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Voorwaarden voor een effectief infectiepreventie-beleid 
 gebaseerd op de richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) en wetgeving 
 
Via onderstaande checklist krijgt u zicht op de reikwijdte van infectiepreventie en de stand van zaken in uw 
organisatie. Door onderstaande zaken goed te regelen zijn in ieder geval de voorwaarden om hygiënisch te 
werken voldoende aanwezig. De daadwerkelijke uitvoering wordt hiermee niet gemeten. Een onafhankelijke 
beoordeling kan verricht worden met behulp van een infectiepreventie-inventarisatie door een deskundige 
infectiepreventie. 
 

Inrichting 
 

score actie noodzakelijk? 

+ | +/- | - Ja/nee door 
Inrichting heeft zo min mogelijk randen, richels en 
kieren 

   

Vloeren zijn goed te reinigen    

Sanitair is intact, (glad) en goed te reinigen    

Cliënten appartementen zijn goed te reinigen en 
bieden geen risico's voor andere cliënten 

   

Materialen/hulpmiddelen zijn (glad en) goed te 
reinigen 

   

Er is een actueel schoonmaakwerkprogramma    

Materialen worden kalkvrij gehouden    

 

Daar waar zorg geboden wordt: 
 

Score actie noodzakelijk? 

+ | +/- | - Ja/nee door 
beschikken medewerkers over vloeibare zeep en 
papieren handdoeken 

   

beschikken medewerkers over handalcohol    

bij zorg thuis, is dit minimaal vloeibare zeep en een 
schone handdoek (apart voor zorg)/keukenrol 

   

zijn beschermende middelen aanwezig:  

- handschoenen (voldoende kwaliteit)    

- schorten (plastic bij spetterende handelingen)    

- mondneusmaskers (bij griep, norovirus-uitbraak)    

worden medewerkers gestimuleerd om zich tegen 
hepatitis B te laten vaccineren 

   

worden medewerkers gestimuleerd om zich tegen 
griep te laten vaccineren 

   

 

Opslag 
 

Score Actie noodzakelijk? 

+ | +/- | - Ja/nee door 
Schoon linnengoed is gescheiden van vuil 
linnengoed 

   

Geen opslag op de grond    

Steriele medische hulpmiddelen worden 
opgeslagen: 

 

- in een ruimte zonder verhoogd besmettingsrisico    

- in een kast    

- gescheiden van niet-steriele middelen.    

- zonder risico op beschadigingen, kreuken, vocht.    

- overzichtelijk, op verloopdata     
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Afval 
Score Actie noodzakelijk? 

+ | +/- | - Ja/nee door 
Er zijn naaldencontainers voor het scherpe afval    

Er zijn niet hand-bediende afvalemmers.  
Papieren handdoekjes mogen in een open emmer 

   

Er is een pospoeler voor gebruikte po’s en urinaals.    

Werkwijze bij afwezigheid van pospoeler, is goed 
omschreven  

   

 

Er zijn locatiegebonden infectiepreventie 
protocollen voor: 

Score Actie noodzakelijk? 

+ | +/- | - Ja/nee door 
Handhygiëne    

Persoonlijke hygiëne    

Kleding    

Beschermende middelen    

Accidenteel bloedcontact    

Melden infecties / infectieziekten    

Reiniging en desinfectie; Desinfectantiagebruik    

Infectiepreventiemaatregelen bij diverse 
besmettelijke ziekten of resistente micro-
organismen (zoals MRSA, ESBL, diarree, griep) 

   

Outbreakmanagement     

Infectiepreventie in een ander protocol:  

Infectiepreventie staat omschreven bij 
verpleegkundige handelingen, zoals 
wondverzorging, sondevoeding 

   

Bij de gebruikershandleiding van specifieke 
apparatuur staan de infectiepreventiemaatregelen 
die noodzakelijk zijn om overdracht van infecties te 
voorkomen, zoals bij: 
- Vernevelapparatuur 
- Zuurstoftoediening  
- Uitzuigapparatuur 

   

 

Algemeen:  
 

Score Actie noodzakelijk? 

+ | +/- | - Ja/nee door 
Er is een beleidscommissie Infectie Preventie    

Er is een scholingsplan infectiepreventie    

Men heeft een contract met deskundige 
infectiepreventie (hygiënist) 

   

Men werkt met aandachtvelders infectiepreventie    

Men voldoet aan de HACCP/hyg-code woonvorm    

De waterinstallatie voldoet, er is een  
Legionella beheersplan 

   

Men heeft beheersplan voor dierplagen (+ logboek)    

De pedicure werkt volgens de WIP-richtlijnen (of 
HAM-code) 

   

De manicure werkt volgens de WIP-richtlijnen    

De kapper werkt volgens de WIP-richtlijnen    

Afspraken over huisdieren zijn vastgelegd    

Afspraken over omgaan met vervuilde mensen    

 


