Jaarverslag Werkgroep Infectiebeheersing NVKVV - 2015
Het voorbije jaar was een kanteljaar voor de werkgroep. We namen afscheid van K. Claeys die gedurende 31
jaar de werkgroep voorgezeten heeft, en dankten haar voor haar inzet en enthousiasme waarmee ze de
werkgroep geloodst heeft door kalme en woelige wateren. Om de goede werking van de werkgroep naar de
toekomst te garanderen werden statuten opgesteld en gezocht naar een nieuwe naam en logo voor de
werkgroep. Het nieuwe bestuur (voorzitter: P. Braekeveld, ondervoorzitter: G. Demaiter, en secretarissen: V.
Blomme en A. Catoor) mocht met trots de nieuwe naam, nl. Werkgroep Infectiebeheersing NVKVV of
afgekort ‘WIN’, en bijhorend logo voorstellen op de studiedag infectiebeheersing op 23 maart 2015.
De nieuwe wind bracht dit jaar 8 nieuwe leden met zich mee, waarbij de WIN op 31 december 2015 uit 20
werkende en 1 corresponderend lid bestaat. Naast K. Claeys namen we ook afscheid van M. Vanneste, een
trouw en gedreven werkgroeplid gedurende vele jaren. Naarmate het jaar vorderde kreeg de vernieuwde
werking meer vorm en werden de diverse taken verdeeld en gestructureerd. Zo zetelen diverse leden in
diverse raden en overlegplatforms, zoals de redactie van Noso-info, de expertwerkgroepen m.b.t.
Infectiebeheersing van de Hoge Gezondheidsraad, de Regionale Platformen en Federaal Platform voor
Ziekenhuishygiëne, en andere overlegstructuren. In mei werd een lid van de Raad van Bestuur van de ABIHH
ook lid van de WIN, waarbij een duidelijke trend gezet wordt om naar de toekomst nog meer met onze
Waalse collega’s samen te werken. In juni werden eveneens de eerste stappen gezet naar een concrete
samenwerking met de BICS. Dit resulteerde in een eerste overlegmoment op 11 december waarbij samen
met de ABIHH het gemeenschappelijk doel en mogelijke samenwerkingsinitiatieven van de 3 professionele
organisaties bepaald werden. Eén van deze initiatieven is de organisatie van een gemeenschappelijke
studiedag die zal doorgaan op 10 mei 2016. In 2015 kreeg eveneens de samenwerking met de afdeling
preventie van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid definitief vorm, waarbij ze sinds juli systematisch
participeren aan de overlegmomenten van de werkgroep. Naast het beantwoorden van allerhande
beleidsmatige en wettelijke vragen m.b.t. infectiepreventie (IP) wordt de IP-gerelateerde inhoud van
eisenkaders en andere beleidsmatige initiatieven m.b.t. IP via de WIN afgetoetst.
Zoals elk jaar kwamen dit jaar tal van praktische IP-gerelateerde topics aan bod. Enkele voorbeelden zijn:
validatie van endoscoopwasmachines en –droogkasten, ATP-meting van endoscopen, hygiënische
maatregelen bij perifere zenuwblock, aan- en uitdoen van persoonlijke beschermmiddelen, reiniging en
ontsmetting van laryngoscoopbladen, basisvereisten handhygiëne bij onthaalmedewerkers, procedure
m.b.t. spoelkop van zelfspoelsystemen op materniteit, hygiënerichtlijnen in jongereninstelling, behandeling
van reusable medische hulpmiddelen in thuisverpleegkundige praktijk, hygiënische aspecten bij
luchtbevochtiging tracheostomie, schoonmaakprocedures op het operatiekwartier en verpleegeenheden,… .
De consensus van de bespreking van de WIN werd telkens teruggekoppeld naar de vraagsteller. Naar
aanleiding van tal van vragen m.b.t. IP in de thuiszorg is de WIN van plan om in 2016 hieromtrent een ad
hoc werkgroep op te starten samen met de werkgroep thuisverpleegkundigen van het NVKVV en andere
betrokken instanties. Er werd eveneens gereageerd op de twee IP adviezen van de WIN met vraag naar
meer concrete verduidelijking van een aantal aspecten. Als gevolg hiervan werden deze nagezien en
aangepast. In het advies m.b.t. SC-inspuiting werd “In de thuiszorg en thuisvervangende instellingen is
ontsmetten niet nodig, tenzij de patiënt een sterk verminderde weerstand heeft.” geschrapt. Aan het
tweede IP advies 'Mobiele IT Technologie (smartphones, iPhone, iPad, tablets ...) in zorginstellingen' werd
een toevoeging gedaan m.b.t. selectiecriteria voor ontsmettingsmiddelen. Daarnaast werden 5 WIPrichtlijnen die openstonden voor commentaar nagelezen, becommentarieerd en teruggekoppeld naar onze
Nederlandse collega’s. De werkgroep leverde 7 artikels voor het tijdschrift Noso-info. Naast het
activiteitenverslag publiceerden 3 leden van de WIN en 3 sprekers van de studiedag in 2014 een artikel. De
studiedag ziekenhuishygiëne op 23 maart 2015 was een groot succes en wist de deelnemers te bekoren met
tal van theoretische en praktische topics. In het voormiddagprogramma ‘Once upon a time in the IPC
landscape’ werd stilgestaan bij de habitat en eigenschappen van commensale en pathogene microorganismen. Het namiddagprogramma, ‘Clean rooms & dirty holes’, behandelde verschillende praktische

onderwerpen die, naarmate de namiddag verstreek, evolueerden van zuiver-aseptisch naar vuilgecontamineerd. In 2015 werkte de WIN aan de studiedag van 2016 wat resulteerde in een boeiend en
uitdagend programma met als hoofdtitel ‘Preventie van zorginfecties – Verandermanagers gevraagd!’
De opleiding tot verpleegkundige-ziekenhuishygiënist werd niet opnieuw opgestart omdat in het kader van
de promotie van het beroep tot Advanced Nurse Practitioner nagedacht wordt om deze naar de toekomst in
te bedden in een Manama-structuur, conform zoals deze in Wallonië en andere Europese landen
georganiseerd wordt. Dit is een actiepunt voor de WIN in 2016 die hieromtrent in overleg zal gaan met de
AUVB, het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en de betrokken universiteiten. Met betrekking tot
de opleiding voor referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne werd het programma van de opleiding wat
bijgeschaafd (meer praktisch, meer workshops en een uitbreiding van de module motivatie en sensibilisatie)
en werden er 3 in-compagnie opleidingen georganiseerd door het NVKVV in samenwerking met de WIN. Op
internationaal vlak nam de WIN deel aan de promotiecampagne #saveHANDS van de WHO en
participeerden een aantal leden aan het 3de ICPIC congres in Geneve. Eind oktober werd de dataverzameling
voor het project 'Build your own Infection Control Link Nurse' met de Royal College of Nursing betreffende
de perceptie en competenties van referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne afgerond. De
deelnemende Belgische en Engelse ziekenhuizen ontvingen in ruil voor hun participatie aan het project een
analyserapport m.b.t. de perceptie van referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne en een
competentieprofiel op maat van het ziekenhuis. In het totaal werden gegevens van 483 deelnemers
verzameld die op dit moment geanalyseerd en met elkaar vergeleken worden met als finale doelstelling de
ontwikkeling van een Europees beroepscompetentieprofiel voor referentieverpleegkundigen
ziekenhuishygiëne. De eerste resultaten zullen op het IFIC-congres te Wenen op 17 maart 2016 voorgesteld
worden.
Als voorzitter wil ik tot slot elk lid van de WIN en iedereen die met de WIN heeft samengewerkt van harte
danken voor hun inbreng, hun inzet en hun enthousiasme. Ik kijk uit naar een nieuw uitdagend en verrijkend
jaar voor de WIN en wens iedereen een ‘GUSTO’ jaar 2016. Een jaar gevuld met ‘Gratitude, Understanding,
Self-respect, Trust & Optimism’.
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Organisatie workshop 'Build your own Infection Control Link Nurse' in CHU Brugmann.

Organisatie workshop 'Build your own Infection Control Link Nurse' in de opleiding voor
referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne.

Deelname WIN aan de promotiecampagne #saveHANDS van de WHO

Eerste vergadering WIN in 2015

Studiedag 2015 : Namiddagvoorzitter A. De Haes
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