Verpleegkundige ziekenhuishygiënist
Algemeen doel:

Functieklasse : 19

Het coördineren van het infectiepreventie en –controlebeleid en het formuleren van adviezen in samenwerking met andere zorgverstrekkers
teneinde zorginfecties te verminderen en de kwaliteit van de zorgverlening in het ganse ziekenhuis te optimaliseren.

Activiteiten

-

-

-

-

Taken

 Begeleidt en adviseert alle personen die een activiteit uitoefenen in het ziekenhuis en/of in contact komen met de patiënt en/of zijn omgeving, en detecteert hun
opleidingsbehoeften en voert sensibiliseringsgesprekken;
 Ondersteunt de hoofdverpleegkundigen/dienstverantwoordelijken bij de organisatie van hun eenheid door het superviseren van de planning en de werkverdeling en door het
nemen van finale beslissingen bij infectieuze problemen;
 Begeleidt, motiveert en stuurt de teams o.a. door deelname aan de teamvergaderingen en toelichting van de genomen beslissingen van het comité ziekenhuishygiëne;
 Adviseert de directie en diensthoofden omtrent infectiepreventie en –controle (IPC) ;
 Stuurt een netwerk van referenten ziekenhuishygiëne aan;
 Organiseert stages in de instelling en onderhoudt contacten met scholen voor planning en evaluatie van stagiairs verpleegkundige-ziekenhuishygiënist;
Coördineren van
 Verzamelt, wanneer een probleem is vastgesteld, de gegevens betreffende het probleem, wendt zich tot de bevoegde specialisten (vb. apothekers, ingenieurs, microbiologen),
het IPC-beleid
vindt oplossingen, legt het dossier voor aan het comité ziekenhuishygiëne, bespreekt de argumenten, voert de gekozen oplossingen uit, evalueert ze en past ze aan indien nodig;
binnen alle diensten  Neemt volgens de bestaande procedures in samenwerking met het team ziekenhuishygiëne en na overleg met de directie en de diensthoofden beslissingen omtrent het IPCbeleid of outbreakmanagement (bv. sluiten eenheid, toewijzing personeel, opsplitsing taken,…);
 Werkt, in overleg met de geneesheer-ziekenhuishygiënist, het comité ziekenhuishygiëne en de directie een beleid uit omtrent de verschillende aspecten van IPC zoals
handhygiëne, vaccinatie, isolatie van besmette patiënten,…;
 Stelt, in overleg met de geneesheer-ziekenhuishygiënist, een epidemiebeleid op, o.b.v. nieuwe risico’s conform de richtlijnen en adviezen van de overheid en vertaalt het in een
concreet plan van aanpak op maat van de instelling;
 Stelt, in overleg met de geneesheer-ziekenhuishygiënist, een voorstel van budget op, realiseert het, volgt het op en stelt verbeteringsmaatregelen voor;
 Organiseert en neemt deel aan (multi)disciplinaire vergaderingen n.a.v. infectieuze problemen en om het IPC-beleid te implementeren, te toetsen en bij te sturen
Waken over de
 Observeert de werkmethodes in het algemeen en spoort de situaties op die problematisch kunnen worden en overlegt met de geneesheer-ziekenhuishygiënist;
kwaliteit van de
 Volgt incidenten, bijna-incidenten en risico's m.b.t. IPC op, rapporteert en stelt maatregelen voor om infectierisico's te beheersen t.b.v. kwaliteit van zorg;
zorgverlening
 Voert regelmatig metingen en controles m.b.t. het opvolgen van het IPC-beleid of het beheersen van infectierisico’s n.a.v. infectieuze problemen uit;
 Volgt de infecties op en codeert ze , volgt de in het oog te houden patiënten op, bezoekt de diensten om de evolutie van de patiënt de volgen, gaat na of de maatregelen
opgevolgd worden en past ze aan indien nodig;
 Voert wettelijk verplichte en vrijblijvende registraties m.b.t. specifieke pathogenen, zorggerelateerde infecties en andere indicatoren m.b.t. IPC uit, evalueert deze en geeft
feedback aan de betrokken instanties;
 Neemt deel aan interne en externe audits, en voert scans m.b.t. infectiepreventie en -controle uit;
Optimaliseren van  Stuurt o.b.v. de registraties en indicatoren het beleid bij en werkt planmatig met inbegrip van het opstellen van een beleidsplan, een activiteitenverslag en een werkingsverslag;
het IPC-beleid
 Werkt het vormingsbeleid uit, organiseert vormingsactiviteiten en verleent methodische bijstand aan eenheden/diverse diensten om de kwaliteit van zorgverlening te verbeteren;
 Informeert en maakt afspraken met diverse diensten (bv. technische dienst, dienst gebouwen, schoonmaak en linnen, voeding, preventiedienst, sterilisatie) voor het
optimaliseren van het IPC-beleid en volgt de dossiers hieromtrent op;
 Bespreekt nieuwe materialen/producten i.k.v. IPC met de leveranciers en stelt deze voor aan het team ziekenhuishygiëne en het medisch materialencomité ten einde de kwaliteit
en veiligheid van zorg te optimaliseren;
 Participeert aan vergaderingen van het medisch materialencomité, het middenkader en hoofdverpleegkundigen, en aan verschillende vergaderingen met
dienstverantwoordelijken en interne werkgroepen;
 Houdt actief de ontwikkelingen bij binnen het expertisedomein via studie, literatuur, vorming en kennisnetwerken en vertaalt deze wetenschappelijke bevindingen in het beleid
naar concrete richtlijnen, procedures, en werkinstructies en implementeert deze op de werkvloer;
Samenwerken met  Actief deelnemen aan werkgroepen en externe vergaderingen, e.a. regionale platforms voor ziekenhuishygiëne, de Hoge Gezondheidsraad, ...
externe IPC-experten

- Coachen van
medewerkers op
alle diensten

Verpleegkundige ziekenhuishygiënist

Functieklasse : 19

Criteria
Kennis en kunde

• Opleiding conform de wettelijke vereisten van toepassing voor de uitoefening van de functie (Cfr. KB 26/04/2007);
 Bezit kennis met betrekking tot preventie en controle van zorginfecties;
 Bezit kennis van één of meerdere epidemiologische registratie-, monitorings- en surveillance programma’s;
 Bezit kennis met betrekking tot hygiëneaspecten van medische en verpleegkundige technieken/procedures en klinische activiteiten op risicodiensten;
 Bezit kennis met betrekking tot reiniging, desinfectie en sterilisatie van medisch-verpleegkundig materiaal;
 Bezit kennis met betrekking tot materiaal gebruikt bij medische en verpleegkundige praktijkvoering met de focus op IPC;
 Bezit kennis met betrekking tot epidemiologie, infectiologie en microbiologie;
 Bezit kennis met betrekking tot de wetgeving inzake ziekenhuishygiëne
 Bezit kennis met betrekking tot kwaliteits- en risicomanagement;
• Kan werken met de specifieke informaticatoepassingen;
 Kan procedure of richtlijnen met betrekking tot IPC opstellen en implementeren;
 Kan projecten en registraties met betrekking tot IPC opzetten, uitvoeren, evalueren en bijsturen;
 Bezit didactische vaardigheden;
• Inwerktijd: 1 tot 3 jaar;

Leidinggeven

• Niet-hierarchisch leidinggeven:
Beschikt de nodige sociale vaardigheden om leiding te geven aan de referenten ziekenhuishygiëne;
Maakt medewerkers en teams enthousiast om hun verantwoordelijkheid op te nemen en hun betrokkenheid te vergroten;
Is vaardig in plannen en organiseren;
Zit werkgroepen en vergaderingen voor en neemt beslissingen i.f.v. infectieuze risico’s;

Communicatie

• Bezit luistervaardigheden;
• Kan duidelijk en objectief communiceren in groep en het eigen standpunt verdedigen;
• Kan beïnvloeden en overtuigen;
• Adviseert de directie m.b.t. het IPC-beleid;
• Geeft uitleg aan het personeel en artsen m.b.t. de procedures en het IPC-beleid van de instelling;
 Kan contact leggen met één of meerdere personen door het gepaste verbale en non-verbale gedrag te stellen, en het verder opbouwen en onderhouden van deze relaties;
• Neemt deel aan multidisciplinaire werkgroepen / bijeenkomsten waarin de optimalisatie van het IPC-beleid wordt besproken;
• Werkt samen en wisselt informatie uit met diverse departementsverantwoordelijken, dienstverantwoordelijken en externen;

Probleemoplossing

• Analyseert problemen, onderzoekt opmerkingen van medewerkers en spoort negatieve punten op om aanpassingen aan procedures en verbeteringen in de zorgverlening voor te stellen;
 Lost de diverse problemen m.b.t. IPC op (bv. stopzetting zorgactiviteiten i.g.v. infectieuze risico’s, niet naleven van het IPC-beleid, conflicten, …), al dan niet in samenwerking met
de hoofdverpleegkundigen en/of diensthoofden;
• Zoekt mogelijkheden om de werking van de eenheden en de kwaliteit en veiligheid van dienstverlening te optimaliseren;

Verantwoordelijkheid • Vormt en informeert op formele en informele wijze het geheel van het personeel en artsen bij gelegenheid van een bezoek aan de verschillende diensten;
• Werkt nauwkeurig en constructief samen met anderen teneinde het correct naleven van de procedures en het IPC-beleid binnen de instelling;
 Neemt samen met de directie, het team en comité ziekenhuishygiëne beslissingen omtrent het IPC-beleid doorheen de ganse instelling;
• Bepaalt samen met de geneesheer-ziekenhuishygiënist en het comité ziekenhuishygiëne het IPC-beleid van de instelling en optimaliseert de samenwerkingsverbanden met andere
diensten;
Omgevingsfactoren

• Beperkt contact met vuil, slechte geuren, stof, irriterende gassen, dampen of stoffen;
• Af en toe contact met besmettelijke ziekten;
• Werken aan een beeldscherm (<80%) is vereist voor het uitoefenen van de functie;
• Weinig persoonlijk contact met ziekte, lijden of dood;

