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Raakvlakken in infectiepreventie
VHIG congres 21 april 2009
Zondagavond 19 april. Met grote verbijstering zitten veel kijkers aan de TV gekluisterd en nemen kennis van de hygiënische misstanden binnen twee ziekenhuizen
in Nederland.
Het VARA programma Zembla heeft een undercover schoonmaker een kleine camera meegegeven die de schoonmaakwerkzaamheden filmt en van commentaar voorziet.
Nederland, inclusief de brancheorganisatie van Nederlandse
ziekenhuizen is geschokt. De verantwoordelijke personen
binnen de twee ziekenhuizen worden geïnterviewd en er wordt beterschap beloofd,
maar dat is een ziekenhuis niet vreemd.
Daarnaast zijn ziekenhuizen vaak in het nieuws omdat door de aanwezigheid van
plaagdieren als motmuggen, fruitvliegen, maar ook lieveheersbeestjes, operatiekamers gesloten moeten worden.

Begin dit Jaar is het KAD benaderd door de 'Vereniging voor
Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg', het VH IG,
met de vraag of het KAD zou willen spreken op het congres van
21 april genaamd 'Raakvlakken in infectiepreventie'.
Het KAD heeft veel ervaring met kwaliteitsinspecties binnen de
gezondheidszorg en wil vanuit die ervaring graag een bij-drage
leveren aan dit congres. Mede vanuit zijn ervaring bij zijn
vorige werkgever, de Voedsel en Waren Autoriteit, wordt Arno
Berg bereid gevonden
deze spreekbeurt op
zich te nemen.

Geïntegreerde aanpak
gewenst

Arno Berg van het KAO legt de hygiënisten
wt dat de zichtbare plaagdieren - waarover
het KAD adviseert - veelal de onzichtbare
organismen verspreiden waarmee de toehoorders zich bezighouden.

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen zijn
gevestigd in grote gebouwen, vaak met een
complexe structuur.
In deze gebouwen zijn
veel disciplines ondergebracht die elk hun
eigen taak hebben.
Dat bleek ook weer
tijdens het congres. De
ziekenhuishygiën isten
houden zich bezig met
micro-organismen die
infecties kunnen veroorzaken, onzichtbaar
met het 'blote oog'.
De dieren waarover het
KAD adviseert zijn wel
zichtbaar en vallen,

naar mening van de doelgroep op dit congres, niet tot hun aandachtsveld. "Wanneer er muizen worden gesignaleerd wordt dit
doorgegeven aan de techn ische dienst" , is een veel gehoorde
opmerking. Dat de dieren waarover het KAD adviseert de pathogene micro-organismen juist door de ziekenhuizen vervoeren is een duidelijke eyeopener. De bestrijding van plaagdieren
binnen zorginstellingen heeft wel degelijk een raakvlak met de
afdeling infectiepreventie. Juist deze afdeling zou betrokken
moeten zijn bij het beoordelen van de ri sico's bij de aanwezigheid van plaagdieren en het toepassen van biociden binnen
zorginstellingen.
Het werd duidelijk dat voor de aanbesteding van plaagdierbeheersplannen en de controle op de naleving hiervan
deskundigheid vereist is die in de meeste zorginstell ingen niet
aanwezig is. Het KAD kan daar een goede invul ling aan geven.
Op de 'tradeshow' behorend bij het genoemde VH IG congres vonden de leaflets 'Bouwadvies - weringsmaatregelen'
en ' Kwaliteitsinspectie in zorginstellingen' vervolgens gretig
aftrek.

Arno Berg In de KAD stand t11dens de 'tradeshow'.
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