Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

>

Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen

T.a.v. de Voorzitter/Directie

Stadspiateau 1
3521 AZ Utrecht
Postbus 2518
6401 DA Heerlen
T 088 120 5000
www.igj.ni
Inlichtingen bij
G.R. Westerhof
T 088 120 5000
Dieristoostbusantibiotica re$ist
entieiil.nI
Ons kenmerk
V2009856/2018-

Datum
Betreft
Bijlage

11 december 2018
Aankondiging project TIRZA
Infographic TIRZA

2214554/RW/db
Bijlage
1

Geachte Voorzitter, Directie,

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: inspectie) houdt sinds 2012
intensiever toezicht op infectiepreventie en antibioticabeleid. De reden daarvoor is
de toename van antibioticaresistentie (ABR). De afgelopen jaren heeft de inspectie
thematisch toezicht infectiepreventie uitgevoerd in verschillende sectoren,
waaronder ziekenhuizen, verpleeghuizen en particuliere klinieken. Daarnaast is er
het programmateam ABR. Dit team van verschillende directies van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het RIVM en de inspectie heeft het
Nationaal Actie Plan ABR (NAP’) voorbereid. Het team ziet ook toe op de
uitwerking ervan.
Een van de initiatieven uit dit NAP is de vorming van tien regionale zorgnetwerken
ABR. De regionale zorgnetwerken ABR zijn in de loop van 2017 van start gegaan
en zijn naar verwachting in mei 2019 volledig operationeel
. Deze zorgnetwerken
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ABR hebben als taak bij te dragen aan een aantal doelen uit het NAP:
•
In vijf jaar de opkomst en verspreiding van bijzonder resistente microorganismen (BRMO) in de zorg aantoonbaar vertragen,
•
In vijf jaar een halvering bereiken van het aantal vermijdbare zorginfecties
bereiken en
•
In vijf jaar streven naar halvering van onjuist gebruik van antibiotica in de
zorg.
Toezicht Infectiepreventie en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie
(TIRZA).
Om de zorgnetwerken te stimuleren bij het behalen van de doelstellingen, start de
inspectie een regiogericht toezichtproject. De inspectie richt zich voorlopig op één
regio en kiest voor het regionaal zorgnetwerk ABR Limburg. De aandacht gaat uit
naar vijf thema’s:
1. Antibioticabeleid
2. Infectiepreventie
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Overdracht
Goed bestuur
Samenwerking

Datum
ii december 2018

4 onderschrijven het
1
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De Kamerbrieven over de aanpak antibioticaresistentie
belang van de samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders. Op basis
hiervan bezoekt de inspectie de volgende zorgaanbieders binnen het regionaal
zorgnetwerk Limburg:
•
Ziekenhuizen
o
Verpleeghuizen
•
Particuliere klinieken
•
GGD’en
•
Huisartspraktijken
•
Mondzorgpraktijken
•
Zorgaanbieders gehandicaptenzorg
• Thuiszorginstellingen
•
Revalidatiecentra
Deze multidisciplinaire benadering combineert de inspectie met het in kaart
brengen van casuïstiek waarbij cliënten in het zorg netwerk worden gevolgd.
Toezicht is agenderend en stimulerend
De inspectie wil met haar toezicht vooral agenderen en de zorgaanbieders
stimuleren om samen te werken in het tegengaan van antibioticaresistentie. Van
zorgaanbieders waar de inspectie de genoemde thema’s al eerder heeft getoetst,
verwacht zij dat die op orde zijn. Als de inspectie daar onvoldoende verbeteringen
ziet kan alsnog handhaving plaatsvinden.
Het bezoek
De inspectie bezoekt zorgaanbieders in de regio Limburg op basis van een
representatieve steekproef. De inspectie kondigt deze bezoeken vooraf aan. De
duur van het bezoek zal worden afgestemd op het type zorgaanbieder. Over de
specifieke invulling van het toezichtbezoek worden de te bezoeken zorgaanbieders
in een later stadium geïnformeerd. Het toetsingskader wordt voorafgaand aan de
bezoeken op de website van de inspectie gepubliceerd. Dit onderzoek van de
inspectie vindt plaats in het kader van risico-gestuurd toezicht. Dat betekent dat
van elk bezoek een briefrapport wordt opgesteld en dat dit op de website van de
inspectie openbaar gemaakt wordt.
Verzoek
De inspectie informeert met deze brief de verschillende koepels en/of
brancheverenigingen van zorgaanbieders. De inspectie verzoekt u uw leden
hierover te informeren. De wijze waarop u dit doet, laat de inspectie aan u, gelet
op het feit dat in project TIRZA voor nu alleen een aantal zorgaanbieders in
Limburg worden bezocht.
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Eventuele vragen
kunt u sturen aan de projectgroep via; Dienstrostbusantibioticaresistentie@Jgjjj.
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Met vriendelijke groet,

Korrie Louwes,
Hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg
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