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De studiedag infectiebeheersing dd 23/03/2015, tijdens de 41ste week van verpleegkundigen en
vroedvrouwen, was weer een schot in de roos. Op basis van de ingevulde evaluatieformulieren
waren meer dan 85% van de aanwezigen heel erg tevreden over het programma en de
organisatie. En dit dankzij de inspanningen en enthousiasme van onze sprekers, de
werkgroepleden en het organiserend comité van dé week.
Alvorens we met het programma van start gingen, namen we afscheid van Mevr. K. Claeys, als
voorzitter, en Mevr. M. Vanneste, als lid van de werkgroep. We dankten hen voor hun jarenlange
inzet en enthousiasme, en beloofden hen de verderzetting van hun elan voor de werkgroep. Het
nieuwe bestuur werd eveneens voorgesteld en kreeg de eer om de nieuwe naam en het logo van
de werkgroep kenbaar te maken, nl. Werkgroep Infectiebeheersing NVKVV of afgekort WIN. Na
deze korte inleiding werd het startschot gegeven voor het voormiddagprogramma ‘Once upon a
time in the IPC landscape’, waarbij stilgestaan werd bij de habitat en eigenschappen van
commensale en pathogene micro-organismen.
Dhr. Y. Bories, verpleegkundige ziekenhuishygiënist AZ Nikolaas en lid van de werkgroep,
benaderde de commensale flora vanuit het systeemdenken, waarbij deze aanzien worden als een
essentieel en substantieel onderdeel van ons zijn. Van de mens als individu naar de mens als
samenleving, naar de mens als ‘epifenomeen’ in een wereld van eencelligen. Via deze theoretische
en filosofische uiteenzetting heeft hij ons doen nadenken over de manier waarop we
commensalen zien en pleit hij voor een nieuwe visie en aanpak van deze micro-organismen.
Vervolgens dompelde Dr. E. Skyman, Infection Control Nurse Sahlgrenska University Hospital, ons
onder in het wanneer en waarom van huidontsmetting, meer specifiek met betrekking tot het
gebruik van chloorhexidine. Ze ging dieper in op de voordelen van het gebruik ervan bij
preoperatief douchen, huidontsmetting, wondontsmetting en chirurgische handontsmetting. Prof.
Dr. M. Van Ranst, viroloog KU Leuven en UZ Leuven, sloot het voormiddagprogramma af met een
uiteenzetting over de stand van zaken en nieuw verworven inzichten met betrekking tot de
grootste ebola-epidemie die tot hiertoe plaatsvond. Hij gaf een antwoord op tal van vragen
waarmee Westerse gezondheidswerkers zitten, nl. risico om besmet te worden, maatregelen om
overdracht te voorkomen, mogelijkheid om ebola uit te roeien,… Kortom alles wat we wensten te
weten met betrekking tot de symptomen, de diagnose, de behandeling en de preventie van ebola
kwam aan bod.
Het namiddagprogramma, ‘Clean rooms & dirthy holes’, behandelde verschillende praktische
onderwerpen die, naarmate de namiddag verstreek, evolueerden van zuiver-aseptisch naar vuilgecontamineerd. Ir. Johan Klykens, kwaliteitsmanager UZ Leuven, besprak belangrijke aspecten bij
de realisatie van een clean room. Dhr. Luc Gené, voorzitter AIEVV Vlaanderen en
Hoofdverpleegkundige AZ Monica, bleef vooral stilstaan bij het eisenkader flexibele endoscopie
van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Verschillende eisen met betrekking tot de
personeelsomkadering, de infrastructuur en uitrusting, en reiniging en desinfectie werd door hem
gewikt en gewogen. Dhr. Jacques Mutsers, verpleegkundige ziekenhuishygiënist CHU Luik, stelde
de resultaten voor van een enquête, afgenomen bij 46 endoscopieafdelingen in 20 Belgische
ziekenhuizen. Deze enquête peilde naar de toepassing van advies 8355 van de Hoge
Gezondheidsraad in verband met het onderhoud van warmtegevoelige flexibele endoscopen en
de preventie van zorginfecties. De namiddagsessie werd besloten door Katrien Vanderwee,
verpleegkundige ziekenhuishygiënist OLV van Lourdes Ziekenhuis Waregem en lid van de
werkgroep. Zij toetste het ganse proces van reiniging, desinfectie en bewaring tot en met de
kwaliteitscontroles op de dienst endoscopie in haar ziekenhuis, aan de gangbare normen.

Met dank aan alle deelnemers die er een onvergetelijke en leerrijke studiedag met betrekking tot
infectiebeheersing van maakten. Hopelijk zien we jullie en tal van andere geïnteresseerden
volgend jaar terug !
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