken van deze 

groep. De indicatoren waaraan geen score 

werd toegekend, werden niet meegenomen 

in de berekening voor de indicatorgroep-

kwaliteitsscore.   

 

3.1. Vergaderingen  

1. (A.1) Deelname van de directie aan de vergaderingen van het comité voor 

ZHH 

2 

2. (A.2) Deelname van het team ZHH aan de vergaderingen van het 

regionaal platform voor ZHH 

1 

3.2. Surveillances  

3. (A.3.a) MRSA (lokaal) 1 

4. (A.3.b) MRSA (nationaal) 1 

5. (A.4.a) Bloedstroominfecties (lokaal) 1 

6. (A.4.b) Bloedstroominfecties (nationaal) 1 

7. (A.5.a) Multiresistente Gram-negatieve bacteriën (lokaal) 1 

8. (A.5.b) Multiresistente Gram-negatieve bacteriën (nationaal) 1 

9. (A.6) Toxine producerende Clostridium difficile infecties (lokaal) 1 

10. (A.7) Infecties op de intensieve zorgen afdeling (lokaal) 1 

11. (A.8) Postoperatieve wondinfecties (lokaal) 1 

12. (A.9) Vancomycine-resistente enterokokken (lokaal) 1 

13. (A.10) Andere surveillances (lokaal) Geen score 

14. (A.11) Aanwezigheid van een systematische interactie tussen het 
laboratorium en het team ZHH (alarmsysteem) 

1 

3.3. Procesaudits  

15. (A.13.a) Aanpak voor de optimalisatie van de keuze van veneuze 
vasculaire toegang 

1 

16. (A.13.b) Procedure ter preventie van bloedstroominfecties gerelateerd aan 
CVC 

3 

17. (A.13.c) De toepassing van deze procedure werd geauditeerd Geen score 

18. (A.14.a.) Procedure ter preventie van katheter-gerelateerde 
urineweginfecties 

3 

19. (A.14.b.) De toepassing van deze procedure werd geauditeerd Geen score 

20. (A.15.a) Procedure ter preventie van infecties gerelateerd aan kunstmatige 
ventilatie.  

3 

21. (A.15.b.) De toepassing van deze procedure werd geauditeerd Geen score 

22. (A.16.a) Procedure ter preventie van postoperatieve wondinfecties 3 

23. (A.16.b) De toepassing van deze procedure werd geauditeerd Geen score 

24. (A.17) Andere audits met betrekking tot ZHH Geen score 
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3.4. Nationale campagne/prevalentiestudie  

25. (A.18) Deelname aan nationale campagne voor handhygiëne 1  

26. (A.12.a.) Lokale audits met betrekking tot handhygiëne compliance (buiten 
nationale campagne).  

2 

27. (A.12.b) Ziekenhuis rapporteert minstens 150 handhygiëne opportuniteiten 
(buiten nationale campagne) 

1 

28. (A.19) Deelname aan een prevalentiestudie over zorginfecties en 
antibioticagebruik 

1 

3.5. Andere  

29. (A.20) Patiënteninformatie over infectierisico 2 

30. (A.21) Beleid ter preventie van accidenteel bloedcontact  2 

31. (A.22) Procedure voor de aanpak van accidenteel bloedcontact 2 

32. (A.23) Griepvaccinatiecampagne voor het personeel 2 

33. (A.24) Vaccinatiegraad voor influenza van het personeel Geen score 

34. (A.25) Deelname van het team ZHH aan de vergaderingen van het comité 
voor medische hulpmiddelen 

2 

35. (A.26) Deelname aan de vergaderingen van de 
antibiotherapiebeleidsgroep door de arts-hygiënist 

2 

36. (A.27.a) Procedure antibioticaprofylaxe in chirurgie 3 

37. (A.27.b) De toepassing van deze procedure werd geauditeerd Geen score 

38. (A.28) Deelname aan de chirurgische antibioticaprofylaxe audit van 
BAPCOC  

1 

39. (A.29.a) Procedure ter preventie van de overdracht via 
contact/druppels/lucht 

3 

40. (A.29.b) De toepassing van deze preventieve maatregelen werd 
geauditeerd 

Geen score 

41. (A.30.a) Procedure ter preventie van overdracht door screening 3 

42. (A.30.b) De toepassing van deze preventieve maatregelen werd 
geauditeerd 

Geen score 

43. (A.31.a) Procedure bij opname van patiënten die gekende MDRO-dragers 
zijn 

3 

44. (A.34) Aanpak ter preventie van het risico op tuberculose 4 

45. (A.35) Aanpak ter preventie van het risico op Creutzfeld Jacob 2 

46. (A.32) Procedure voor de desinfectie van endoscopen 2 

47. (A.33.a) Procedure voor de desinfectie van endocavitaire 
echografiesondes 

3 

48.  (A.33.b) De toepassing van deze preventieve maatregelen werd 
geauditeerd 

Geen score 
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49. (A.36) Aanpak ter preventie van infectierisico met betrekking tot het beheer 
van bouwwerken 

2 

50. (A.37) Aanpak ter preventie van het infectierisico door de schoonmaak en 
desinfectie van oppervlakten en niet-medisch materiaal  

1 

51. (A.38) Aanpak ter preventie van het infectierisico door de schoonmaak en 
desinfectie van niet-kritisch medisch materiaal 

1 

52. (A.39) Beheersplan met betrekking tot het infectierisico bij het gebruik van 
sanitair warm water 

1 

53. (A.40.a) Procedure ter preventie van het infectierisico in operatiekwartieren 
en zalen voor interventionele technieken 

3 

54. (A.40.b) De toepassing van deze procedure werd geauditeerd Geen score 

55. (A.41.a) Procedure ter preventie van het infectierisico in verloskamers 3 

56.  (A.41.b) De toepassing van deze procedure werd geauditeerd Geen score 

4. Proces-indicator 

1. (R.1) Handalcohol-verbruik (liter/1000 hospitalisatiedagen) > gemiddelde 

in 2016  

 

2 

Aantal indicatoren: 1 

 

Kwaliteitsscore indicatorgroep:  

maximum 2 – minimum 0  

 

Indeling per kwaliteitsklasse: / 

 Het gemiddelde handalcohol-verbruik was in 

2016 24,7l/1000 hospitalisatiedagen. 

 De individuele indicator kreeg de bijhorende 

score toegekend als het antwoord ‘ja’ was en 

de score ‘0’ als het antwoord ‘neen’ was.  

Alle kwaliteitsindicatoren voor ZHH  Kwaliteitsscore: 

Maximum 100 – minimum 0 

 

Indeling per kwaliteitsklasse: 

 Zwak: score <67 

 Matig: score 67-79 

 Goed: score ≥80 

 De totale kwaliteitsscore is de som van de 

resultaten van alle individuele indicatoren. 

De indicatoren waaraan geen score werd 

toegekend, werden niet meegenomen in de 

berekening voor de totale-kwaliteitsscore. 

CVC, centraal veneuze katheter; MDRO, Multidrug Resistente Organismen; MRSA, Methicilline resistente Staphylococcus aureus; VTE, voltijds equivalent; ZHH, ziekenhuishygiëne 
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RESULTATEN 
In dit hoofdstuk vindt u geaggregeerde kwaliteitsscores op nationaal en regionaal niveau, de 

kwaliteitsscores per ziekenhuis en de kwaliteitsscores per regionaal platform. In dit rapport worden 

enkel de indicatorgroep-kwaliteitsscores en de totale kwaliteitsscore per ziekenhuis gegeven. 

Individuele indicatorresultaten per ziekenhuis zijn beschikbaar via healthstat.be. 

1. Resultaten op nationaal en regionaal niveau 

Honderddrie ziekenhuizen (102 acute en 1 chronisch) (geïdentificeerd per erkenningsnummer) 

registreerden de ZHH kwaliteitsindicatoren voor 2017. Voor Brussel waren dit 12 ziekenhuizen, voor 

Vlaanderen 54 ziekenhuizen en voor Wallonië 37 ziekenhuizen.  

1.1. ORGANISATIE-INDICATOREN 

De organisatie-indicatorgroep bevat 6 individuele indicatoren (tabel 1).  

 

Scores in deze groep zijn heel hoog (tabel 2, 3 en figuur 1). Nagenoeg alle ziekenhuis voldoen aan 4 

van de 6 individuele indicatoren. De integratie van het algemeen strategisch plan voor ZHH in het 

strategisch ziekenhuisplan scoort zowel op nationaal als in elk van de drie regio’s zwakker. In 92% 

van de ziekenhuizen behoren alle gefinancierde verpleegkundige(n)-ziekenhuishygiënist(en) tot het 

verpleegkundig middenkader (tabel 3).  

 

Ongeveer 90% van de ziekenhuizen haalt een goede kwaliteitsscore voor de organisatie-

indicatorgroep. De mediaan van de kwaliteitsscore is zowel op nationaal als op elk van de regionale 

niveaus 10, wat gelijk is aan de maximale score. De variatie in de kwaliteitsscore van de organisatie-

indicatorgroep tussen de ziekenhuizen onderling is klein. 

 

Tabel 2 • Mediaan en range kwaliteitsscore van de organisatie-indicatorgroep in Belgische 

ziekenhuizen en percentage ziekenhuizen per kwaliteitsklasse, 2017 

 België Brussel Vlaanderen Wallonië 

 2017 (n=103) 2017 (n=12) 2017 (n=54) 2017 (n=37) 

Mediaan kwaliteitsscore (range) 

(min.=0 – max.=10) 

10  

(4 – 10) 

10  

(4 – 10) 

10  

(6 - 10) 

10  

(6 – 10) 

Percentage ziekenhuizen per kwaliteitsklasse   

Zwak (score <7) 8 8 7 8 

Matig (score = 7) 1 0 2 0 

Goed (score ≥8) 91 92 91 92 

n, aantal ziekenhuizen 

https://www.healthstat.be/
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Figuur 1 • Organisatie-indicatoren: percentage ziekenhuizen per kwaliteitsklasse op nationaal 

en regionaal niveau, 2017 
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Tabel 3 • Percentage ziekenhuizen die voldoen aan elke individuele organisatie-indicator, nationaal en per regio, 2013 - 2017 

Indicator België Brussel Vlaanderen Wallonië 

Beschrijving 2013 

n=104 

2015 

n=103 

2016 

n=104 

2017 

n=103 

2013 

n=12 

2015 

n=12 

2016 

n=12 

2017 

n=12 

2013 

n=54 

2015 

n=54 

2016 

n=55 

2017 

n=54 

2013 

n=38 

2015 

n=37 

2016 

n=37 

2017 

n=37 

Aanwezigheid van een algemeen strategisch 

langetermijnplan (3-5 jaar) voor ZHH, 

goedgekeurd door het comité voor ZHH 

79 97 100 99 67 83 100 100 93 100 100 98 63 97 100 100 

Het algemeen strategisch plan voor ZHH is 

geïntegreerd in het strategisch plan van het 

ziekenhuis 

39 70 79 86 25 67 83 92 56 76 87 89 21 62 65 81 

Aantal vergaderingen van het ZHH comité ≥4 per 

jaar 

93 100 98 100 100 100 100 100 89 100 98 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      97 100 97 100 

Gedetailleerd actieplan voor ZHH is aanwezig en 

goedgekeurd door het comité voor ZHH 

87 97 99 100 67 92 100 100 96 100 100 100 79 95 97 100 

ZHH jaarverslag is aanwezig en goedgekeurd 

door het comité voor ZHH 

87 100 99 100 75 100 92 100 96 100 100 100 76 100 100 100 

De verpleegkundige(n)-ziekenhuishygiënist is/zijn 

lid van het verpleegkundig middenkader 

881 941 951 92 671 1001 1001 92 891 911 951 93 921 971 951 92 

Gemiddeld percentage 79 93 95 96 67 90 96 97 87 95 97 97 71 92 92 96 

n, aantal ziekenhuizen; ZHH, ziekenhuishygiëne 
1in 2013, 2015 en 2016 moest slechts één verpleegkundige-ziekenhuishygiënist lid zijn van het verpleegkundig middenkader 
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1.2. MIDDELEN-INDICATOREN 

De middelen-indicatorgroep bevat 8 individuele indicatoren (tabel 1).  

Ook in deze groep zijn de scores hoog (tabel 4, 5 en figuur 2). In meer dan 9 op 10 ziekenhuizen 

benadert het effectief aantal VTE artsen en VTE verpleegkundigen het theoretisch 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). Nagenoeg alle ziekenhuizen werken met 

referenten in ZHH. In 94% van de ziekenhuizen zijn er minstens evenveel referenten als 

afdelingen/diensten aanwezig.  

 

We zien een grote variatie tussen ziekenhuizen onderling betreffende het aantal ZHH opleidingen en 

deelnemers (tabel 6). E-learning tools worden slechts beperkt gebruikt als middel om opleiding te 

geven (tabel 6). 

 

Ongeveer 95% van de ziekenhuizen haalt een goede kwaliteitsscore voor de middelen-indicatorgroep 

(tabel 4 en figuur 2). De mediaan van de kwaliteitsscore is zowel op nationaal als op elk van de 

regionale niveaus 9, wat gelijk is aan de maximale score (tabel 4). De variatie in de kwaliteitsscore 

van de middelen-indicatorgroep tussen de ziekenhuizen onderling is klein. 

 

Tabel 4 • Mediaan en range middelen-indicatoren kwaliteitsscore in Belgische ziekenhuizen en 

percentage ziekenhuizen per kwaliteitsklasse, 2017 

 België Brussel Vlaanderen Wallonië 

 2017 (n=103) 2017 (n=12) 2017 (n=54) 2017 (n=37) 

Mediaan kwaliteitsscore (range) 

(min.=0 – max.=9) 

9  

(4 – 9) 

9  

(7 – 9) 

9  

(4 - 9) 

9  

(5 – 9) 

Percentage ziekenhuizen per kwaliteitsklasse  

Zwak (score<6) 5 0 6 5 

Matig (score = 6) 0 0 0 0 

Goed (score ≥7) 95 100 94 95 

n, aantal ziekenhuizen 

 

 
Figuur 2 • Middelen-indicatoren: percentage ziekenhuizen per kwaliteitsklasse op nationaal en 

regionaal niveau, 2017 
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Tabel 5 • Percentage ziekenhuizen die voldoen aan elke individuele middelen-indicator, nationaal en per regio, 2013-2017 

Indicator België Brussel Vlaanderen Wallonië 
Beschrijving 2013 

n=104 
2015 

n=103 
2016 

n=104 
2017 

n=103 
2013 
n=12 

2015 
n=12 

2016 
n=12 

2017 
n=12 

2013 
n=54 

2015 
n=54 

2016 
n=55 

2017 
n=54 

2013 
n=38 

2015 
n=37 

2016 
n=37 

2017 
n=37 

Effectief aantal arts-ZHH ≥ 90% van het 
theoretisch aantal 

81 87 89 91 75 83 75 75 87 91 96 96 74 84 84 89 

Effectief aantal verpleegkundige-ZHH ≥ 90% van 
het theoretisch aantal 

92 91 90 94 92 92 92 100 98 96 98 96 84 84 78 89 

Aanwezigheid van ZHH referenten 90 96 99 99 92 92 100 100 85 94 98 98 97 100 100 100 
Aantal referenten op een IZ afdeling / het aantal 
afdelingen IZ ≥ 1 

81 91 97 97 75 92 100 100 72 87 94 96 97 100 100 97 

Aantal referenten op alle afdelingen (incl. IZ) / het 
aantal afdelingen (incl. IZ) ≥ 1 

65 82 90 93 75 83 100 92 57 76 85 91 74 89 95 97 

Gemiddeld percentage 82 89 93 95 82 88 93 93 80 89 94 95 85 91 91 94 
n, aantal ziekenhuizen; IZ, intensieve zorgen; ZHH, ziekenhuishygiëne 

 

Tabel 6 • Mediaan en percentiel 25 en 75 voor de drie numerieke indicatoren behorende tot de middelen-indicatorengroep, nationaal en per regio, 2013-2017 

Indicator België Brussel Vlaanderen Wallonië 
Beschrijving 2013 

n=104 
2015 

n=103 
2016 

n=104 
2017 

n=103 
2013 
n=12 

2015 
n=12 

2016 
n=12 

2017 
n=12 

2013 
n=54 

2015 
n=54 

2016 
n=55 

2017 
n=54 

2013 
n=38 

2015 
n=37 

2016 
n=37 

2017 
n=37 

Aantal ZHH opleidingsuren gegeven 
door het ZHH-team aan het 
ziekenhuispersoneel per theoretisch 
aantal VTE ZHH (artsen en 
verpleegkundigen) 

15  
(9- 
32) 

22  
(13- 
36) 

21  
(12- 
34) 

20 

(12- 
32) 

32 
(20-
144) 

35  
(23-
36) 

31 
(26-
38) 

34 
(25-
48) 

12 
(7- 
28) 

19 
(11-
41) 

19 
(12-
30) 

20 
(12-
26) 

17 
(11-
26) 

20 
(13-
28) 

19 
(12-
33) 

19 
(11-
31) 

Aantal deelnemers aan deze 
opleidingen per theoretisch aantal VTE 
ZHH (artsen en verpleegkundigen) 

191  
(96-
289) 

237 
(140-
365) 

239 
(134-
401) 

277 

(148-
454) 

279 
(192-
362) 

250 
(160-
393) 

360 
(241-
443) 

419 
(235-
608) 

193 
(111-
318) 

266 
(152-
384) 

311 
(143-
500) 

299 
(249-
468) 

175 
(61-
265) 

205 
(105-
313) 

146 
(99-
238) 

151 
(107-
287) 

Aantal uren opleiding over 
infectiepreventie gevolgd door het 
ziekenhuispersoneel via e-learning per 
theoretisch aantal VTE ZHH (artsen en 
verpleegkundigen). 

   0  
(0- 
38) 

   0  
(0-

0,3) 

   2 
 (0-
91) 

   0 
(0-

0,5) 

n, aantal ziekenhuizen; VTE, voltijds equivalent; ZHH, ziekenhuishygiëne 
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1.3. ACTIVITEITEN-INDICATOREN 

De activiteiten-indicatorgroep bevat 57 individuele indicatoren (tabel 1). Deze groep indicatoren bevat 

het grootste aantal nieuwe indicatoren. De meerderheid van de activiteiten-indicatoren behaalt een 

hoge score (tabel 7, 8 en figuur 3).  

 

In meer dan 95% van de ziekenhuizen wordt door de directie deelgenomen aan de vergaderingen van 

het comité voor ZHH. In evenveel ziekenhuizen wordt door het ZHH team deelgenomen aan de 

vergaderingen van regionaal platform voor ZHH. De deelname aan de vergaderingen van het comité 

voor medische hulpmiddelen door het team ZHH en de deelname aan de vergaderingen van de 

antibiotherapiebeleidsgroep door de arts-hygiënist scoren hoog.  

 

Deelname aan op ziekenhuis (lokaal) en/of op nationaal niveau georganiseerde surveillances scoren 

hoog (95% - 100%), behalve voor de ‘infecties op intensieve zorgen afdeling’- en de ‘postoperatieve 

wondinfectie’-surveillance. Slechts 72% en 58% respectievelijk van de ziekenhuizen organiseren op 

lokaal niveau deze surveillances. In nagenoeg alle ziekenhuizen is een systematische interactie 

tussen het laboratorium en het team ZHH (alarmsysteem) aanwezig.  

 

Heel wat indicatoren die de aanwezigheid van procedures bevragen, scoren hoog. Echter, de 

indicatoren ‘Aanpak voor de optimalisatie van de keuze van veneuze vasculaire toegang’ (64%), 

‘Procedure ter preventie van postoperatieve wondinfecties (POWI)’ (79%), ‘Procedure voor de 

desinfectie van endocavitaire echografiesonde’ (73%),‘Procedure ter preventie van het infectierisico in 

verloskamers’ (73%) en ‘Aanpak ter preventie van het risico op Creutzfeld Jacob’ (72%) scoren zowel 

op nationaal als op regionaal niveau zwakker.  

Ongeveer de helft van de ziekenhuizen auditeert deze aanwezige procedures. Met uitzondering van 

de volgende procedures:  

 Slechts 34% van de ziekenhuizen auditeert de procedure ter preventie van POWI. 

 De procedure bij opname van gekende MDRO-dragers wordt slechts in 39% van de ziekenhuizen 

geauditeerd. 

 Slechts 15% van de ziekenhuizen auditeert de procedure voor de desinfectie van endocavitaire 

echografiesondes.  

 Een audit van de procedure ter preventie van het infectierisico in operatiekwartieren en zalen voor 

interventionele technieken werd slechts in 38% van de ziekenhuizen uitgevoerd.  

 De procedure ter preventie van het infectierisico in verloskamers wordt slechts in 1 op 5 

ziekenhuizen geauditeerd.  

 

Nagenoeg alle ziekenhuizen nemen deel aan de nationale campagne voor handhygiëne. Lokale 

audits met betrekking tot handhygiëne compliance worden door 85% van de ziekenhuizen ook buiten 

de nationale campagne uitgevoerd. Hierbij observeert 74% van de ziekenhuizen meer dan 150 

handhygiëne opportuniteiten. In 95% van de ziekenhuizen is informatie over infectierisico voor de 

patiënt aanwezig. Aan de chirurgische antibioticaprofylaxe audit van BAPCOC neemt ongeveer 80% 

van de ziekenhuizen deel.  

 

Er wordt eveneens gevraagd naar de organisatie van en de deelname aan andere surveillances en 

audits dan deze vermeld in de vragenlijst. De antwoorden op deze open vragen worden niet gebruikt 

in het samenstellen van de kwaliteitsscore. Een overzicht van de meest voorkomende antwoorden op 

deze vragen kan in verder in dit rapport onder hoofdstuk ‘4. Deelname aan andere surveillances en 

audits dan deze vermeld in de vragenlijst’ in tabel 26 en 27 teruggevonden worden.  
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Ongeveer 85% van de ziekenhuizen haalt een goede kwaliteitsscore voor de activiteiten-

indicatorgroep (zie figuur 3). Er zijn grote verschillen merkbaar in de kwaliteitsscore voor de 

activiteiten-indicatorgroep tussen de verschillende regio’s. In Vlaanderen halen voor deze 

indicatorgroep tot 20% meer ziekenhuizen een goede kwaliteitsscore dan in Brussel en in Wallonië 

(tabel 7). De mediaan van de kwaliteitsscore is op nationaal niveau 73 (tabel 7). De variatie in de 

kwaliteitsscore van de activiteiten-indicatorgroep wordt weergegeven in een boxplot (figuur 4). 

 

Tabel 7 • Mediaan en range activiteiten-indicatoren kwaliteitsscore in Belgische ziekenhuizen 

en percentage ziekenhuizen per kwaliteitsklasse, 2017 

 België Brussel Vlaanderen Wallonië 

 2017 (n=103) 2017 (n=12) 2017 (n=54) 2017 (n=37) 

Mediaan kwaliteitsscore (range) 

(min.=0 – max.=79) 

73  

(36 - 79) 

69  

(41 - 77) 

74  

(53 - 79) 

73  

(36 – 79) 

Percentage ziekenhuizen per kwaliteitsklasse 

Zwak (score <51) 2 8 0 3 

Matig (score 51 - 62) 14 17 6 24 

Goed (score ≥63) 84 75 94 73 

n, aantal ziekenhuizen 

 

 
Figuur 3 • Activiteiten-indicatoren: percentage ziekenhuizen per kwaliteitsklasse op nationaal 

en regionaal niveau, 2017 
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Figuur 4 • Activiteiten-indicatoren: boxplot voor de kwaliteitsscores op nationaal en regionaal 

niveau, 2017 
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Tabel 8 • Percentage ziekenhuizen die voldoen aan elke individuele activiteiten-indicator voor de indicatoren eveneens verzameld in vorige 

gegevensverzamelingen, nationaal en per regio, 2013 – 2017 

Indicator België Brussel Vlaanderen Wallonië 
Beschrijving 2013 

n=104 
2015 

n=103 
2016 

n=104 
2017 

n=103 
2013 
n=12 

2015 
n=12 

2016 
n=12 

2017 
n=12 

2013 
n=54 

2015 
n=54 

2016 
n=55 

2017 
n=54 

2013 
n=38 

2015 
n=37 

2016 
n=37 

2017 
n=37 

1. Vergaderingen 
Deelname van de directie aan de vergaderingen voor het 
comité voor ZHH 

95 94 97 96 100 100 100 92 93 91 95 96 97 97 100 97 

Deelname van het team ZHH aan de vergaderingen van het 
regionaal platform voor ZHH 

96 93 92 96 92 100 83 100 96 89 89 96 97 97 100 95 

2. Surveillances 
MRSA (lokaal) 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97 100 100 100 
MRSA (nationaal) 99 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 98 97 100 100 100 
Bloedstroominfecties (lokaal) 90 100 100 98 92 100 100 100 89 100 100 98 92 100 100 97 
Bloedstroominfecties (nationaal) 85 99 99 97 92 100 100 100 83 100 100 96 84 97 97 97 
Multiresistente Gram-negatieve bacteriën (lokaal) 88 100 100 99 92 100 100 100 91 100 100 98 84 100 100 100 
Multiresistente Gram-negatieve bacteriën (nationaal) 71 99 100 98 75 100 100 100 80 100 100 96 58 97 100 100 
Toxine producerende Clostridium difficile infecties (lokaal) 97 97 98 98 92 100 100 92 100 98 100 98 95 95 95 100 
Infecties op IZ afdeling (lokaal) 53 68 71 72 42 58 75 58 69 83 84 89 34 49 51 51 
Postoperatieve wondinfecties (lokaal) 18 40 49 58 50 58 67 50 19 50 56 69 8 19 32 46 
Vancomycine-resistente enterokokken (lokaal) 69 94 96 95 67 100 100 100 67 94 95 93 74 92 97 97 
Andere surveillances (lokaal)   66 68   67 58   76 74   51 62 
Aanwezigheid van een systematische interactie tussen het 
laboratorium en het team ZHH (alarmsysteem) 

97 98 99 99 100 100 100 100 100 98 100 100 92 97 97 97 

3. Procesaudits 
Audit van procedure ter preventie van bloedstroominfecties 
gerelateerd aan CVC 

35 59 72 54 33 58 67 50 39 54 69 54 29 68 78 57 

Audit van procedure ter preventie van katheter-gerelateerde 
UWI 

19 53 66 58 17 67 58 67 22 39 58 50 16 70 81 68 

Audit van procedure ter preventie van infecties gerelateerd 
aan kunstmatige ventilatie 

56 65 67 47 42 42 42 25 67 76 80 63 45 57 57 30 

Audit van procedure ter preventie van POWI 18 43 44 34 33 58 67 33 22 46 44 43 8 32 38 22 
Andere audits met betrekking tot ZHH   63 68   75 67   47 76   81 57 
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Indicator België Brussel Vlaanderen Wallonië 

Beschrijving 2013 
n=104 

2015 
n=103 

2016 
n=104 

2017 
n=103 

2013 
n=12 

2015 
n=12 

2016 
n=12 

2017 
n=12 

2013 
n=54 

2015 
n=54 

2016 
n=55 

2017 
n=54 

2013 
n=38 

2015 
n=37 

2016 
n=37 

2017 
n=37 

4. Nationale campagne/prevalentiestudie 
Deelname aan de nationale campagne voor handhygiëne 94 95 96 99 92 100 100 100 96 98 96 98 92 89 95 100 
Lokale audits met betrekking tot handhygiëne compliance 
(buiten nationale campagne) 

47 79 83 84 42 67 100 75 63 89 84 87 26 68 76 84 

Ziekenhuis rapporteert minstens 150 handhygiëne 
opportuniteiten (buiten nationale campagne) 

39 59 74 74 33 67 100 67 54 69 76 70 21 43 62 81 

Gemiddeld percentage 60 78 84 86 56 78 100 81 71 85 85 85 46 67 78 88 
CVC, Centraal Veneuze Katheter; MRSA, Methicilline resistente Staphylococcus aureus; IZ, intensieve zorgen; n, aantal ziekenhuizen; POWI, postoperatieve wondinfectie; UWI, urineweginfectie; 

VTE, voltijds equivalent; ZHH, ziekenhuishygiëne 

 

Tabel 9 • Percentage ziekenhuizen die voldoen aan elke individuele activiteiten-indicator enkel verzameld sinds 2017, nationaal en per regio, 2017 

Indicator België Brussel Vlaanderen Wallonië 
Beschrijving 2017 

n=103 
2017 
n=12 

2017 
n=54 

2017 
n=37 

3. Procesaudits 

Aanpak voor de optimalisatie van de keuze van veneuze vasculaire toegang 64 58 63 68 

Procedure ter preventie van bloedstroominfecties gerelateerd aan CVC 89 100 91 84 

Procedure ter preventie van katheter-gerelateerde UWI 90 92 87 95 

Procedure ter preventie van infecties gerelateerd aan kunstmatige ventilatie 82 58 94 70 

Procedure ter preventie van POWI 79 67 80 81 

4. Nationale campagne/prevalentiestudie 

Deelname aan prevalentiestudie over zorginfecties en antibioticagebruik 79 75 78 81 

5. Andere 

Patiënteninformatie over infectierisico 95 75 100 95 

Beleid ter preventie van accidenteel bloedcontact 97 100 98 95 

Procedure voor de aanpak van accidenteel bloedcontact 98 100 100 95 

Griepvaccinatiecampagne voor het personeel 100 100 100 100 

Deelname van het team ZHH aan de vergaderingen van het comité voor medische hulpmiddelen 93 100 94 89 

Deelname aan de vergaderingen van de antibiotherapiebeleidsgroep door de arts-hygiënist 99 100 100 97 

Procedure antibioticaprofylaxe in chirurgie 92 83 98 87 

Audit van de procedure voor antibioticaprofylaxe in chirurgie1 64 50 76 51 

Deelname aan de chirurgische antibioticaprofylaxe audit van BAPCOC1 77 75 81 70 

Procedure ter preventie van de overdracht via contact/druppels/lucht 99 92 100 100 

Audit van de procedure ter preventie van de overdracht via contact/druppels/lucht 53 50 72 27 

Procedure ter preventie van overdracht door screening 95 92 96 95 

Audit van de procedure ter preventie van overdracht door screening 45 42 67 14 

Procedure bij opname van patiënten die gekende MDRO-dragers zijn 89 75 93 89 
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Audit van de procedure bij opname van gekende MDRO-dragers 39 25 56 19 

Procedure voor de desinfectie van endoscopen 91 83 94 89 

Procedure voor de desinfectie van endocavitaire echografiesondes2 73 58 72 78 

Audit van procedure voor de desinfectie van endocavitaire echografiesondes2 15 8 19 11 

Aanpak ter preventie van het risico op tuberculose 94 100 96 89 

Aanpak ter preventie van het risico op Creutzfeld Jacob 72 67 72 73 

Aanpak ter preventie van infectierisico met betrekking tot het beheer van bouwwerken 91 92 100 78 

Aanpak ter preventie van infectierisico door de schoonmaak en desinfectie van oppervlakten en niet-medisch materiaal 98 83 100 100 

Aanpak ter preventie van het infectierisico door de schoonmaak en desinfectie van niet-kritisch medisch materiaal 89 50 98 89 

Beheersplan met betrekking tot het infectierisico bij het gebruik van sanitair warm water 87 92 98 70 

Procedure ter preventie van het infectierisico in operatiekwartieren en zalen voor interventionele technieken 88 75 98 78 

Audit van de procedure ter preventie van het infectierisico in operatiekwartieren en zalen voor interventionele technieken 38 33 54 16 

Procedure ter preventie van het infectierisico in verloskamers3 73 50 83 65 

Audit van de procedure ter preventie van het infectierisico in verloskamers3 22 0 39 5 

Gemiddeld percentage 78 71 84 72 
BAPCOC, Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee; CVC, Centraal Veneuze Katheter; MDRO, multidrugresistente organismen; n, aantal ziekenhuizen; POWI, postoperatieve 

wondinfectie; UWI, urineweginfectie; ZHH, ziekenhuishygiëne 
1Deze indicator was niet van toepassing in 1 ziekenhuis, 2Deze indicator was niet van toepassing in 2 ziekenhuizen, 3Deze indicator was niet van toepassing in 6 ziekenhuizen 

 

Tabel 10 • Mediaan en percentiel 25 en 75 voor de twee numerieke indicatoren behorende tot de activiteiten-indicatorengroep, nationaal en per regio, 2017 

Beschrijving België Brussel Vlaanderen Wallonië 

2017 (n=103) 2017 (n=12) 2017 (n=54) 2017 (n=37) 

Vaccinatiegraad voor influenza van het personeel1 (uitgedrukt in percentage) 39%  

(20% – 54%) 

21%  

(11% – 34%) 

52%  

(44% – 62%) 

19%  

(14% - 26%) 

Aantal geobserveerde handhygiëne opportuniteiten (buiten de nationale campagne) 440  

(155 – 1077) 

342  

(250 – 1110) 

562  

(150 – 1366) 

201  

(155 – 751) 

n, aantal ziekenhuizen; ZHH, ziekenhuishygiëne 
1Deze indicator ontbrak voor 3 ziekenhuizen 
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1.4. PROCES-INDICATOR 

Er werd slechts één proces-indicator opgenomen binnen de kwaliteitsindicatoren voor ZHH, namelijk de indicator ‘totale handalcohol-verbruik’.  

 

Minder dan de helft van de ziekenhuizen heeft een handalcohol-verbruik dat hoger ligt dan het gemiddelde van 2016 (tabel 11). De mediaan voor het handalcohol-

verbruik bedraagt voor 2017 23,4l/1000 hospitalisatiedagen. Tussen de regio’s onderling zijn er verschillen merkbaar. Zo is de mediaan van het verbruik van a lcohol 

per 1000 hospitalisatiedagen in 2017 in Brusselse ziekenhuizen meer dan 10 liter hoger dan in Vlaamse en Waalse ziekenhuizen (tabel 12).  

De boxplot toont eveneens dat er een grote variatie is in handalcohol-verbruik tussen ziekenhuizen onderling (figuur 5). 

 

Tabel 11 • Percentage ziekenhuizen voor de proces-indicator, nationaal en per regio, 2017 

Indicator 

Beschrijving 

België Brussel Vlaanderen Wallonië 

2017 

(n=103) 

2017  

(n=12) 

2017 

(n=54) 

2017 

(n=37) 

Handalcohol-verbruik (liter/1000 hospitalisatiedagen) ≥ gemiddelde in 2016 (24,7 l/1000 

hospitalisatiedagen) 

43 75 48 24 

 

n, aantal ziekenhuizen 

 

Tabel 12 • Mediaan en percentiel 25 en 75 voor het handalcohol-verbruik (in liter/1000 hospitalisatiedagen) in de zorgeenheden van Belgische ziekenhuizen, 

2013-2017 

 België Brussel Vlaanderen Wallonië 
 2013 

n=104 
2015 

n=103 
2016 

n=104 
2017 

n=103 
2013 
n=12 

2015 
n=12 

2016 
n=12 

2017 
n=12 

2013 
n=54 

2015 
n=54 

2016 
n=55 

2017 
n=54 

2013 
n=38 

2015 
n=37 

2016 
n=37 

2017 
n=37 

Handalcohol-
verbruik, 
mediaan 

20,3 
(15,2 – 

27,4) 

21,3 
(17,2 – 

28,0) 

22,3 
(16,7 – 

30,7) 

23,4 
(18,8-
35,9) 

30,4 
(23,9 – 

47,2) 

25,1 
(20,8 – 

34,6) 

30,7 
(23,6 – 

41,2) 

33,6 
(24,5-
44,6) 

18.5 
(14,8 – 

23,1) 

21,5 
(18,2 – 

28,3) 

23,5 
(18,0 – 

31,4) 

24,1 
(19,6-
38,2) 

20,8 
(14,9 – 

28,7) 

19,6 
(16,6 – 

25,2) 

17,4 
(15,7 – 

22,2) 

20,5 
(17,5-
24,5) 

n, aantal ziekenhuizen 
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Figuur 5 • Handalcohol-verbruik in de zorgeenheden van Belgische ziekenhuizen per regio, 

2013-2017 (B=Brussel, V=Vlaanderen, W=Wallonië)  
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1.5. TOTALE KWALITEITSSCORE VOOR ZHH 

85% van de ziekenhuizen haalt een goede totale ZHH kwaliteitsscore (tabel 13 en figuur 6). Er zijn 

echter verschillen in de kwaliteitsscore tussen de verschillende regio’s. In Vlaanderen haalt tot één 

vijfde meer ziekenhuizen een goede totale kwaliteitsscore dan in Brussel en in Wallonië. De mediaan 

van de totale kwaliteitsscore is op nationaal niveau 91 (tabel 13). De variatie in de totale 

kwaliteitsscore wordt weergegeven in een boxplot (figuur 7). 

 

Tabel 13 • Mediaan en range totale kwaliteitsscore in Belgische ziekenhuizen en percentage 

ziekenhuizen per kwaliteitsklasse, 2017 

 België Brussel Vlaanderen Wallonië 

 2017 (n=103) 2017 (n=12) 2017 (n=54) 2017 (n=37) 

Mediaan 

kwaliteitsscore (range) 

(min.=0 – max.=100) 

92  

(51 - 99) 

89  

(58 – 98) 

93  

(70-99) 

92  

(51 – 99) 

percentage ziekenhuizen per kwaliteitsklasse  

Zwak (score <67) 2 8 0 3 

Matig (score 67 - 79) 13 17 6 22 

Goed (score ≥ 80) 85 75 94 76 

n, aantal ziekenhuizen 

 

 
Figuur 6 • Kwaliteitsindicatoren: percentage ziekenhuizen per kwaliteitsklasse op nationaal en 

regionaal niveau, 2017 
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Figuur 7 • Kwaliteitsindicatoren: boxplot voor de kwaliteitsscores op nationaal en regionaal 

niveau, 2017  
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2. Resultaten per ziekenhuis 

De kwaliteitsscores per ziekenhuis voor elk van de drie indicatorgroepen zijn zeer goed (tabel 14). 

Meer dan de helft van de ziekenhuizen behaalt voor de drie indicatorgroepen; organisatie, middelen 

en activiteiten een hoge (groene) score. 

 

Tabel 14 •  Ziekenhuishygiëne kwaliteitsscores per ziekenhuis, België, 2017 

 
 

  

Post-

code

Plaats Ziekenhuis Score 

organisatie 

(max. 10)

Score 

middelen 

(max.9)

Score 

activiteiten 

(max. 79)

Score 

proces 

(max.2)

Totaal 

score 

(max. 100)

1000 BRUSSELS CENTRE HOSPITALIER UNIV. ST.-PIERRE 10 9 77 2 98

1000 BRUSSELS INSTITUT JULES BORDET 10 9 69 2 90

1000 BRUSSELS KLINIEK ST.-JAN - CLINIQUE ST. JEAN 10 9 69 2 90

1020 BRUSSELS CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BRUGMANN 10 9 70 2 91

1020 BRUSSELS HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA (HUDERF) 10 9 68 2 89

1040 BRUSSELS HOPITAUX IRIS SUD - IRIS ZIEKENHUIZEN ZUID 10 7 41 0 58

1070 BRUSSELS CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE BRUXELLES - HOPITAL ERASME 4 9 73 2 88

1070 BRUSSELS

CENTRE HOSPITALIER INTERREGIONAL EDITH CAVELL (SARE) + 

BRAINE L'ALLEUD 10 7 69 0 86

1090 BRUSSELS UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL 10 9 76 2 97

1160 BRUXELLES CENTRE HOSPITALIER INTERREGIONAL EDITH CAVELL DELTA 10 7 68 2 87

1180 BRUSSELS EUROPAZIEKENHUIZEN - CLINIQUES DE L'EUROPE 10 7 59 0 76

1200 BRUSSELS CLINIQUES UNIVERSITAIRES ST.-LUC 10 9 56 2 77

1340 OTTIGNIES CLINIQUE SAINT PIERRE 10 9 79 0 98

1400 NIVELLES CENTRES HOSPITALIERS JOLIMONT 10 9 68 0 87

1500 HALLE A.Z. SINT-MARIA 10 9 69 0 88

1800 VILVOORDE ALGEMEEN ZIEKENHUIS VILVOORDE 10 4 62 2 78

2060 ANTWERPEN ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN 10 9 74 2 95

2100 DEURNE A.Z. MONICA 10 9 79 0 98

2200 HERENTALS ALGEMEEN ZIEKENHUIS HERENTALS 8 9 76 0 93

2300 TURNHOUT ALGEMEEN ZIEKENHUIS TURNHOUT 10 9 75 0 94

2390 MALLE ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST.-JOZEF 10 7 65 2 84

2400 MOL HEILIG HARTZIEKENHUIS V.Z.W. 10 7 53 0 70

2440 GEEL ALGEMEEN ZIEKENHUIS  ST.-DIMPNA 10 5 72 2 89

2500 LIER HEILIG HART ZIEKENHUIS Vzw 10 9 77 2 98

2610 WILRIJK GZA- ZIEKENHUIZEN 10 9 72 2 93

2650 EDEGEM UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN 10 9 76 2 97

2800 MECHELEN ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST.- MAARTEN 10 9 67 0 86

2820 BONHEIDEN IMELDA  ZIEKENHUIS 7 9 79 2 97

2840 REET A.Z. RIVIERENLAND 8 9 71 2 90

2880 BORNEM A.Z. RIVIERENLAND 10 9 78 0 97

2930 BRASSCHAAT ALGEMEEN ZIEKENHUIS KLINA V.Z.W. 10 9 74 0 93

3000 LEUVEN REGIONAAL ZIEKENHUIS HEILIG HART 8 9 76 2 95

3000 LEUVEN UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN K.U.L. 10 7 78 2 97

3290 DIEST ALGEMEEN ZIEKENHUIS DIEST 10 9 76 0 95

3300 TIENEN REGIONAAL ZIEKENHUIS HEILIG HART TIENEN 10 9 71 2 92

3500 HASSELT JESSAZIEKENHUIS 10 9 77 0 96

3550 HEUSDEN ST. FRANCISKUSZIEKENHUIS 10 9 69 0 88

3600 GENK ZIEKENHUIS OOST - LIMBURG 6 9 77 0 92

3680 MAASEIK ZIEKENHUIS MAAS EN KEMPEN 10 7 60 0 77

3700 TONGEREN ALGEMEEN ZIEKENHUIS VESALIUS 10 9 76 0 95

3800 SINT-TRUIDEN ST. TRUDO ZIEKENHUIS 10 9 78 2 99

3900 OVERPELT MARIAZIEKENHUIS NOORD-LIMBURG 10 9 74 0 93

4000 LIEGE CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN 10 9 78 0 97

4000 LIEGE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE 10 9 73 0 92

4000 LIEGE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIEGE 6 9 67 2 84

4000 ROCOURT CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN 10 9 78 0 97

4020 LIEGE INTERCOM. DE SOINS SPECIALISES DE LIEGE 10 5 72 0 87

4040 HERSTAL CLINIQUE ANDRE RENARD 8 9 77 2 96

4100 SERAING CENTRE HOSPITALIER DU BOIS DE L'ABBAYE ET DE HESBAYE 10 9 62 0 81

4500 HUY CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE HUY 10 9 74 2 95

4700 EUPEN ST.-NIKOLAUS HOSPITAL 10 9 67 0 86
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Voor fusieziekenhuizen is de naam van de hoofdcampus vermeld. 

 

 goed  matig  zwak 

 

  

4800 VERVIERS CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE VERVIERS 10 9 66 0 85

4960 MALMEDY CLINIQUE REINE ASTRID 8 7 57 0 72

5000 NAMUR CENTRE HOSPITALIER REGIONAL SAMBRE ET MEUSE 8 9 70 0 87

5000 NAMUR CHU UCL NAMUR 10 9 60 2 81

5004 BOUGE CLINIQUE ST.-LUC 10 9 60 0 79

5060 AUVELAIS CHR SAMBRE ET MEUSE 8 5 60 0 73

5500 DINANT CHU UCL NAMUR 6 7 36 2 51

5530 MONT-GODINNE CHU UCL NAMUR 10 9 54 0 73

6000 CHARLEROI GRAND HOPITAL DE CHARLEROI 10 9 79 0 98

6041 GOSSELIES CLINIQUE NOTRE-DAME DE GRACE 10 9 75 0 94

6042 LODELINSART CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CHARLEROI 10 9 78 2 99

6110

MONTIGNY-LE-

TILLEUL C.H. UNIVERSITAIRE ANDRE VESALE 10 9 75 2 96

6460 CHIMAY CENTRE DE SANTE DES FAGNES 10 9 75 0 94

6700 ARLON VIVALIA - CLINIQUES DU SUD-LUXEMBOURG 10 9 78 0 97

6800 LIBRAMONT VIVALIA - CENTRE HOSPITALIER DE L'ARDENNE 10 9 77 2 98

6900

MARCHE-EN-

FAMENNE VIVALIA - INSTITUT FAMENNE-ARDENNE-CONDROZ 10 9 76 0 95

7000 MONS C.H.U. ET PSYCHIATRIE DE MONS-BORINAGE 10 9 76 0 95

7000 MONS CHR MONS - HAINAUT 10 7 61 0 78

7060 SOIGNIES CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE SENNE 6 7 63 0 76

7100

HAINE-SAINT-

PAUL CENTRES HOSPITALIERS JOLIMONT 10 7 78 0 95

7100 LA LOUVIERE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE TIVOLI 8 9 75 0 92

7301 HORNU CENTRE HOSPITALIER EPICURA 8 9 57 0 74

7500 TOURNAI CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE PICARDE - Chwapi 10 9 78 0 97

7700 MOUSCRON CENTRE HOSPITALIER DE MOUSCRON 10 9 72 0 91

7800 ATH CENTRE HOSPITALIER EPICURA 8 7 57 2 74

8000 BRUGGE ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST.-JAN BRUGGE-OOSTENDE 8 7 72 0 87

8300 KNOKKE-HEIST ALGEMEEN ZIEKENHUIS ZENO 10 9 73 2 94

8310 BRUGGE ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST. LUCAS 6 9 75 0 90

8400 OOSTENDE ALGEMEEN ZIEKENHUIS DAMIAAN 10 9 69 0 88

8500 KORTRIJK ALGEMEEN ZIEKENHUIS GROENINGE 10 9 77 0 96

8630 VEURNE AZ WEST 10 9 75 2 96

8700 TIELT ST.-ANDRIESZIEKENHUIS 8 9 70 2 89

8790 WAREGEM O.L.V. VAN LOURDES ZIEKENHUIS WAREGEM 10 9 72 2 93

8800 ROESELARE ALGEMEEN ZIEKENHUIS DELTA 6 9 68 2 85

8820 TORHOUT ALGEMEEN ZIEKENHUIS DELTA 10 9 74 0 93

8870 IZEGEM ST.-JOZEFSKLINIEK Vzw 10 9 72 0 91

8900 IEPER JAN YPERMAN ZIEKENHUIS Vzw 10 9 75 0 94

9000 GENT ALGEMEEN ZIEKENHUIS MARIA MIDDELARES 10 9 74 2 95

9000 GENT ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST. LUCAS 10 9 66 0 85

9000 GENT UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT 10 9 77 2 98

9000 GENT ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFIJN 10 5 75 0 90

9100 SINT-NIKLAAS ALGEMEEN ZIEKENHUIS NIKOLAAS 10 9 70 2 91

9160 LOKEREN ALGEMEEN ZIEKENHUIS LOKEREN 10 9 76 2 97

9200 DENDERMONDE ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST. BLASIUS 10 9 79 0 98

9300 AALST ONZE LIEVE VROUWZIEKENHUIS 10 9 77 2 98

9300 AALST ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS 10 9 76 0 95

9600 RONSE ALGEMEEN ZIEKENHUIS GLORIEUX 10 9 70 0 89

9620 ZOTTEGEM ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST.-ELISABETH 10 9 72 2 93

9700 OUDENAARDE ALGEMEEN ZIEKENHUIS OUDENAARDE 6 9 73 2 90

9800 DEINZE ST.-VINCENTIUSZIEKENHUIS 10 9 74 2 95

9900 EEKLO ALGEMEEN ZIEKENHUIS ALMA 10 9 68 0 87
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3. Resultaten per regionaal platform voor 
ziekenhuishygiëne 

In België zijn er 9 regionale platformen voor ZHH waar acute ziekenhuizen lid van zijn en waar 

verschillende topics rond ZHH besproken kunnen worden. Met het doel om duidelijker te maken welke 

indicatoren minder goed scoren binnen het regionaal platform, worden resultaten per regionaal 

platform gegeven, wat mogelijkheden tot discussie en samenwerking kan bieden. Een 10e regionaal 

platform specifiek voor alle Belgische psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen 

binnen algemene ziekenhuizen werd in 2017 opgericht. Omdat de focus binnen dit project ligt op 

acute ziekenhuizen, werden de resultaten voor het regionaal platform specifiek voor psychiatrie niet 

apart weergegeven.  

 

Drie ziekenhuizen zijn lid van twee verschillende regionale platformen. Deze ziekenhuizen werden dus 

meegenomen bij het berekenen van de resultaten van twee verschillende regionale platformen. De 

afkorting die gebruikt werd om het regionaal platform weer te geven in de tabellen, wordt verduidelijkt 

in onderstaande legende (tabel 15). 

 

Tabel 15 • Legende: regionaal platform en afkorting 

Regionaal platform Afkorting 

Antwerpen A 

Brussel - Waals-Brabant B-WB 

Henegouwen H 

Luik L 

Namen-Luxemburg N-L 

Oost-Vlaanderen OVL 

Vlaams-Brabant -  Brussel VB-B 

Vlaams-Brabant - Limburg VB-L 

West-Vlaanderen WVL 

 

Per indicatorgroep wordt voor elk regionaal platform voor ZHH de mediaan voor de kwaliteitsscores en 

het percentage ziekenhuizen per kwaliteitsklasse weergegeven. Het percentage ziekenhuizen dat 

voldoet aan elke individuele indicator per regionaal platform voor ZHH wordt eveneens weergegeven. 

 

3.1. KWALITEITSSCORES EN KWALITEITSKLASSE 

3.1.1. Organisatie-indicatoren 

Tabel 16 • Mediaan en range kwaliteitsscore van de organisatie-indicatorgroep in Belgische 

ziekenhuizen en percentage ziekenhuizen per kwaliteitsklasse, per regionaal platform, 2017 

 A 
2017 
n=15 

B-WB 
2017 
n=15 

H 
2017 
n=13 

L 
2017 
n=12 

N-L 
2017 
n=8 

OVL 
2017 
n=14 

VB-B 
2017 
n=4 

VB-L 
2017 
n=13 

WVL 
2017 
n=12 

Mediaan 
kwaliteitsscore 
(range) 
Min.=0  
max.=10 

10 
(7-10) 

10  
(4-10) 

10 
(6-10) 

10 
(6-10) 

10 
(6-10) 

10 
(6-10) 

10 
(10-10) 

10 
(6-10) 

10 
(6-10) 

Percentage ziekenhuizen per kwaliteitsklasse 

Zwak (score<7) 0 7 8 8 13 7 0 8 17 
Matig (score=7) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
Goed (score≥8)  93 93 92 92 88 93 100 92 83 
n, aantal ziekenhuizen 
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3.1.2. Middelen-indicatoren 

Tabel 17 • Mediaan en range kwaliteitsscore van de middelen-indicatorgroep in Belgische 

ziekenhuizen en percentage ziekenhuizen per kwaliteitsklasse, per regionaal platform, 2017 

 A 

2017 

n=15 

B-WB 

2017 

n=15 

H 

2017 

n=13 

L 

2017 

n=12 

N-L 

2017 

n=8 

OVL 

2017 

n=14 

VB-B 

2017 

n=4 

VB-L 

2017 

n=13 

WVL 

2017 

n=12 

Mediaan 

kwaliteitsscore 

(range) 

Min.=0  

max.= 9 

9 

(5-9) 

9 

(7-9) 

9 

(5-9) 

9 

(7-9) 

9 

(7-9) 

9 

(5-9) 

9 

(4-9) 

9 

(7-9) 

9 

(7-9) 

Percentage ziekenhuizen per kwaliteitsklasse 

Zwak (score<6) 7 0 8 8 0 7 25  0 0 

Matig (score=6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Goed (score≥7)  93 100 92 92 100 93 75 100 100 

n, aantal ziekenhuizen 

3.1.3.  Activiteiten-indicatoren 

Tabel 18 • Mediaan en range kwaliteitsscore van de activiteiten-indicatorgroep in Belgische 

ziekenhuizen en percentage ziekenhuizen per kwaliteitsklasse, per regionaal platform, 2017 

 A 
2017 
n=15 

B-WB 
2017 
n=15 

H 
2017 
n=13 

L 
2017 
n=12 

N-L 
2017 
n=8 

OVL 
2017 
n=14 

VB-B 
2017 
n=4 

VB-L 
2017 
n=13 

WVL 
2017 
n=12 

Mediaan 
kwaliteitsscore 
(range) 
Min.=0  
max.=79 

74 
(53-79) 

69 
(41-79) 

75 
(57-79) 

73 
(57 -78) 

65 
(36-78) 

74 
(66-79) 

73 
(62-77) 

76 
(60-79) 

73 
(68-77) 

Percentage ziekenhuizen per kwaliteitsklasse 

Zwak 
(score<51) 

0 7 0 0 13 0 0  0 0 

Matig  
(score 51-62) 

7 20 23 17 38 0 25 8 0 

Goed 
(score≥63)  

93 73 77 83 50 100 75 92 100 

n, aantal ziekenhuizen 

3.1.4. Totale kwaliteitsscore voor ZHH 

Tabel 19 • Mediaan en range kwaliteitsscore van alle kwaliteitsindicatoren in Belgische 

ziekenhuizen en percentage ziekenhuizen per kwaliteitsklasse, per regionaal platform, 2017 

 A 
2017 
n=15 

B-WB 
2017 
n=15 

H 
2017 
n=13 

L 
2017 
n=12 

N-L 
2017 
n=8 

OVL 
2017 
n=14 

VB-B 
2017 
n=4 

VB-L 
2017 
n=13 

WVL 
2017 
n=12 

Mediaan 
kwaliteitsscore 
(range) 
Min.=0  
max.=100 

93 
(70-98) 

88 
(58-98) 

94 
(73-99) 

90 
(72-97) 

84 
(51-98) 

94 
(85-98) 

93 
(78-98) 

95 
(77-99) 

92 
(85-96) 

Percentage ziekenhuizen per kwaliteitsklasse 

Zwak 
(score<67) 

0 7 0 0 13 0 0 0 0 

Matig  
(score 67-79) 

7 20 31 8 25 0 25 8 0 

Goed 
(score≥80)  

93 73 69 92 63 100 75 92 100 

n, aantal ziekenhuizen 
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3.2. INDIVIDUELE INDICATOREN 

3.2.1. Organisatie-indicatoren 

Tabel 20 • Percentage ziekenhuizen die voldoen aan elke individuele organisatie-indicator, per regionaal platform, 2017 

Indicator A 
2017 
n=15 

B-WB 
2017 
n=15 

H 
2017 
n=13 

L 
2017 
n=12 

N-L 
2017 
n=8 

OVL 
2017 
n=14 

VB-B 
2017 
n=4 

VB-L 
2017 
n=13 

WVL 
2017 
n=12 

Aanwezigheid van een algemeen strategisch langetermijnplan (3-5 jaar) voor ZHH, goedgekeurd door het comité voor ZHH 93 100 100 100 100 100 100 92 100 

Het algemeen strategisch plan voor ZHH is geïntegreerd in het strategisch plan van het ziekenhuis 80 87 77 83 88 100 100 85 83 

Aantal vergaderingen van het ZHH comité ≥4 per jaar 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Gedetailleerd actieplan voor ZHH is aanwezig en goedgekeurd door het comité voor ZHH 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ZHH jaarverslag is aanwezig en goedgekeurd door het comité voor ZHH 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

De verpleegkundige(n)-ziekenhuishygiënist is/zijn lid van het verpleegkundig middenkader 100 93 92 92 88 93 100 92 83 

Gemiddeld percentage 96 97 95 96 96 99 100 95 94 
n, aantal ziekenhuizen; ZHH, ziekenhuishygiëne 

3.2.2. Middelen-indicatoren 

Tabel 21 • Percentage ziekenhuizen die voldoen aan elke individuele organisatie-indicator, per regionaal platform, 2017 

Indicator A 
2017 
n=15 

B-WB 
2017 
n=15 

H 
2017 
n=13 

L 
2017 
n=12 

N-L 
2017 
n=8 

OVL 
2017 
n=14 

VB-B 
2017 
n=4 

VB-L 
2017 
n=13 

WVL 
2017 
n=12 

Effectief aantal arts-ZHH ≥ 90% van het theoretisch aantal 93 67 92 92 100 100 100 92 100 

Effectief aantal verpleegkundige-ZHH ≥ 90% van het theoretisch aantal 93 100 92 83 88 100 100 100 92 

Aanwezigheid van ZHH referenten 100 100 100 100 100 100 75 100 100 

Aantal referenten op een IZ afdeling / het aantal afdelingen IZ ≥ 1 100 100 92 92 100 93 75 100 100 

Aantal referenten op alle afdelingen (incl. IZ) / het aantal afdelingen (incl. IZ) ≥ 1 87 93 92 100 100 93 75 92 100 

Gemiddeld percentage 95 92 94 93 98 97 85 97 98 
n, aantal ziekenhuizen; IZ, Intensieve Zorgen; ZHH, ziekenhuishygiëne 
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Tabel 22 • Mediaan en percentiel 25 en 75 voor de twee numerieke indicatoren behorende tot de middelen-indicatorengroep, per regionaal platform, 2017 

Indicator A 
2017 

n=15 

B-WB 
2017 

n=15 

H 
2017 

n=13 

L 
2017 

n=12 

N-L 
2017 

n=8 

OVL 
2017 

n=14 

VB-B 
2017 

n=4 

VB-L 
2017 

n=13 

WVL 
2017 

n=12 

Aantal ZHH opleidingsuren gegeven door het ZHH-team aan het ziekenhuispersoneel per 
theoretisch aantal VTE ZHH (artsen en verpleegkundigen) 

20 
(8 -23) 

29 
(23-37) 

31 
(17 – 

39) 

10 
(6 – 19) 

17 
(12 – 19) 

23 
(12 – 

30) 

27 
(12 -
112) 

23 
(19-26) 

16 
(12-25) 

Aantal deelnemers aan deze opleidingen per theoretisch aantal VTE ZHH (artsen en 
verpleegkundigen) 

433  
(180 – 

501) 

307  
§232 – 

488) 

218 
(148 – 

461) 

107 
(59 – 
148) 

130 
(72 – 
2018) 

305 
(244-
468) 

334 
(221-
628) 

293  
(121-
909) 

313 
(224-
533) 

Aantal uren opleiding over infectiepreventie gevolgd door het ziekenhuispersoneel via e-learning 
per theoretisch aantal VTE ZHH (artsen en verpleegkundigen). 

0,7 
(0-190) 

0 
(0-0) 

0 
(0- 0,5) 

0 
(0 – 3) 

0 
(0-0) 

0 
(0-38) 

3 
(0 –47) 

0 
(0-88) 

73 
(11-
185) 

n, aantal ziekenhuizen; VTE, Voltijds Equivalent; ZHH, ziekenhuishygiëne 

3.2.3. Activiteiten-indicatoren 

Tabel 23 • Percentage ziekenhuizen die voldoen aan elke individuele activiteiten-indicator, per regionaal platform, 2017 

Indicator A 
2017 
n=15 

B-WB 
2017 
n=15 

H 
2017 
n=13 

L 
2017 
n=12 

N-L 
2017 
n=8 

OVL 
2017 
n=14 

VB-B 
2017 
n=4 

VB-L 
2017 
n=13 

WVL 
2017 
n=12 

1. Vergaderingen 

Deelname van de directie aan de vergaderingen voor het comité voor ZHH 100 93 100 100 88 100 75 92 100 
Deelname van het team ZHH aan de vergaderingen van het regionaal platform voor ZHH 87 93 92 100 100 100 100 100 100 
2. Surveillances 

MRSA (lokaal) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
MRSA (nationaal) 100 100 100 100 100 100 100 100 92 
Bloedstroominfecties (lokaal) 100 100 100 100 88 100 100 92 100 
Bloedstroominfecties (nationaal) 100 100 100 100 88 100 100 92 92 
Multiresistente Gram-negatieve bacteriën (lokaal) 100 100 100 100 100 100 100 92 100 
Multiresistente Gram-negatieve bacteriën (nationaal) 100 100 100 100 100 100 100 92 92 
Toxine producerende Clostridium difficile infecties (lokaal) 100 93 100 100 100 100 100 92 100 
Infecties op IZ afdeling (lokaal) 100 60 69 33 38 78 75 77 100 
Postoperatieve wondinfecties (lokaal) 80 53 62 25 38 65 100 54 75 
Vancomycine-resistente enterokokken (lokaal) 100 100 100 100 88 93 100 85 92 
Aanwezigheid van een systematische interactie tussen het laboratorium en het team ZHH (alarmsysteem) 100 100 92 100 100 100 100 100 100 
3. Procesaudits 

Aanpak voor de optimalisatie van de keuze voor veneuze vasculaire toegang 67 53 54 100 63 79 25 77 33 
Procedure ter preventie van bloedstroominfecties gerelateerd aan CVC 80 100 77 100 63 93 100 100 92 
Audit van procedure ter preventie van bloedstroominfecties gerelateerd aan CVC 60 67 46 67 38 72 50 54 33 
Procedure ter preventie van katheter-gerelateerde UWI 80 93 92 92 100 93 50 85 100 
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Audit van procedure ter preventie van katheter-gerelateerde UWI 67 80 54 75 63 64 25 31 42 
Procedure ter preventie van infecties gerelateerd aan kunstmatige ventilatie 87 53 77 83 50 100 100 100 92 
Audit van procedure ter preventie van infecties gerelateerd aan kunstmatige ventilatie 67 33 15 33 38 71 50 69 50 
Procedure ter preventie van POWI 80 67 77 83 88 86 100 85 67 
Audit van procedure ter preventie van POWI 47 67 0 58 25 43 25 54 33 
4. Nationale campagne/prevalentiestudie 

Deelname aan de nationale campagne voor handhygiëne 100 100 100 100 100 100 100 100 92 
Lokale audits met betrekking tot handhygiëne compliance (buiten nationale campagne) 93 80 77 83 88 79 75 85 100 
Ziekenhuis rapporteert minstens 150 handhygiëne opportuniteiten (buiten nationale campagne) 67 73 69 83 63 71 75 77 75 
Deelname aan prevalentiestudie over zorginfecties en antibioticagebruik 80 80 92 75 63 79 100 77 75 
5. Andere 

Patiënteninformatie over infectierisico 100 80 100 92 88 100 100 100 100 
Beleid ter preventie van accidenteel bloedcontact 100 100 92 100 88 93 100 100 100 
Procedure voor de aanpak van accidenteel bloedcontact 100 100 100 100 75 100 100 100 100 
Griepvaccinatiecampagne voor het personeel 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Deelname van het team ZHH aan de vergaderingen van het comité voor medische hulpmiddelen 100 93 100 92 75 93 100 100 83 
Deelname aan de vergaderingen van de antibiotherapiebeleidsgroep door de arts-hygiënist 100 100 100 100 88 100 100 100 100 
Procedure antibioticaprofylaxe in chirurgie 93 87 100 83 63 100 100 100 100 
Audit van de procedure voor antibioticaprofylaxe in chirurgie 80 60 62 42 38 79 75 92 50 
Deelname aan de chirurgische antibioticaprofylaxe audit van BAPCOC 93 73 77 67 63 93 75 77 67 
Procedure ter preventie van de overdracht via contact/druppels/lucht 100 93 100 100 100 100 100 100 100 
Audit van de procedure ter preventie van de overdracht via contact/druppels/lucht 80 47 15 50 0 71 75 62 75 
Procedure ter preventie van overdracht door screening 100 93 100 92 88 93 100 92 100 
Audit van de procedure ter preventie van overdracht door screening 73 47 8 17 0 71 50 54 67 
Procedure bij opname van patiënten die gekende MDRO-dragers zijn 87 80 100 83 75 93 100 92 100 
Audit van de procedure bij opname van gekende MDRO-dragers 53 33 15 17 13 57 50 54 58 
Procedure voor de desinfectie van endoscopen 100 87 92 83 88 100 100 92 92 
Procedure voor de desinfectie van endocavitaire echografiesondes 67 60 77 75 88 71 75 85 67 
Audit van procedure voor de desinfectie van endocavitaire echografiesondes 27 13 0 17 13 14 0 23 8 
Aanpak ter preventie van het risico op tuberculose 93 93 92 100 75 93 100 100 100 
Aanpak ter preventie van het risico op Creutzfeld Jacob 73 80 85 58 63 71 0 85 67 
Aanpak ter preventie van infectierisico met betrekking tot het beheer van bouwwerken 100 87 85 83 63 100 100 100 100 
Aanpak ter preventie van infectierisico door de schoonmaak en desinfectie van oppervlakten en niet-medisch materiaal 100 87 100 100 100 100 100 100 100 
Aanpak ter preventie van het infectierisico door de schoonmaak en desinfectie van niet-kritisch medisch materiaal 100 60 77 100 88 93 100 100 100 
Beheersplan met betrekking tot het infectierisico bij het gebruik van sanitair warm water 93 87 85 58 63 100 100 100 100 
Procedure ter preventie van het infectierisico in operatiekwartieren en zalen voor interventionele technieken 100 73 92 67 75 93 100 100 100 
Audit van de procedure ter preventie van het infectierisico in operatiekwartieren en zalen voor interventionele technieken 60 33 15 25 0 43 0 62 58 
Procedure ter preventie van het infectierisico in verloskamers 73 47 77 58 63 93 50 92 83 
Audit van de procedure ter preventie van het infectierisico in verloskamers 33 47 8 0 13 43 0 38 42 

Gemiddeld percentage 85 77 75 76 68 85 79 84 82 
BAPCOC, Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee; CVC, Centraal Veneuze Katheter; MDRO, multidrugresistente organismen; MRSA, Methicilline resistente Staphylococcus aureus; IZ, 

intensieve zorgen; n, aantal ziekenhuizen; POWI, postoperatieve wondinfectie; UWI, urineweginfectie; VTE, voltijds equivalent; ZHH, ziekenhuishygiëne 
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Tabel 24 • Mediaan en percentiel 25 en 75 voor de twee numerieke indicatoren behorende tot de activiteiten-indicatorengroep, per regionaal platform, 2017 

Indicator A 
2017 

n=15 

B-WB 
2017 

n=15 

H 
2017 

n=13 

L 
2017 

n=12 

N-L 
2017 

n=8 

OVL 
2017 

n=14 

VB-B 
2017 

n=4 

VB-L 
2017 

n=13 

WVL 
2017 

n=12 

Vaccinatiegraad voor influenza van het personeel  

(uitgedrukt in percentage) 

49%  
(46% - 

65%) 

19% 
(12%-
25%) 

20% 
(18%-
26%) 

17% 
(10%-
20%) 

25% 
(15%-
28%) 

50% 
(39%-
63%) 

41% 
(39%-
50%) 

45% 
(39%-
55%) 

59% 
(54%-
64%) 

Aantal geobserveerde handhygiëne opportuniteiten (buiten de nationale 
campagne) 

570 
(119- 
1920) 

466 
(227-
1343) 

203 
(156 – 

450) 

167 
(153- 
376) 

566 
(164- 
959) 

700 
(332-
2246) 

516 
(212-
1110) 

465 
(150- 
853) 

280 
(122-
1534) 

n, aantal ziekenhuizen 

3.2.4. Proces-indicator 

Tabel 25 • Percentage ziekenhuizen die voldoen aan de individuele proces-indicator en mediaan en percentiel 25 en 75 voor het handalcohol-verbruik, per 

regionaal platform, 2017 

A 
2017 
n=15 

B-WB 
2017 
n=15 

H 
2017 
n=13 

L 
2017 
n=12 

N-L 
2017 
n=8 

OVL 
2017 
n=14 

VB-B 
2017 
n=4 

VB-L 
2017 
n=13 

WVL 
2017 
n=12 

Handalcohol-verbruik, mediaan en percentiel 25 en 75 (in liter/1000 hospitalisatiedagen) 
25,7 

(16,3-49,0) 
29,8 

(21,0-44,1) 
21,1 

(19,2-23,4) 
17,6 

(14,5-24,5) 
19,8 

(13,9-34,1) 
24,9 

(20,5-39,0) 
29,9 

(24,4-36,3) 
22,1 

(15,0-37,1) 
23,4 

(19,7-36,0) 
Percentage ziekenhuizen voor handalcohol-verbruik (liter/1000 hospitalisatiedagen) ≥ gemiddelde in 2016 (24.7l/1000 hospitalisatiedagen) 

53 60 15 25 38 50 75 38 42 
n, aantal ziekenhuizen 
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4. Deelname aan andere surveillances en 
audits dan deze vermeld in de vragenlijst  

4.1. DEELNAME AAN EEN ANDER LOKAAL SURVEILLANCESYSTEEM VOOR 

ZORGGERELATEERDE INFECTIES/MULTIRESISTENTE BACTERIËN DAN DEZE VERMELD 

IN DE VRAGENLIJST 

Antwoorden op deze vraag omvatten eveneens surveillances die reeds in de algemene lijst omvat 

waren zoals bijvoorbeeld deelname aan een surveillance van carbapenemase-producerende 

enterobacteriaceae (CPE). CPE registratie is onderdeel van de surveillance van multiresistente Gram-

negatieve bacteriën. 

Tabel 26 geeft een overzicht van de meest voorkomende surveillances die als antwoord op deze open 

vraag gegeven werden en die niet voorkomen in de algemene vragenlijst. 

Tabel 26 • Overzicht meest voorkomende antwoorden door de ziekenhuizen gegeven op de 

vraag aan welke surveillances ze deelnemen buiten deze reeds vermeld in de vragenlijst , 

België, 2017 

Surveillance gerelateerd met Surveillance 

1. Infecties geassocieerd met het 

gebruik van een invasief hulpmiddel 

 Catheter-associated urinary tract infections 

2. Andere infecties   Influenza 

 Norovirus 

 Tuberculose 

 Legionella 

 Rotavirus 

 Aspergillus 

 Respiratory syncytial virus 

 

4.2. DEELNAME AAN LOKALE AUDITS VAN ANDERE ZORGPROCESSEN EN/OF –INFECTIES 

MET BETREKKING TOT ZIEKENHUISHYGIËNE DAN DEZE VERMELD IN DE VRAGENLIJST 

Ook hier vinden we bij de antwoorden audits die reeds in de algemene vragenlijst omvat zijn zoals 

bijvoorbeeld het uitvoeren van een lokale handhygiëne audit. 

 

Tabel 27 geeft een overzicht van de meest voorkomende audits die als antwoord op deze open vraag 

gegeven werden en die niet voorkomen in de algemene vragenlijst.  

 

Tabel 27 • Overzicht meest voorkomende antwoorden door de ziekenhuizen gegeven op de 

vraag aan welke audits ze deelnemen buiten deze reeds vermeld in de vragenlijst , België, 2017 

Audits van Audit 

1. Medisch Materiaal  Endoscopen 

2. Infrastructuur  Melkkeuken 

 Schoonmaak 

 Ziekenhuiskeuken 

 Basisvoorwaarden handhygiëne en kleding personeel1 

 Scheiding proper-vuil 

 Linnen/wasserij 

3. Andere audits  Audits in het kader van accreditatie 
1 Een audit van de naleving van de basisvereisten is een (optioneel) onderdeel van de handhygiënecampagne en hoort dus niet 

helemaal in dit rijtje thuis. Binnen het VIP² project worden zowel interne als externe audits ingericht om na te gaan in welke 

mate de basisvereisten voor een goede handhygiëne worden nageleefd. Omdat niet duidelijk is of de ziekenhuizen hier een 

externe of interne audit bedoelen, het niet verplichte karakter in de handhygiënecampagne en het grote aantal ziekenhuizen die 

dit antwoord gaven, wordt deze audit wel meegenomen in het overzicht. 
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DISCUSSIE 

1. Kwaliteitsindicatoren geregistreerd sinds 
2013 

De nieuwe set indicatoren voor de gegevensverzameling van 2017 bevat alle indicatoren uit de 

vroegere gegevensverzamelingen (gebruikt in 2013, 2015 en 2016). Dit maakt het mogelijk om voor 

deze gemeenschappelijke kwaliteitsindicatoren resultaten van 2017 te vergelijken met de vorige 

evaluaties. De resultaten van 2017 voor deze indicatoren zijn vergelijkbaar met de resultaten van 

2016 en 2015.  

 

Indicatoren die in 2016 reeds hoog scoorden, hebben nog steeds hoge scores. Voor een aantal 

zwakker scorende indicatoren in 2016 wordt een verbetering voor 2017 waargenomen: 

 Verhoging van de proportie ziekenhuizen waar het algemeen strategisch plan voor ZHH 

geïntegreerd is in het algemeen strategisch plan van het ziekenhuis van 79% naar 86%. 

 Verhoging van het aantal ziekenhuizen dat lokale surveillance van postoperatieve 

wondzorginfecties (49% in 2016, 58% in 2017) rapporteert.  

 

Volgende indicatoren behalen in vergelijking met 2016 een lagere score:  

 Score voor ‘de verpleegkundige(n)-ziekenhuishygiënist is/zijn lid van het verpleegkundig 

middenkader’ daalde van 95% naar 92%. Hierbij de opmerking dat tot en met 2016 slechts één 

verpleegkundige-ziekenhuishygiënist lid moest zijn van het middenkader, terwijl dit vanaf 2017 

voor alle verpleegkundigen-ziekenhuishygiënist die gefinancierd worden volgens het wettelijk 

bepaald minimaal vereiste kader geldt.  

 Scores voor het uitvoeren van een aantal audits dalen: 

o voor de audit van plaatsing en zorg van centraal veneuze katheter van 72% naar 54%,  

o voor de audit van kunstmatige ventilatie van 67% naar 47%,  

o voor de audit van plaatsing en zorg van urinewegkatheters van 66% naar 58%, en  

o voor de audit van preventie van POWI van 44% naar 34%. 

Vanaf 2017 worden deze indicatoren opgesplitst in twee onderdelen. Naast de aanwezigheid van 

een procedure wordt nagegaan of deze procedure geauditeerd wordt. Het is mogelijk dat de 

andere vraagstelling en meer gedetailleerde beschrijving van deze indicatoren in het lastenboek 

gebruikt voor de gegevensverzameling van 2017 een invloed heeft op de daling van deze scores.  

Score voor de handhygiëne audit blijft stabiel. 

 

Ondanks een stijging sinds 2013, scoort het uitvoeren van een lokale surveillance van infecties op de 

intensieve zorgen afdeling en een lokale surveillance van postoperatieve wondinfecties nog steeds 

zwak. Dit staat in contrast met de andere bevraagde surveillances die wel hoog scoren. Hoge scores 

voor de surveillances over MRSA, bloedstroominfecties en multiresistente Gram-negatieve bacteriën 

kunnen deels verklaard worden doordat deelname aan deze nationale surveillances wettelijk verplicht 

is [2]. Van de 101 ziekenhuizen die een lokale surveillance uitvoeren voor Clostridium difficile, nemen 

94 ziekenhuizen deel aan de nationale surveillance voor Clostridium difficile. Van de 98 ziekenhuizen 

die een lokale Vancomycine-resistente enterokokken surveillance uitvoeren, nemen 82 ziekenhuizen 

deel aan de nationale surveillance. Ondanks het niet verplichte karakter van deze nationale 

surveillances is de deelname hoog.  

Dit staat in contrast met de deelname aan de nationale surveillances van POWI [3] en van infecties op 

de intensieve zorgen afdeling, die eveneens laag is. Verschillende studies tonen aan dat een 

surveillance programma leidt tot een daling van het aantal POWI [4]. Echter, het uitvoeren van een 

POWI surveillance is arbeidsintensief [4,5]. Aanvullend onderzoek is nodig om te evalueren of dit de 

lage deelname voor de (nationale) surveillances van POWI en van infecties op de intensieve zorgen 

afdeling voor Belgische ziekenhuizen kan verklaren en/of er andere barrières zijn.  
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Er kan eveneens nagegaan worden of een ‘light’-versie van deze surveillances, waarin een andere 

en/of minder uitgebreide methodologie gehanteerd wordt, kan bijdragen tot een hogere deelname aan 

deze surveillances.  

 

Uit literatuur blijkt dat er een significante correlatie bestaat tussen het handalcohol-verbruik en 

handhygiëne-compliantie [6], waardoor het handalcohol-verbruik gezien kan worden als een indicator 

voor handhygiëne compliance. Sinds 2013 stijgt het handalcohol-verbruik jaarlijks van een mediaan 

van 20,3 liter/1000 hospitalisatiedagen in 2013 tot 23,1 liter/1000 hospitalisatiedagen in 2017. Toch 

heeft minder dan de helft van de ziekenhuizen een handalcohol-verbruik dat hoger ligt dan het 

gemiddelde van 2016. In de literatuur wordt geen internationaal aanvaarde waarde teruggevonden die 

aangeeft welk volume handalcohol-verbruik overeenstemt met een goede handhygiëne compliance. 

De vraag kan gesteld worden of om het kwantificeren van deze indicator het juiste breekpunt (namelijk 

het gemiddelde handalcoholgebruik in 2016) gebruikt wordt.  

 

Daarnaast is er een grote variatie in handalcohol-verbruik tussen de regio’s en de ziekenhuizen 

onderling merkbaar. Naast het meten van het handalcohol-verbruik blijft de observatie van 

handhygiëne compliance de gouden standaard en zou verder moeten uitgevoerd worden, aangezien 

beide methodes elkaar aanvullen [6 - 8]. 74% van de ziekenhuizen rapporteert minstens 150 

handhygiëne opportuniteiten uit te voeren buiten de nationale campagne, maar de resultaten van deze 

observaties worden niet binnen dit project bevraagd. Het is dus niet mogelijk om na te gaan of de 

grote variatie in handalcohol-verbruik tussen de regio’s en ziekenhuizen gelinkt is aan een grote 

variatie in handhygiëne compliance. Het is momenteel ook niet mogelijk om na te gaan of deze grote 

variatie in handalcohol-verbruik gelinkt is aan het aantal handhygiëne opportuniteiten die binnen de 

handhygiënecampagne gemeten worden. Het is dan ook aanbevolen om na te gaan welke 

samenwerkingsmogelijkheden er zijn tussen dit project en de handhygiënecampagne om dit in kaart te 

kunnen brengen.  

 

In meer dan 90% van de ziekenhuizen benadert het effectieve aantal voltijdsequivalent 

verpleegkundigen- en artsen-ziekenhuishygiënist het theoretisch gefinancierde aantal 

voltijdsequivalent. Echter, het voldoen aan al de gevraagde indicatoren is met de huidige 

personeelsbezetting en middelen een uitdaging. Het rapport ter aanleiding van het bezoek van het 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) aan België in 2017 vermeldt dat het 

aantal VTE artsen en verpleegkundigen voor ziekenhuishygiëne eerder laag is in vergelijking met de 

aanvaarde standaarden. Het rapport beveelt aan de wetgeving rond het aantal VTE voor ZHH per 

ziekenhuis te herzien en aan te passen aan de huidige infectiepreventienoden in België [9].  

 

2. Nieuwe indicatoren geïntroduceerd in de 
2017 gegevensverzameling 

De nieuwe set van indicatoren bevat 13 audits, waarvan verwacht wordt dat deze jaarlijks uitgevoerd 

worden. De vraag of hier kwaliteit of kwantiteit primeert, kan gesteld worden. Een audit is vaak heel 

arbeidsintensief en omvat naast de uitvoering van de audit zelf, het opstellen en uitvoeren van een 

actieplan gebaseerd op de audit bevindingen en het opvolgen van de uitvoering van dit plan [10].  

 

Een tiental ziekenhuizen ondervond moeilijkheden bij het invullen van de vaccinatiegraad voor 

influenza van het verplegend personeel, vroedvrouwen en verpleeghulpen. Het vaccineren van de 

gezondheidswerkers is één van de effectieve strategieën om zorggerelateerde influenza-infecties te 

voorkomen [11,12]. Zoals gedefinieerd in het lastenboek werd enkel het percentage van het 

gevaccineerde verplegend personeel bevraagd, omdat zij dicht bij de patiënt staan en deze cijfers in 

elk ziekenhuis beschikbaar zouden moeten zijn [13].  
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We zijn er ons van bewust dat vaccinatie voor influenza enkel effectief is bij het voorkomen van 

zorggerelateerde influenza-infecties indien iedereen die in contact komt met patiënten gevaccineerd 

wordt, zoals de Hoge Gezondheidsraad en het Advisatory Committee on Immunization Practices 

binnen CDC (Centers for Disease Control and Prevention) aanbevelen [14,15]. Indien de ziekenhuizen 

hun interne vaccinatiegraad willen verhogen, kan het nuttig zijn om over cijfers per 

personeelscategorie te beschikken en de vaccinatiecampagne af te stemmen op de verschillende 

personeelscategorieën. Uit de literatuur blijkt namelijk dat zowel de vaccinatiegraad als de redenen 

om vaccinatie te weigeren verschillen tussen verschillende personeelscategorieën [16, 17].   

3. Kwaliteitsscore 

Ook na de uitbreiding van het aantal indicatoren in 2017, behalen de meeste ziekenhuizen nog steeds 

een hoge kwaliteitsscore. Verschillende indicatoren verwijzen naar wettelijke verplichtingen [2], 

waardoor voor deze indicatoren hoge scores verwacht worden. Voor 2017 wordt aan verschillende 

indicatoren die betrekking hebben op het uitvoeren van audits nog geen gewogen score toegekend. 

Net deze indicatoren scoren het zwakst, waardoor de vraag kan gesteld worden of de gemeten 

kwaliteit voor ZHH aan de hand van deze indicatoren niet beter voorgesteld wordt dan ze werkelijk is.  

 

De indicatoren zijn niet evenwichtig verdeeld over de verschillende indicatorengroepen. De 

activiteiten-indicatorengroep bevat veel meer indicatoren dan de andere indicatorengroepen. Hierdoor 

weegt deze indicatorgroep het meest door op de totale kwaliteitsscore en -klasse van het ziekenhuis.  

 

Dit project werkt met gewogen scores voor de indicatoren. Volgens Werner en Asch (2007) zouden 

indicatoren gewogen moeten worden volgens klinische waarde [18]. In dit project werden de gewogen 

scores echter toegekend op basis van expert opinion en gestuurd door een politieke beslissing om op 

sommige indicatoren meer aandacht te vestigen. Sommige indicatoren kregen een zeer hoge score 

toegekend, waardoor zij een grote impact kunnen hebben op de kwaliteitsklasse van de groep 

waartoe ze behoren.  

 

In Vlaanderen haalt één vijfde van de ziekenhuizen meer dan in Wallonië een goede kwaliteitsscore. 

Dit kan te verklaren zijn doordat in vergelijking met Wallonië een groot aantal Vlaamse ziekenhuizen 

geaccrediteerd zijn of met een accreditatieaanvraag bezig zijn [19].  

4. Set kwaliteitsindicatoren voor ZHH 

Het klassieke paradigma van Donabedian (1988) voor de assessment van kwaliteit van zorg bestaat 

uit drie componenten: structuur, proces en resultaat, waarbij elk component een effect heeft op de 

volgende component. Structuurindicatoren verwijzen naar de organisatorische voorwaarden (vb. 

aanwezigheid van referenten ZHH), procesindicatoren verwijzen naar de gegeven zorg aan de patiënt 

(vb. audit over procedure ter preventie van bloedstroominfecties gerelateerd aan centraal veneuze 

katheter). Resultaatindicatoren verwijzen dan naar wat effectief met de patiënt gebeurt (vb. het 

oplopen van een zorggerelateerde infectie) [20]. Deze drie types van indicatoren hebben elk hun 

sterktes, maar worden ook elk geassocieerd met hun eigen conceptuele, methodologische en 

praktische problemen [21]. De indicatoren-set die tijdens dit project gebruikt worden, bestaat enkel uit 

structuur- en procesindicatoren. Over de jaren heen zal meer nadruk gelegd worden op het uitvoeren 

van audits (evalueren van het proces). Resultaatindicatoren ontbreken binnen dit project. Verder 

onderzoek kan nagaan of de resultaten van verschillende nationale surveillances over 

zorggerelateerde infecties gebruikt kunnen worden als resultaatindicator. 
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Kwaliteit is complex en multidimensionaal. Te weinig indicatoren houden een risico op een te grote 

vereenvoudiging en verwaarlozing van niet gemeten aspecten van kwaliteit in. Te veel indicatoren 

kunnen dan weer verwarring veroorzaken of tot apathie over het nut van de meting en het afzwakken 

van de inspanningen of innovatie tot verbetering leiden [21]. Voor de gegevensverzameling van 2017 

werd de indicatoren-set uitgebreid en bevat nu 56 indicatoren.  

 

Er werd aan de ziekenhuizen gevraagd welke andere lokale surveillancesystemen voor 

zorggerelateerde infecties/multiresistente bacteriën en andere lokale audits van andere 

zorgprocessen en/of –infecties met betrekking tot ziekenhuishygiëne, dan deze die in de indicatoren 

set vervat zitten, uitvoeren. Bij het analyseren van deze antwoorden blijkt dat een aantal van deze 

lokale surveillancesystemen en audits reeds in de indicatoren-set vervat zitten of weinig banden 

hebben met infectiepreventie. Na correctie voor de lokale surveillancesystemen en audits die reeds in 

de indicatoren-set vervat zitten, geeft ongeveer 60% van de ziekenhuizen aan dat ze andere lokale 

surveillancesystemen hebben en/of andere lokale audits uitvoeren. Gebaseerd op deze bevindingen, 

kan de vraag gesteld worden of in de uitgebreide indicatoren-set niet bepaalde indicatoren ontbreken.  

5. Limitaties 

5.1. GEGEVENSVALIDATIE 

Zowel het individuele rapport per ziekenhuis als het nationale rapport zijn publiek beschikbaar. Dit kan 

het invullen van sociaal wenselijke antwoorden in de hand werken. De indicatorgegevens aangeleverd 

door de ziekenhuizen, werden en worden tot op heden niet gevalideerd. De noodzaak voor een 

gegevensvalidatie werd reeds vermeld in de haalbaarheidsstudie voor dit project [22] en in de 

voorgaande rapporten [23]. 

5.2. KWALITEITSINDICATOREN ALS MEETINSTRUMENT 

De kwaliteit van  het programma ter preventie en controle van zorginfecties in ziekenhuizen wordt 

binnen dit project voornamelijk geëvalueerd aan de hand of bepaalde taken die tot het ZHH 

takenpakket behoren al dan niet uitgevoerd worden binnen het ziekenhuis. De kwaliteit van hoe deze 

taken werden uitgevoerd en de impact ervan op de ZHH en de algemene zorgkwaliteit wordt door dit 

project niet geëvalueerd [23].  

 

Een goede score behalen op vooropgestelde indicatoren betekent niet automatisch dat de zorg op 

individueel patiënten en op ziekenhuis niveau van goede kwaliteit is. Aspecten van kwaliteit waarvoor 

geen ondersteunende evidentie of data beschikbaar zijn of aspecten die niet gemeten worden of niet 

meetbaar zijn, worden gemist [18]. Het is dus van belang te weten dat kwaliteitsmetingen gezien 

moeten worden als een tool in een bredere strategie voor het verbeteren van kwaliteit [18]. De meeste 

indicatoren vragen verder onderzoek en validatie voor met zekerheid gezegd kan worden dat  het 

programma ter preventie en controle van zorginfecties ‘goed’ of ‘slecht’ is. Een verkeerde conclusie 

houdt het risico in dat goede kwaliteit ten onrechte als slechte kwaliteit worden aangezien of dat een 

valse garantie gegeven wordt dat slechte presterende ziekenhuizen het goed doen. Indicatoren 

worden eerder gezien als een screening tool dan als een definitieve marker voor kwaliteit [21]. De 

vraag kan gesteld worden of het gebruik van indicatoren en kwaliteitsscores de beste manier is om de 

zorgkwaliteit in Belgische ziekenhuizen te meten en te verbeteren. 

6. Sterktes  

6.1. RESPONSE RATE 

Voor 2017 namen 1 chronisch en 102 acute Belgische ziekenhuizen deel aan het kwaliteitsindicatoren 

project, wat betekent dat alle acute ziekenhuizen deelnamen (response rate: 100%). Ondanks de 

verplichte deelname, kan dit gezien worden als een sterkte van dit project.  
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6.2. GEGEVENSVALIDATIE 

Voor de indicatoren die deelname aan nationale surveillances bevragen dient de bewijslast via 

Sciensano verzameld te worden volgens het lastenboek, wat het mogelijk maakte deze indicatoren te 

valideren. Deze indicatoren werden correct ingevuld door de ziekenhuizen, wat ons het gevoel geeft 

dat de ziekenhuizen de indicatoren waarheidsgetrouw ingevuld hebben.  

6.3. GECOÖRDINEERDE EN PROJECTMATIGE INFECTIEPREVENTIE 

Deze indicatoren set werd ontwikkeld als antwoord op de nood om op een gecoördineerde en 

projectmatige manier infectiepreventie binnen ziekenhuizen uit te werken. Het draaiboek kan gezien 

worden als een instrument dat infectiepreventie en -controle volledig dekt en draagt de strategie van 

het federaal platform voor ziekenhuishygiëne uit.  

6.4. BREEDGEDRAGEN MOBILISATOR 

Het kwaliteitsindicatoren project bevat federale kwaliteitsindicatoren waarvan de resultaten publiek 

beschikbaar zijn. Toch worden deze indicatoren breed gedragen en hebben we het gevoel dat dit 

project verbeterprocessen binnen ziekenhuizen in gang zet. Dit project mobiliseert niet enkel de 

ziekenhuishygiëne teams binnen de ziekenhuizen, maar ook de directie van de ziekenhuizen en zelfs 

de regionale platformen voor ziekenhuishygiëne. 

7. Andere initiatieven rond zorgkwaliteit in 
Belgische ziekenhuizen 

De laatste tien jaar is er in België een merkbare groei van het aantal initiatieven rond het meten en 

verbeteren van zorgkwaliteit in ziekenhuizen. Deze sensibilisatie en verhoogde focus op het belang 

van de zorgkwaliteit is een zeer positieve ontwikkeling in het algemeen zorgbeleid. Echter coördinatie 

van deze initiatieven is noodzakelijk. Naast het ZHH kwaliteitsindicatoren project zijn er in België 

verschillende initiatieven die zich richten op de algemene zorgkwaliteit in ziekenhuizen gecoördineerd 

door de overheid (P4P, VIP2) of uitgevoerd door privé organisaties (Accrediation Canada, JCI, 

Magnet, NIAZ, PAQS). Deze initiatieven vinden onafhankelijk van elkaar plaats wat de efficiëntie van 

het zorgbeleid niet ten goede komt (vb. zelfde gegevens en andere indicatoren voor het evalueren van 

zelfde issues moeten door ziekenhuizen aangeleverd worden voor deze zorgkwaliteitsprojecten) [23]. 

Integratie van deze initiatieven in één breed gedragen visie en in één algemeen zorgkwaliteitsproject 

lijken dan ook verdedigbaar [24]. De meerwaarde van het ZHH kwaliteitsindicatoren project is dat dit 

project meer aansluit bij de Belgische setting dan projecten gestuurd door internationale (privé) 

organisaties. Het ZHH kwaliteitsindicatoren project werd namelijk ontwikkeld door experten in het veld 

en is afgestemd op de huidige Belgische wetgeving. Dit project richt zich enkel op infectiepreventie en 

–controle binnen acute ziekenhuizen en gaat dan ook iets dieper in op infectiepreventie en –controle 

dan andere reeds bestaande projecten.  

 

Beleidsmakers en organisaties voor nationale gezondheidszorg zouden een evenwicht moeten vinden 

tussen het ontwikkelen van indicatoren die belangrijke aspecten van kwaliteit dekken, maar op 

hetzelfde moment moeten ze ook verzekeren dat de professionals die verantwoordelijk zijn voor de 

registraties niet overweldigd raken door de nodige inspanningen bij het meten en rapporteren [21]. 

Clusters van indicatoren rond specifieke thema’s met elk een beperkte set van robuuste indicatoren 

die geloofwaardigheid zijn, zullen de toepassing ervan stimuleren en de effectiviteit verhogen [21]. 
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CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

1. Conclusie 

De resultaten van het ZHH kwaliteitsindicatoren project tonen een goede kwaliteitsscore voor 

ziekenhuishygiëne in België. Voor 2017 werd een nieuwe en uitgebreidere set van 

kwaliteitsindicatoren gebruikt om de kwaliteit van het programma ter preventie en controle van 

zorginfecties in de ziekenhuizen te meten. Het project gebruikt vooral structuur- en procesindicatoren 

om de ZHH kwaliteit te meten en te evalueren. Deze set indicatoren beantwoordt de doelstelling van 

het project door een overzicht te geven van het aanwezig zijn of niet van voorwaarden die nodig zijn 

om zorginfecties tot een minimum te herleiden.  

2. Aanbevelingen 

2.1. AANBEVELINGEN VOOR DE ZIEKENHUIZEN 

 Verder blijven hun activiteiten en resultaten registreren zodat ze de kwaliteit van het programma 

ter preventie en controle van zorginfecties binnen hun ziekenhuis kunnen blijven opvolgen en 

verbeteren.  

2.2. AANBEVELINGEN VOOR DE BAPCOC-WERKGROEP ‘KWALITEITSINDICATOREN VOOR 

ZIEKENHUISHYGIËNE’ EN VOOR DE ONDERZOEKERS VERANTWOORDELIJK VOOR HET 

UITVOEREN VAN DE GEGEVENSVERZAMELING, ANALYSE EN RAPPORTAGE VAN HET 

KWALITEITSINDICATOREN PROJECT (SCIENSANO) 

 Blijven verfijnen van een beperkte set indicatoren die een zo goed mogelijke evaluatie geven van 

de voornaamste en belangrijkste aspecten van infectiecontrole en de kwaliteit van 

infectiepreventie in het ziekenhuis. Belangrijk in de keuze van deze indicatoren is dat ze sensitief 

genoeg zijn om verbetering en verschillen in infectiecontrole kwaliteit te detecteren en zwakkere 

prestaties te identificeren. Aanvullend onderzoek is hiervoor nodig. 

 Nagaan in welke mate de set indicatoren stabiel gehouden kan worden over de jaren heen en/of 

de set indicatoren niet voor een langere periode dan 3 jaar vastgelegd kan worden. Op deze 

manier krijgen de ziekenhuizen tijd om aan deze indicatoren te werken.  

 Nagaan in welke mate gegevens verzameld in andere kwaliteitsprojecten afgestemd en 

geïntegreerd kunnen worden binnen dit kwaliteitsindicatoren project, dit om de werklast van het 

personeel in verband met gegevensverzameling te verlagen en efficiëntie van de 

zorgkwaliteitsmeting te bevorderen. Aanvullend onderzoek is hiervoor nodig.  

 Nagaan waarom er minder wordt deelgenomen aan een surveillance (lokaal en/of nationaal) van 

infecties op de intensieve zorgen afdeling en van postoperatieve wondinfecties en deelname aan 

deze surveillances aanmoedigen. Aanvullend onderzoek is hiervoor nodig.  

 Nagaan waarom er minder wordt deelgenomen aan de verschillende audits en deelname aan 

deze audits aanmoedigen. Aanvullend onderzoek is hiervoor nodig.  

 Verder de gegevensverzamelingstool (Healthdata) en het online rapportageplatform met 

individuele feedbackrapporten op ziekenhuisniveau (Healthstat) blijven verbeteren en 

optimaliseren.  
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2.3. AANBEVELINGEN VOOR BELEIDSMAKERS 

 Nagaan of de huidige wetgeving in verband met het aantal VTE artsen en verpleegkundigen 

bestemd voor ziekenhuishygiëne herzien en aangepast dient te worden aan de huidige 

infectiepreventienoden in België.  

 Het opzetten en uitvoeren van een externe kwaliteitscontrole (validatie) van de gegevens 

verzameld voor het ZHH kwaliteitsindicatoren project initiëren en ondersteunen. Deze externe 

kwaliteitscontrole zou door Sciensano uitgevoerd kunnen worden in samenwerking met de 

BAPCOC-werkgroep ‘Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne’.  

 Integratie van het ZHH kwaliteitsindicatoren project in één algemeen project rond het meten en 

verbeteren van de zorgkwaliteit in het ziekenhuis dit om de werklast van het personeel in verband 

met gegevensverzameling te verlagen en efficiëntie van de zorgkwaliteitsmeting te bevorderen. 

Het verbeteren van de samenwerking op alle (beleid)niveaus kan bijdragen tot een geïntegreerde 

aanpak en visie.  

 Doorgaan met de ondersteuning van dit ZHH kwaliteitsindicatoren project zodat de kwaliteit van 

het programma ter preventie en controle van zorginfecties binnen de ziekenhuizen verder 

opgevolgd en verbeterd kan worden. 
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STANDPUNT VAN DE FOD VOLKS-

GEZONDHEID EN VAN HET FEDERAAL 

PLATFORM VOOR ZIEKENHUISHYGIËNE 

(BAPCOC) 
Voor de FOD Volksgezondheid en haar Directoraat-generaal Gezondheidszorg (DGGS) vormt het 

programma Kwaliteitsindicatoren inzake ziekenhuishygiëne een ondersteuning van en aanvulling op 

de programma’s ter preventie en controle van zorggerelateerde infecties die in de algemene 

ziekenhuizen worden opgezet. Deze set indicatoren werd samengesteld in de algemene context van 

de hervorming van de organisatie en van de missies van de ziekenhuishygiëneteams zoals in 2007 bij 

Koninklijk Besluit bepaald. Dit programma maakt het in de eerste plaats mogelijk om de impact van 

het beleid inzake ziekenhuishygiëne op nationaal niveau te evalueren, door de beleidsmakers niet 

alleen een globale visie op de ziekenhuishygiëne aan te reiken, maar ook een beeld te geven van de 

ontwikkelingen in de tijd voor alle ziekenhuizen. Vervolgens laat het programma toe om het gebruik 

van de toegekende financiële middelen te evalueren, alsook de institutionele inzet en betrokkenheid in 

de bestrijding van zorggerelateerde infecties. Een van de doelstellingen is om lokale processen te 

ondersteunen met het oog op de continue verbetering van de zorgkwaliteit, door de ziekenhuizen aan 

te moedigen hun acties intern te meten en hun resultaten te optimaliseren. Tot slot benadrukken we 

dat het een hulpmiddel is voor het publiek om de kwaliteit van de organisatie van de bestrijding van 

infecties en de inzet van de zorginstellingen te beoordelen. De beoogde domeinen en de voorgestelde 

methode zijn afgestemd op wat in de wetenschappelijke literatuur als prioritair wordt beschouwd.  

 

Het federaal platform wenste een dynamisch proces tot stand te brengen dat de ziekenhuizen zou 

aanmoedigen een aantal basismaatregelen te nemen en te consolideren, deze geleidelijk aan te 

verrijken met nieuwe doelstellingen, en tot slot te zorgen voor de coherente invoering van 

praktijkaudits. De onderzochte velden bestrijken bijna alle dimensies van de strijd tegen de overdracht 

van besmettelijke kiemen en de bestrijding van zorggerelateerde infecties. Ze zijn ook in 

overeenstemming met de eisen van de huidige accreditatieprocessen in onze ziekenhuizen. Op basis 

van de resultaten die Sciensano hier voorstelt, is de vooruitgang die sinds 2013 wordt waargenomen, 

bemoedigend. De opeenvolgende resultaten benadrukken de toenemende maturiteit van de 

preventieprogramma’s in onze ziekenhuizen, ondanks dat sommige ziekenhuizen minder goed scoren 

dan andere. Dit rapport belicht de resterende zwaktes en identificeert voor Sciensano de punten waar 

een verbetering van nationale surveillanceprotocollen de ziekenhuizen beter zou ondersteunen en 

waar er dus ruimte is voornieuwe vooruitgang (bv. de surveillance van chirurgische wondinfecties). De 

beschikbaarheid van de resultaten per regionaal platform, waarin ziekenhuishygiëneteams uit 

hetzelfde geografisch gebied zijn gegroepeerd, zou de samenwerking tussen hygiënisten in eenzelfde 

regio moeten versterken, alsook de uitwisseling van zinvolle informatie moeten bevorderen, rekening 

houdend met de noodzaak om bepaalde epidemische risico’s (zoals bv. de verspreiding van 

multiresistente bacteriën) locoregionaal te beheersen. De DGGS waardeert deze toevoeging in dit 

nationale rapport, dat niet enkel peer-interactie stimuleert, een erkende vector voor de verbetering van 

klinische praktijken, maar ook een voorbeeld biedt van samenwerking en complementariteit tussen de 

verschillende niveaus van ons gezondheidssysteem, teneinde beter te reageren op de huidige 

epidemiologische situatie. 

 

Het zwakke punt van dit programma blijft echter het gebrek aan externe validatie. De DGGS deelt 

deze bezorgdheid en zal trachten om, in samenwerking met het federaal platform, oplossingen aan te 

reiken. De indicatoren die voortkomen uit dit programma moeten immers duidelijker het goede gebruik 

en de impact van de financiële middelen illustreren die onze ziekenhuizen ter beschikking hebben. De 

validatieprocessen die zullen worden ingevoerd, moeten eveneens voortvloeien uit een bredere 

samenwerking met de gefedereerde entiteiten en alle betrokken federale administraties. Een 
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dergelijke samenwerking kan worden ontwikkeld in het kader van het Nationale Actieplan ter 

bestrijding van resistentie aan antimicrobiële stoffen dat België voorbereidt voor 2020-2024. 

 

De resultaten in dit rapport tonen aan dat de hygiëneteams in onze ziekenhuizen aanzienlijke 

inspanningen leveren om kwaliteitsvolle programma’s voor infectiepreventie en –controle te 

implementeren. Echter, wat MDRO betreft, vereist de epidemiologische situatie waarmee veel 

Europese landen worden geconfronteerd, tijdelijk tijdens de lokale crises of soms langer, nog 

intensievere reacties van goed opgeleide en ervaren teams. Daarom wordt er hier aan herinnerd dat 

verpleegkundige ziekenhuishygiënisten, die in samenwerking met arts-hygiënisten en 

ziekenhuisdirecties, institutionele strategieën ontwikkelen voor de preventie en bestrijding van 

infecties, een plaats moeten krijgen in het middenkader van de Belgische algemene ziekenhuizen. Het 

is immers vanuit deze strategische positie dat zij effectief de aan hun functie verbonden primordiale 

verantwoordelijkheden kunnen opnemen. Bovendien vereist de vraag die België heeft ontvangen met 

betrekking tot de versterking van het personeel binnen dit domein een gezamenlijke reactie van de 

verschillende bestuursniveaus. Dit punt zal daarom ook worden voorgelegd aan alle betrokken partijen 

en worden onderzocht tijdens de ontwikkeling van het Nationale Actieplan ter bestrijding van 

resistentie aan antimicrobiële stoffen. 

 

Door te meten in welke mate de preventie- en controleprogramma’s inzake zorggerelateerde infecties 

worden uitgevoerd, kunnen de FOD Volksgezondheid, BAPCOC en Sciensano 

ziekenhuishygiënespecialisten ondersteunen en instellingen aanmoedigen om mee de nationale 

doelstellingen na te streven en zo bij te dragen tot een betere beheersing van de infectierisico’s in alle 

Belgische algemene ziekenhuizen. 
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BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 2017 

1. Alle acute ziekenhuizen nemen deel aan het 
kwaliteitsindicatoren-project 

In 2017 namen alle acute ziekenhuizen deel aan het kwaliteitsindicatoren-project. De response rate 

bedroeg 100%. 

2. Nieuwe set kwaliteitsindicatoren 

De gegevensverzameling van de ZHH kwaliteitsindicatoren werd voor het referentiejaar 2017 

aangepast. De nieuwe set bevat alle indicatoren gebruikt in 2013, 2015 en 2016 aangevuld met een 

reeks nieuwe indicatoren. Deze set indicatoren werd vastgelegd voor drie jaar. In deze vernieuwde set 

indicatoren wordt progressief meer belang gehecht aan indicatoren die betrekking hebben op 

procesaudits. 

3. De kwaliteitsscores voor ziekenhuishygiëne kwaliteitsindicatoren 
in België zijn heel goed 

Ongeveer 85% van de ziekenhuizen haalt een goede totale ZHH kwaliteitsscore. Er zijn grote 

verschillen merkbaar in de kwaliteitsscore tussen de regio’s. In Vlaanderen haalt tot één vijfde meer 

ziekenhuizen een goede totale kwaliteitsscore dan Wallonië. De maximaal te behalen score bedraagt 

100. De mediaan van de totale kwaliteitsscore is 91. 

4. Alle ziekenhuizen voeren surveillances voor zorggerelateerde 
infecties uit  

Deelname aan op ziekenhuis (lokaal) en/of op nationaal niveau georganiseerde surveillances scoren 

hoog (95% - 100%), behalve voor de ‘infecties op intensieve zorgen afdeling’- en de ‘postoperatieve 

wondinfectie’-surveillance. Slechts 72% en 58% respectievelijk van de ziekenhuizen organiseren op 

lokaal niveau deze surveillances. 

5. Bevraagde procedures aanwezig in de meerderheid van de 
ziekenhuizen  

Heel wat indicatoren die de aanwezigheid van procedures bevragen, scoren hoog. Behalve volgende 

indicatoren die zowel op nationaal als op regionaal niveau zwakker scoren; de indicatoren ‘Aanpak 

voor de optimalisatie van de keuze van veneuze vasculaire toegang’ (64%), ‘Procedure ter preventie 

van postoperatieve wondinfecties (POWI)’ (79%), ‘Procedure voor de desinfectie van endocavitaire 

echografiesonde’ (73%),‘Procedure ter preventie van het infectierisico in verloskamers’ (73)% en 

‘Aanpak ter preventie van het risico op Creutzfeld Jacob’ (72%). 

6. Het uitvoeren van audits blijft een werkpunt  

Ongeveer de helft van de ziekenhuizen auditeert deze aanwezige procedures. Met uitzondering van 

de volgende procedures: (1) Procedure ter preventie van POWI (34%), (2) Procedure bij opname van 

gekende MDRO-dragers (39%), (3) Procedure voor de desinfectie van endocavitaire 

echografiesondes (15%), (4) Procedure ter preventie van het infectierisico in operatiekwartieren en 

zalen voor interventionele technieken (38%) en (5) Procedure ter preventie van het infectierisico in 

verloskamers (22%).  
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7. Ziekenhuizen blijven inzetten op handhygiëne  

Nagenoeg alle ziekenhuizen nemen deel aan de nationale campagne voor handhygiëne. Lokale 

audits met betrekking tot handhygiëne compliance worden door 85% van de ziekenhuizen ook buiten 

de nationale campagne uitgevoerd. Hierbij observeert 74% van de ziekenhuizen meer dan 150 

handhygiëne opportuniteiten. 

8. Handalcohol-verbruik blijft stijgen 

Sinds 2013 stijgt het handalcohol-verbruik jaarlijks. In 2013 bedroeg de mediaan 20,3 liter/1000 

hospitalisatiedagen en bedraagt voor 2017 intussen 23,1 liter/1000 hospitalisatiedagen.  

Toch heeft minder dan de helft van de ziekenhuizen een handalcohol-verbruik dat hoger ligt dan het 

gemiddelde van 2016. Er is een grote variatie in handalcohol-verbruik tussen de regio’s en de 

ziekenhuizen onderling merkbaar.  

9. De ziekenhuishygiëneteams blijven investeren in opleiding voor 
ziekenhuispersoneel 

Het aantal opleidingsuren over ziekenhuishygiëne gegeven door het ziekenhuishygiëne-team aan het 

ziekenhuispersoneel blijft stabiel sinds 2015. Het aantal deelnemers aan deze opleidingen blijft sinds 

2013 stijgen. We zien een grote variatie tussen ziekenhuizen onderling betreffende het aantal 

ziekenhuishygiëne opleidingen en deelnemers. E-learning tools worden slechts beperkt gebruikt als 

middel om opleiding te geven. 

10. Actieplan en jaarverslag voor ziekenhuishygiëne aanwezig in 
alle ziekenhuizen 

Honderd procent van de ziekenhuizen heeft een gedetailleerd actieplan voor ziekenhuishygiëne dat 

goedgekeurd werd door het comité voor ziekenhuishygiëne. In alle ziekenhuizen is eveneens een 

ziekenhuishygiëne jaarverslag aanwezig, en dit verslag werd goedgekeurd door het comité voor 

ziekenhuishygiëne. 
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BIJLAGEN 

1. Formulier voor gegevensverzameling 

zie het Lastenboek voor definities, instructies en te bewaren bewijselementen. 

Alle gegevens hebben betrekking op het referentiejaar (het jaar dat voorafgaat aan het jaar van 
deelname). OPGELET : EÉN FORMULIER PER ZIEKENHUIS FUSIE (ERKENNING NUMMER)! Er 
dient slechts één formulier te worden ingevuld op fusieniveau dat betrekking heeft op het geheel van 
alle acute ziekenhuissites samen. 

Score 

(Totaal: 100) 

1. ORGANISATIE-INDICATOREN  
Totaal:10 

I.O.1.a Er is een algemeen strategisch langetermijnplan (3-5 
jaar) voor de bestrijding en beheersing van zorginfecties, 
uitgewerkt door het ziekenhuishygiëneteam en 
goedgekeurd door het comité voor ziekenhuishygiëne 
aanwezig. 

O ja   O nee    1 

I.O.1.b    Zo ja: dit is in het strategisch plan van het 
ziekenhuis geïntegreerd. 

O ja   O nee    2 

I.O.2. Aantal vergaderingen van het comité voor 
ziekenhuishygiëne. 

|___|___|___| (≥ 4)  =>1 

I.O.3    Een gedetailleerd actieplan voor de preventie en 
beheersing van zorginfecties werd uitgewerkt door het 
ziekenhuishygiëneteam en goedgekeurd door het comité 
voor ziekenhuishygiëne. 

O ja   O nee    1 

I.O.4    Een jaarverslag van de activiteiten voor de preventie en 
beheersing van zorginfecties werd in het voorbijgaande 
jaar door het ziekenhuishygiëneteam uitgewerkt en 
goedgekeurd door het comité voor ziekenhuishygiëne. 

O ja   O nee    1 

I.O.5   De verpleegkundige-ziekenhuishygiënist - of, indien 
meerdere, verpleegkundigen- ziekenhuishygiënist - die 
deel uitmaken van het wettelijk bepaald minimaal 
vereiste kader (zie B4 van het budget financiële 
middelen), behoren tot het verpleegkundig middenkader. 

O ja   O nee    4 

2. MIDDELEN-INDICATOREN 
Totaal:9 

I.M.1 a   Het EFFECTIEVE aantal artsen-ziekenhuishygiënist in 
het ziekenhuis, uitgedrukt in aantal VTE dit jaar.  

[___|___|,[___|___| (≥0.9 x aantal 
gefinancierde 
VTE) => 2 

I.M.1.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). 

(automatisch 
ingevuld) 

 

I.M.2.a Het EFFECTIEVE aantal verpleegkundigen-
ziekenhuishygiënist in het ziekenhuis, uitgedrukt in aantal 
VTE dit jaar. 

[___|___|,[___|___| (≥0.9 x aantal 
gefinancierde 
VTE) => 2 

I.M.2.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). 

(automatisch 
ingevuld) 

 

I.M.3 Het ziekenhuis maakt gebruik van referenten in 
ziekenhuishygiëne. 

O ja   O nee    1 

I.M.4.b    Aantal eenheden intensieve zorgen (IZ) in het 
ziekenhuis. 

|___|___|___|  

http://www.nsih.be/surv_iq/participation_nl.asp
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I.M.4.a  Aantal referenten voor IZ. |___|___|___|  (Aantal referenten 
IZ / aantal 
afdelingen IZ ≥ 1) 
=> 2 

I.M.5.a    Totaal aantal referenten in ziekenhuishygiëne in de 
eenheden onder toezicht van een hoofdverpleegkundige 

(inclusief de eenheden voor intensieve zorgen). 

|___|___|___| (Aantal referenten 
/ aantal afdelingen 
≥ 1) => 2 

I.M.5.b    Aantal eenheden onder toezicht van een 
hoofdverpleegkundige (inclusief de eenheden voor 

intensieve zorgen) in het ziekenhuis. 

|___|___|___|  

I.M.6.a  Totaal aantal uren voor interne opleiding over 
ziekenhuishygiëne gegeven door het 
ziekenhuishygiëneteam aan het ziekenhuispersoneel 
(voor nieuw aangeworven personeel, verzorgend 
personeel, medisch personeel, …). 

|___|___|___| 0 

I.M.6.b  Totaal aantal deelnemers aan deze opleidingen over 
ziekenhuishygiëne in het jaar. 

|___|___|___| 0 

I.M.6.c  Totaal aantal uren opleiding over infectiepreventie door 
het ziekenhuispersoneel gevolgd via e-learning. 

|___|___|___| 0 

3. ACTIVITEITEN-INDICATOREN  
Totaal:79 

 3.1 Vergaderingen   

I.A.1    De directie neemt deel aan de vergaderingen van het 
comité voor ziekenhuishygiëne. 

O ja  O nee    2 

I.A.2  Het ziekenhuishygiëneteam neemt deel aan de 
vergaderingen van het regionaal platform voor 
ziekenhuishygiëne. 

O ja  O nee    1 

 3.2 Surveillances  

I.A.3.a  Er is een lokale meticilline-resistente S. Aureus (MRSA) 

surveillance aanwezig. 

O ja   O nee    1 

I.A.3.b  Zo ja, het ziekenhuis heeft deelgenomen aan de 
nationale surveillance van MRSA door het leveren van de 

vereiste geaggregeerde gegevens. 

O ja   O nee    1 

I.A.4.a Er is een lokale surveillance van ziekenhuis 
geassocieerde bloedstroominfecties aanwezig. 

O ja   O nee    1 

I.A.4.b  Zo ja, het ziekenhuis heeft deelgenomen aan de 
nationale bloedstroominfecties surveillance door het 

leveren van de vereiste geaggregeerde gegevens. 

O ja   O nee    1 

I.A.5.a    Er is een lokale surveillance van multiresistente 
gramnegatieve bacteriën aanwezig. 

O ja   O nee    1 

I.A.5.b  Zo ja, het ziekenhuis heeft deelgenomen aan de 
nationale surveillance van multiresistente gramnegatieve 

bacteriën door het leveren van de vereiste 
geaggregeerde gegevens. 

O ja   O nee    1 

I.A.6  Er is een lokale surveillance van toxine producerende C. 
difficile-infecties aanwezig. 

O ja   O nee    1 

I.A.7  Er is een lokale surveillance van infecties op intensieve 
zorgen (IZ) aanwezig. 

O ja   O nee    1 

I.A.8  Er is een lokale surveillance van postoperatieve 
wondinfecties aanwezig. 

 

O ja   O nee    

O NVT 

1 
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I.A.9  Er is een lokale vancomycine-resistente enterokokken 
surveillance aanwezig. 

O ja   O nee    1 

I.A.10.a Er zijn ander(e) dan hierboven beschreven lokale 
surveillance(s) van zorginfecties/multiresistente bacteriën 
aanwezig. 

O ja   O nee  No score 

I.A.10.b Zo ja, welk(e)?    

I.A.11 Er is een systematische interactie aanwezig tussen het 
laboratorium en het ziekenhuishygiëneteam die het 
mogelijk maakt om de lijst van de micro-organismen, 
waarvoor bijkomende voorzorgsmaatregelen nodig zijn, 
snel en vlot te delen (alarmsysteem). 

O ja   O nee   1 

 3.3 Procesaudits   

I.A.13.a  Er is een aanpak voor de optimalisatie van de keuze voor 
de veneuze vasculaire toegang naargelang het 
infectierisico aanwezig. 

O ja   O nee    

 

1 

I.A.13.b Er is een geactualiseerde procedure ter preventie van 
bloedstroominfecties gerelateerd aan een centraal 
veneuze katheter (CVC) aanwezig. 

O ja   O nee    3 (2018:2, 2019:1) 

I.A.13.c De toepassing van deze procedure werd geauditeerd. O ja   O nee    0 (2018:1, 2019:2) 

I.A.14.a Er is een geactualiseerde procedure ter preventie van 
katheter-gerelateerde urineweginfecties aanwezig. 

O ja   O nee    3 (2018:2, 2019:1) 

I.A.14.b De toepassing van deze procedure werd geauditeerd. O ja   O nee    0 (2018:1, 2019:2) 

I.A.15.a Er is een geactualiseerde procedure ter preventie van 
infecties verwant met invasieve kunstmatige ventilatie 
(endotracheale tube), bij patiënten op intensieve zorgen, 
exclusief neonatologie aanwezig. 

O ja   O nee    3 (2018:2, 2019:1) 

I.A.15.b De toepassing van deze procedure werd geauditeerd. O ja   O nee    0 (2018:1, 2019:2) 

I.A.16.a Er is een geactualiseerde procedure ter preventie van 
postoperatieve wondinfecties aanwezig. 

O ja   O nee    

O NVT 

3 (2018:2, 2019:1) 

I.A.16.b De toepassing van deze procedure werd geauditeerd. O ja   O nee    0 (2018:1, 2019:2) 

I.A.17.a Voert het ziekenhuis andere dan de bovenstaande audits 
met betrekking tot ziekenhuishygiëne uit? 

O ja   O nee    No score 

I.A.17.b Zo ja, welke?    

 3.4 Nationale campagne/prevalentiestudie   

I.A.18 Het ziekenhuis heeft aan de nationale campagne ‘U bent 
in goede handen’ deelgenomen. 

O ja   O nee   1 

I.A.12.a Het ziekenhuis voert lokale audits met betrekking tot 
handhygiëne compliance uit buiten de nationale 

campagne. 

O ja   O nee    2 

I.A.12.b Zo ja, totaal aantal geobserveerde opportuniteiten. |___|___|___| (≥150) => 1 

I.A.19. Het ziekenhuis heeft deelgenomen aan een 
prevalentiestudie over zorginfecties en antibioticagebruik. 

O ja   O nee    1 

 3.5 Procedures   

 Patiënteninformatie   

I.A.20 Er is informatie voor de patiënt over infectierisico 
aanwezig. 

 

O ja   O nee    2 (2018:3; 2019:4) 
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 Accidenteel bloedcontact   

I.A.21 Er is een beleid ter preventie van accidenteel 
bloedcontact (ABC). 

O ja   O nee    2 

I.A.22 Er is een geactualiseerde procedure voor de aanpak van 
accidenteel bloedcontact aanwezig. 

O ja   O nee    2 

 Vaccinatie tegen griep   

I.A.23 Een griepvaccinatiecampagne voor het personeel heeft 
in het referentiejaar plaatsgehad. 

O ja   O nee    2 

I.A.24a 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. 

|___|___|___|___| No score 

I.A.24b Aantal personen met het statuut van verpleegkundige, 
vroedvrouw of verpleeghulp, in loondienst van het 

ziekenhuis op 31 december van het referentiejaar. 

|___|___|___|___|  

 Medische hulpmiddelen   

I.A.25 Één van de arts(en)- en/of verpleegkundige(n)-hygiënist 
neemt deel aan de vergaderingen van het comité voor 
medische hulpmiddelen. 

O ja   O nee    2 (2018:2; 2019:1) 

 Antibiotherapie   

I.A.26 De arts-hygiënist neemt deel aan de vergaderingen van 
de antibiotherapiebeleidsgroep (ABG). 

O ja   O nee    2 (2018:1, 2019:1) 

I.A.27a Er is een geactualiseerde procedure met betrekking tot 
de antibioticaprofylaxe in de chirurgie aanwezig. 

O ja   O nee    

O NVT 

3 (2018:2; 2019:1) 

I.A.27b De toepassing van deze procedure werd geauditeerd. O ja   O nee    0 (2018:1, 2019:2) 

I.A.28 Het ziekenhuis heeft deelgenomen aan de chirurgische 
antibioticaprofylaxe audit van BAPCOC. 

O ja   O nee    

O NVT 

1 

 Infectiepreventie   

I.A.29a Er is een geactualiseerde procedure ter preventie van de 
overdracht via contact/ druppels/lucht aanwezig. 

O ja   O nee    3 (2018:2; 2019:1) 

I.A.29b De toepassing van deze preventieve maatregelen werd 
geauditeerd. 

O ja   O nee    0 (2018:1, 2019:2) 

I.A.30a Er is een geactualiseerde procedure ter preventie van 
overdracht door screening van patiënten die drager zijn 
van MDRO aanwezig. 

O ja   O nee    3 (2018:2; 2019:1) 

I.A.30b De toepassing van deze preventieve maatregelen werd 
geauditeerd. 

O ja   O nee    0 (2018:1, 2019:2) 

I.A.31a Er is een geactualiseerde procedure aanwezig ter 
preventie van infecties bij opname van patiënten die 
gekende dragers zijn van MDRO.  

O ja   O nee    3 (2018:2; 2019:1) 

I.A.31b De toepassing van deze preventieve maatregelen werd 
geauditeerd. 

O ja   O nee    0 (2018:1, 2019:2) 

I.A.34 Er is een aanpak ter preventie van de overdracht van 
tuberculose aanwezig. 

O ja   O nee    4 

I.A.35 Er is een aanpak ter preventie van het risico op 
Creutzfeld Jacob disease aanwezig. 

 

O ja   O nee    2 
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 Desinfectie   

I.A.32 Er is een geactualiseerde procedure voor de desinfectie 
van endoscopen aanwezig. 

O ja   O nee    

O NVT 

2 

I.A.33a Er is een geactualiseerde procedure voor de desinfectie 
van endocavitaire echografiesondes aanwezig. 

O ja   O nee    

O NVT 

3 (2018:2; 2019:1) 

I.A.33b De toepassing van deze preventieve maatregelen werd 
geauditeerd. 

O ja   O nee    0 (2018:1, 2019:2) 

I.A.36 Er is een aanpak ter preventie van het infectierisico met 

betrekking tot het beheer van bouwwerken aanwezig.  
O ja   O nee    2 

I.A.37 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. 

O ja   O nee    1 

I.A.38 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. 

O ja   O nee    1 

 Infectiecontrole   

I.A.39 Er is een beheersplan met betrekking tot het infectierisico 
bij het gebruik van het sanitair warm water aanwezig. 

O ja   O nee    1 

I.A.40a Er is een geactualiseerde procedure ter preventie van het 
infectierisico in operatiekwartieren en zalen voor 

interventionele technieken aanwezig. 

O ja   O nee    

O NVT 

3 (2018:2; 2019:1) 

I.A.40b De toepassing van deze procedure werd geauditeerd. O ja   O nee    0 (2018:1, 2019:2) 

I.A.41.a Er is een geactualiseerde procedure ter preventie van het 
infectierisico in verloskamers aanwezig. 

O ja   O nee    

O NVT 

3 (2018:2; 

2019:1) 

I.A.41.b De toepassing van deze procedure werd geauditeerd. O ja   O nee    0 (2018:1, 

2019:2) 

4. PROCESINDICATOREN  
Totaal: 2 

II.R.1a    Totale consumptie (volume in liters) van handalcohol in 
de zorgeenheden van het ziekenhuis. 

|___|___|___|___|___| > mediaan 
consumptie 2016 
=> 2 

II.R.1b Aantal ligdagen. |___|___|___|___|___|___|  

5. FEEDBACK 
 

 Feedback op deze indicatoren (max: 250 woorden) 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

 DANKWOORD 
De auteurs willen hun dank betuigen aan alle deelnemende ziekenhuizen voor het registreren van hun 

activiteiten en resultaten. Zonder deze registratie zou het niet mogelijk zijn om de kwaliteit van het 

programma ter preventie en controle van zorginfecties in Belgische ziekenhuizen te blijven opvolgen 

en te verbeteren. 

 

Daarnaast willen we ook onze dank betuigen aan de leden van de BAPCOC-werkgroep 

‘Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne’ voor hun hulp bij het verfijnen van dit rapport en aan 

Healthdata voor hun bijdrage bij het ontwikkelen van de gegevensverzamelingstool (Healthdata) en 

het online rapportageplatform (Healthstat). 
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ons op 

sara.dequeker@sciensano.be 

http://www.nsih.be/surv_iq/introduction_nl.asp
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