Infectiepreventie

Infectiepreventie staat goede zorg in de weg

Zorgvragers

Antibiotica toedienen bij niet zieke zorgvragers met een MRSA-bacterie kan hun gezondheid schaden.
Door isolatiemaatregelen komen medewerkers minder bij zorgvragers, waardoor ze te weinig zorg krijgen.
Infectiepreventie botst met het welbevinden van zorgvragers

Infectiepreventie is onderdeel van goede zorg
Zorgvragers, hun mantelzorgers en bezoekers lopen minder risico’s om ziek te worden of te overlijden.
Infectiepreventie verkleint de kans op een uitbraak in het verpleeghuis.
In verpleeghuizen krijgen veel kwetsbare mensen zorg, waardoor de kans op besmetting groter is dan thuis.
Gezond zijn helpt mensen om te kunnen revalideren.

Zorgvragers

Infectiepreventie verhoogt de kwaliteit van leven van zorgvragers
Maatregelen dragen bij aan een schone, gezonde en veilige leefomgeving.
Preventie kan voorkomen dat zorgvragers (sociaal) geïsoleerd moeten worden.
Preventie maakt dat zorgvragers makkelijk terecht kunnen in andere instellingen zoals een ziekenhuis.

Medewerkers

Infectiepreventie draagt bij aan een veilige werkomgeving
Infectiepreventie maakt dat medewerkers minder snel ziek worden.

Infectiepreventie is noodzakelijk voor de volksgezondheid
Maatregelen zijn noodzakelijk om antibiotica-resistentie te voorkomen zodat infecties behandelbaar blijven.
Maatregelen voorkomen verspreiding van resistente bacteriën en ziektes in de zorgketen en de samenleving.

Infectiepreventie kost het personeel veel tijd
Het personeel heeft onvoldoende tijd om alle maatregelen goed uit te voeren.
De maatregelen komen bovenop alle andere richtlijnen en regels waaraan het personeel al moet voldoen.
Infectiepreventie heeft voor het personeel geen prioriteit
Infectiepreventie levert geen direct zichtbare gezondheidswinst op en dat motiveert medewerkers niet.
Medewerkers besteden liever aandacht aan mensen dan dat ze bezig zijn met maatregelen.

Medewerkers

Infectiepreventie hoort bij professioneel handelen
Maatregelen zijn onderdeel van de professionele standaarden en de beroepsuitoefening.
Medewerkers verzorgen veel verschillende mensen waardoor de kans op besmetting groot is.
Professioneel werk leveren verhoogt het werkplezier van medewerkers.

Sommige maatregelen, zoals isolatie, hebben veel impact op het sociale leven van een besmette zorgvrager.
Hygiënemaatregelen, zoals beschermende kleding, leggen de nadruk op ziek worden en verpesten de sfeer.
Maatregelen maken bewoners onrustig.

Over deze kaart
Deze Argumentenkaart geeft
een overzicht van argumenten
voor of tegen het uitvoeren van
infectiepreventiemaatregelen in alle
woonvormen in de ouderenzorg.
Zorgprofessionals hebben maatregelen
over hygiëne en infectiepreventie
vastgelegd in een aantal richtlijnen.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg
handhaaft deze richtlijnen en heeft
geconcludeerd dat de preventie niet
op orde is.

Wat voor
argumenten gebruiken
verpleeghuizen voor en
tegen het uitvoeren van
maatregelen voor
infectiepreventie?

Volksgezondheid

De richtlijnen infectiepreventie zijn ingewikkeld en verwarrend voor medewerkers.
Medewerkers hebben niet de expertise in huis voor het uitvoeren van de benodigde maatregelen.

Infectiepreventie is nutteloos als alleen Nederland of alleen verpleeghuizen eraan doen

Volksgezondheid

Een deel van de maatregelen is niet wetenschappelijk onderbouwd.

Voor

Tegen
Infectiepreventie houdt onvoldoende rekening met de dagelijkse praktijk

Infectiepreventie voorkomt onnodige werkzaamheden

Uitvoerbaarheid

Uitvoerbaarheid

Infectiepreventie voorkomt extra kosten

De afvinklijstjes die bij preventie horen, zijn amper uit te voeren.
Sommige gebouwen zijn ongeschikt voor bijvoorbeeld het isoleren van mensen bij infecties.
Zelfsturende teams mogen zelf prioriteiten stellen en infectiepreventie hoort daar niet altijd bij.

Infectiepreventie kost geld

Infectiepreventie verlaagt het risico op uitbraken van ziekten die dure maatregelen vergen.
Gezond personeel voorkomt de kosten van de inhuur van tijdelijke krachten.

Kosten
Infectiepreventie moet
Infectiepreventie moet van de richtlijnen van de beroepsgroepen en van de inspectie.
Infectiepreventiebeleid is een specifiek onderdeel van het beleid van de instelling.
Infectiepreventie hoort bij een professioneel imago

in opdracht van:

Maatregelen hebben alleen zin op Europees niveau omdat andere landen achter lopen met preventie.
Antibiotica-resistentie is niet tegen te houden door een enkel land.
Verpleeghuizen zijn maar een klein onderdeel van de zorgketen, dus halen maatregelen relatief weinig uit.
Infectiepreventie is onvoldoende overtuigend bewezen

Het bewijs voor de positieve effecten van maatregelen zoals handhygiëne is overweldigend.

Zichtbare maatregelen, zoals een alcoholpompje of een schort, zijn goed voor het imago van het verpleeghuis.
Preventie van uitbraken voorkomt negatieve publiciteit en reputatieschade voor de sector.

Sommige medewerkers hebben een hekel aan de vereiste beschermende kleding.
Medewerkers willen er mooi uit zien en sieraden kunnen dragen, wat botst met hygiënemaatregelen.
Infectiepreventie vergt te veel omdat medewerkers onvoldoende kennis hebben

Infectiepreventie is veelal aantoonbaar effectief

De verzorging van zieke mensen vergt extra tijd en is een aanslag op de dagelijkse routine.
Infectiepreventiebeleid legt een goede basis voor de adequate aanpak van een uitbraak.

Infectiepreventie sluit niet aan op hoe het personeel eruit wil zien

Overtuiging

Verpleeghuizen krijgen geen aanvullende vergoeding voor nieuwe, extra maatregelen.
De voor goede preventie benodigde dienstkleding en het schoonhouden ervan kost geld.
Aanpak
Bestuurders van zorginstellingen,
specialisten ouderengeneeskunde,
arts-microbiologen, verzorgenden,
deskundigen en adviseurs
infectiepreventie hebben tijdens
drie denksessies onder leiding van
De Argumentenfabriek argumenten
aangevoerd. Doel is om helder te
krijgen waarom verpleeghuizen
maatregelen wel of niet uitvoeren en
tot betere infectiepreventie te komen.
We danken allen voor hun denkwerk.

Kosten
Infectiepreventie is doorgeslagen in gedetailleerde regelzucht
De angst voor risico’s uit zich in overdreven veel maatregelen en regeltjes.
Sommige bestuurders en medewerkers zien infectiepreventie als ‘het speeltje van de inspectie’.

Overtuiging

Infectiepreventie past niet bij het imago van het verpleeghuis
Maatregelen, zoals een handpompje of een schort, passen niet bij het karakter van een huiselijke instelling.
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