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Advies inzake

a) de verpleegkundige-ziekenhuishygiënist
en

b) het toezicht op de activiteiten van het Comité voor Ziekenhuishygiëne (*)
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(*) Dit advies werd bekracbtigd op de bijzondere Bureauvergadering
dd. Il maart 1999



De Heer M. Colla, Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, heeft een
adviesaanvraag gericht aan Prof. Dr. PEERS, voorzitter van de Nationale Raad voor
Ziekenhuisvoorzieningen, inzake:

.

De verpleegkundige-ziekenhuishygiënist

Toezicht op de activiteiten van het Comité voor Ziekenhuishygiëne.

.

1. De verpleegkundige-ziekenhuishygiënist

Aangaande deze kwestie fonnuleerde de Afdeling "Programmatie en Erkenning" de
volgende aanbevelingen :

De Afdeling verklaart zich akkoord met een verhoogde aanwezigheid van de
verpleegkundige-ziekenhuishygiënisten zoals gesteld in het M.B. van 30/12/'98. Doch
de Afdeling wenst aan te geven dat de wijze waarop deze verhoging plaats vindt niet
gereglementeerd dient te worden. M.a. w. elk ziekenhuis beslist voor zichzelf hoe zij
deze verhoging invullen. Bv. al dan niet eentweede persoon aanstellen voor zover de
personeelskwalificaties beantwoorden aan de opleiding zoals beschreven in het K.B.
van 7/1111988.
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2. Toezicht op de activiteiten van het Comité voor Ziekenhuishygiëne.

Aangaande de 2 eerste stellingen fonnuleerde de Afdeling de volgende

aanbevelingen:

Het comité voor ziekenhuishygiëne heeft volgende bijkomende opdrachten:

.
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.

Een werkplan voor de surveillance en preventie van ziekenhuisinfecties opstellen
waarin de door het comité voor ziekenhuishygiëne genomen maatregelen zullen
opgesomd worden.

De opstelling van een programma voor vorming en permanente opleiding van het
betrokken personeel.

De opstelling van een jaarlijks rapport.

.

Aangaande de derde stelling fonnuleerde de Afdeling volgende aanbevelingen:

ln plaats van het voorgestelde hoger platfonn fonnuleerde de Afdeling volgende
aanbevelingen voor de oprichting van een infonnatie-platfonn.
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Wat de oprichting van een infonnatie-platfonn betreft, wordt voorgesteld

1. Dat het Ministerie van Volksgezondheid een handboek publiceert over de
verzamelde aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad
Punt 4.2.4 paragraaf2 van het advies van 1995:
"De Hoge Gezondheidsraad heeft een reeks van aanbevelingen voor de ziekenhuizen
gepubliceerd. Die stukken verdienen een ruimere verspreiding en kunnen best
opnieuw worden uitgegeven met een bijgewerkte voorstelling en lay-out."

Deze aanbevelingen betreffen volgende onderwerpen:
-Registratie van ziekenhuisinfecties

-Handhygiëne (wordt herzien)
-Preventie van urineweginfecties (wordt herzien)
-Preventie van intravasculaire infecties (wordt herzien)
-Preventie van infecties van het operatiekwartier -Wondverzorging (wordt herzien)
-Preventie van luchtweginfecties
-Behandeling van ziekenhuisafval in gezondheidsinstellingen
-S terili sati etechni ek en

-Voedingshygiëne
-Behandeling van ziekenhuislinnen
-Onderhoud van het endoscopisch materiaal
-Preventie van tuberculose
-Profylactisch gebruik van antibiotica in de heelkunde (wordt herzien)
-Hygiëne in de tandheelkundige praktijk

Met het oog op een zo ruim mogelijke toegankelijkheid van deze aanbevelingen
worden zij ingevoerd op de Internet-site van het Ministerie van Sociale zaken, net
zoals een reeks "Boodschappen van V olksgezondheid" voor de Geneeskunst in deze
site zijn opgenomen: vaccinologie, ziekte van Creutzfeldt-Jakob, algoneurodystrofie,
vaccinatie tegen hepatitis B...

http://www.health.fgov.belAGP/fr/agp-mainyage.htrn

2. Dat het Ministerie van Volksgezondheid de publicatie financiert van de enige
Belgische infonnatiebrochure inzake ziekenhuishygiëne die driemaandelijks
verschijnt: Nosolnfo (gemeenschappelijke uitgave van de Belgische Vereniging voor
ziekenhuishygiëne en de GOSPZI: de groepering voor het opsporen, de studie en de
preventie van ziekenhuisinfecties in nauwe samenwerking met het Wetenschappelijk
Instituut Volksgezondheid), net zoals het ministerie de nieuwsbrief over de MKG
financiert. Indien deze driemaandelijkse nieuwsbrief gefinancierd wordt, kan deze
gratis in 5 exemplaren naar elk ziekenhuis worden verstuurd: voor de
hoofdgeneesheer, de geneesheer-ziekenhuisygiënist, de verpleegkundige-
ziekenhuishygiënist, de ziekenhuisapotheker en de voorzitter van het comité voor

ziekenhuishygiëne.

3. Dat het Ministerie van Volksgezondheid een ofmeer samenkomsten om ervaringen
uit te wisselen financieel steunt, alsook de wetenschappelijke bijscholing van
verp 1 eegkundi gen -zi ekenhuishygi ënisten en geneesh eren -zi ekenhuish ygi ënisten.


