Audit Infectiepreventie
Op 27 augustus 2020 heeft de audit Infectiepreventie plaatsgevonden bij Oogcentrum Noordholland.
Deze audit is bedoeld om de gang van zaken in de praktijk te vergelijken met de gewenste gang van
zaken. Een audit is een goed instrument om effectieve veranderingen te initiëren en fouten te
signaleren. Dit verbetert de kwaliteit, de patiëntveiligheid en mogelijk ook de kosteneffectiviteit. Het
is zinvol jaarlijks een audit infectiepreventie uit te voeren en daarmee patiëntveiligheid te borgen
volgens de PDCA-cyclus. Op deze wijze worden zwakke punten inzichtelijk en is het voor het
management concreet naar welke items de aandacht uit moet gaan. Vasthouden aan de auditroutine
maakt in de loop van de tijd behaalde verbeteringen zichtbaar.
De audit werd uitgevoerd door een deskundige van Tensen & Nolte Infectiepreventie.

Onderwerpen van de audit/ doel audit
1) Faciliteiten:
a) Persoonlijke hygiëne
b) Personeelsgarderobe
c) Beschermende artikelen
d) Handhygiëne en faciliteiten
e) Inrichting OK complex
f) Inrichting Holding/verkoever
g) Medicatie
h) Medicijnkoelkasten
i) Opslag steriele medische hulpmiddelen (SMH)
j) Opslag schone materialen
k) Schoonmaak en desinfectantia
l) Afvalverwerking
2) Tijdens de ingreep
a) Voorbereiden patiënt
b) Voorbereidende chirurgie
c) Opdekken instrumenttafels
d) Voorbereiding ingreep
e) Tijdens de ingreep
f) Opruimen na de ingreep
3) Beleid
a) Beleid/protocollen/organisatie
b) Corona maatregelen

Samenvatting en voortgang
Binnen Oogcentrum Noordholland is infectiepreventie uitstekend op orde. De persoonlijke hygiëne is
goed op orde. Het aseptisch werken tijdens de ingreep wordt correct uitgevoerd. Medewerkers zijn
gemotiveerd om infectiepreventie in het dagelijks handelen op niveau te hebben en te houden.
Aanbeveling: Gebruik voor de kinsteunen reinigingsdoekjes in plaats van alcohol in een sprayflacon.
Gebruik nooit alcohol in een sprayflacon in verband met inhalatietoxiciteit en brandveiligheid.
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Actie:
Sprayflacons zijn verwijderd en worden niet meer besteld. In verband met corona worden de
kinsteunen nog wel met alcohol 70% schoongemaakt dmv een doekje. (Desinfecteren van kinsteunen
is niet geïndiceerd, ook niet tijdens Covid-19)
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