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Algemeen

Uitbraakmanagement algemeen

De audit is uitgevoerd door Marty Jacobs. Tijdens
het gesprek is gesproken met de
kw aliteitsverpleegkundige en is de 1e etage
bezocht. Op het moment van de audit is er één
bew onder verdacht voor Covid-19.
Op basis van het gesprek en constateringen in de
praktijk is een inschatting gemaakt van de mate
w aarin de locatie voorbereid is op een besmetting
met of uitbraak van Covid-19 en zijn enkele
verbeterpunten geformuleerd. Ten aanzien van PBM
gebruik en schoonmaak is er zeker ruimte voor
verbetering.
Voor vragen naar aanleiding van het rapport kan
contact opgenomen w orden met de betrokken
adviseur hygiëne en infectiepreventie.

PBM
-

Aanw ezigheid
Instructie gebruik

√
√
√

Voldaan

-

Gedeeltelijk voldaan

Niet voldaan

x
√
√

Groepsgrootte
Cohortering
Pospoeler of vermaalsysteem
W asgoed
Afval
Looproutes (verkeersstroom)
Handhygiëne (faciliteiten)

Op de locatie is sprake van 'eigen regie', bew oners
kunnen zelf naar beneden of naar buiten. Personeel
w erkt zoveel mogelijk in vaste bew onersgroepen,
met uitzondering van de nachtdienst. De inrichting
van de locatie laat individuele en groepsisolatie
(ook in kleinere groepen) toe. Er is geen pospoeler
aanw ezig en po's w orden niet
gedesinfecteerd. W as w ordt op de afdeling gedaan
door bew oners.
In verband met de smalle gangen w aar geen 1,5
meter afstand te houden is, dragen medew erkers
en bezoekers mondneusmaskers op de gangen. Er
zijn genoeg handw asgelegenheden.

Schoonmaak en desinfectie

Informeren en trainen

-

x

√

Relevante documenten zijn goed te vinden, maar er
bestaat nog onduidelijkheid over sommige
afw ijkende scenario's in het kleurenoverzicht. Op
organisatieniveau is er een crisisbeleidsteam.
Er ontbreekt op locatieniveau nog een structureel
overleg samen met de clustermanager. Daarnaast
ontbreekt er een stappenplan voor de
medew erkers voor als de clustermanager of
kw aliteitsverpleegkundige niet aanw ezig zijn.
Het testbeleid rondom medew erkers is goed.
Saturatie- en temperatuurmetingen bij bew oners
w ordt 's ochtends gemeten. Er zijn drie
verpleegkundigen die tests kunnen afnemen.
Bezoekers w ordt gevraagd om een
mondneusmasker te dragen w anneer 1,5 meter
afstand niet mogelijk is.

-

√

Inrichting

-

-

Er is genoeg PBM aanw ezig. De
kw aliteitsverpleegkundige heeft zelf een
noodpakket samengesteld. Er is onduidelijkheid
over de hoeveelheid aanw ezige schorten.
Mondneusmaskers w orden op de gangen niet goed
over de neus gedragen.

Protocollen en w erkinstructies
OMT of crisisteam
Testbeleid (cliënten en medew erkers)
Registratie testuitslagen
Bezoekersregeling

Femke Aanhane

Schoonmaakmaterialen en -middelen
Frequentie
PBM

-

√
√
√

Vanuit de kw aliteitsverpleegkundige is er geen zicht
op de schoonmaak, met name de
handcontactpunten en schoonmaak in het w eekend
zijn aandachtspunten. De borging van materialen
vereist echter nog w at verbetering. Zo zijn er
handdoekjes op de w askar getroffen. Het is
onduidelijk of de schoonmaak tijdens een uitbraak
opgeschaald w ordt en w ie verantw oordelijk zal
zijn. Besmette en verdachte kamers zijn duidelijk
gemarkeerd.

√

Niet beoordeeld

Scholingsbeleid
Informeren t.a.v. w ijzigingen
Communicatieplan
Influenza vaccinatie

Er zijn klinische lessen en oefenmomenten voor
PBM. Medew erkers w orden actief geïnformeerd over
w ijzigingen. De w ijze w aarop familie w ordt
geïnformeerd is nog onduidelijk volgens de
kw aliteitsverpleegkundige.
Medew erkers w orden via intranet en een
postercampagne door de organisatie geïnformeerd
over de griepprik.

Basishygiëne
√
√
√
x
√

Persoonlijke hygiëne
Handhygiëne
Infectiepreventie
Omkleedruimte
Voedselveiligheid

De persoonlijke hygiëne op deze locatie gaat goed.
Medew erkers w orden actief aangesproken op
nagellak en handsieraden.
Kennis over kruisbesmetting en infectiepreventie is
voldoende.
Op de omkleedruimte is nog geen w asbak met
zeep. Bij de omkleedruimte is een toilet met w asbak
die nu op slot is, maar die gebruikt kan w orden.
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