Hoe borg ik infectiepreventie
in mijn organisatie?
1. Inventarisatie
stand van
zaken

• Wat heeft jouw organisatie geregeld op het gebied van protocollen, antibioticabeleid, en bestuurlijk
draagvlak?
• Vul de Excel vragenlijst in te downloaden via https://bit.ly/2YkwkWd

betrek een
DI

• Een Deskundige Infectiepreventie (DI) kan helpen bij de vertaling van de ingevulde vragenlijst naar
concrete stappen. Bepaal wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen.
• GAIN kan je in contact brengen met een lokale Deskundige Infectiepreventie.

2. Creëer een klimaat van succes
urgentie
besef

leidend
team

visie en
strategie

• Deel wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen.
• Communiceer de noodzaak van deze verbeterpunten, zorg voor urgentiebesef.
• Vorm een InfectiePreventie Commissie (IPC), of blaas deze nieuw leven in.
• Uitleg over IPC: https://publiekzipnet.nl/beleid/reglement-infectiepreventiecommissie/
• Ontwikkel een visie en strategie
• Wat is belangrijk binnen jullie organisatie? Denk aan huiselijkheid, of flexibiliteit.
• Gebruik hierbij de toetsingkaders van de IGJ voor de verpleeghuizen of gehandicaptenzorg.

3. Betrek de mensen
deel visie

• Communiceer wat het doel is: waar willen jullie naartoe met het infectiepreventiebeleid?
• Zorg dat iedereen (directie, medische staf, management en medewerkers) in de organisatie weet waar
de organisatie voor staat.

breed
draagvlak

• Zoek rolmodellen die gerespecteerd worden, om acceptatie te verhogen.
• GAIN biedt opleidingen tot aandachtsvelders, meer informatie staat in deze flyer.
• Kijk op www.zorgnetwerk-gain.nl voor meer webinars, inspiratiesessies en scholingen.

kleine
stappen

• Start met kleine aanpassingen op basis van de inventarisatie, en vier de successen.
• Door te starten met kleine successen verhoog je het draagvlak en kan je doorgaan met andere
veranderingen.

4. Implementatie en ondersteuning
verstevig
en ga door

borging

• Ga een structurele verbinding aan met een Deskundige Infectiepreventie.
• De Deskundige Infectiepreventie kan bijvoorbeeld meedenken over nieuwe ontwikkelingen, advies
geven en scholing geven. Meer info vind je in deze folder.
• Zorg dat de infectiepreventie commissie structureel bijeen blijft komen en ook structureel op de agenda
staat bij het management.

