Bijlage 1: Voorbeeld Opdracht voor IPC
Opdracht voor Infectie Preventie Commissie (IPC)
Inleiding:
Voor de langdurige zorg is het in het kader van cliënt/patiënt-veiligheid belangrijk dat het
kwaliteitsbeleid zo goed mogelijk op orde is. Dit geldt zeker ook voor het beleid t.a.v.
Infectie(-preventie). Er is vastgesteld dat een goed functionerende Infectie Preventie
Commissie (IPC) essentieel is voor een goede kwaliteit van het Infectie(preventie)beleid.
Het bestuur stelt daarom hierbij een IPC aan en omschrijft in deze opdracht: doel,
verantwoordelijkheden, taken en rollen. Ook wordt in deze opdracht vastgelegd hoe
signalen worden afgegeven en hoe verantwoording wordt afgelegd aan de
opdrachtgever zijnde het bestuur.
Voor een goed functionerende cyclische borging is vastgelegd welke informatie met
de IPC dient te worden gedeeld om de IPC optimaal haar adviseringstaak uit te laten
voeren.

Doel IPC:
De doelstelling van de IPC is de overstijgende strategische ontwikkeling, bewaking en
borging van Infectie(preventie)beleid. De IPC is per definitie geen operationeel orgaan. De
IPC geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur op de daartoe afgestemde wijze.

Taken IPC:
Beleid:
De IPC stelt een beleidsplan Infectie(preventie)beleid op. De IPC evalueert dit beleidsplan
jaarlijks en zorgt voor een actuele versie. Implementatie en borging van het beleid zijn
belangrijke aandachtspunten.
Jaarplan/jaarverslag:
De IPC stelt vanuit het beleidsplan een jaarplan Infectie(preventie)beleid op. In dit jaarplan
zijn de belangrijkste acties opgenomen die binnen het takenpakket van de IPC vallen. De
IPC legt door middel van een jaarverslag verantwoording af over haar werkzaamheden.
Protocollen/werkinstructies:
De IPC bewaakt dat alle relevante protocollen beschikbaar zijn en tijdig worden herzien, ook
dat veranderingen van wet/regelgeving/veldnormen erin worden verwerkt.
Scholing/opleiding:
De IPC evalueert en adviseert over het periodieke bij- en nascholingsbeleid omtrent Infectie(preventie) voor de hele organisatie.
Surveillancesysteem:
De IPC bewaakt het surveillancesysteem waarbinnen gegevens over zorginfecties en
Infectie(preventie)beleid worden verzameld en geanalyseerd. De IPC geeft advies voor
verbeteracties die hieruit voortkomen.

Audit:
De IPC evalueert het auditbeleid en de uitkomsten en geeft advies voor verbeteracties die
hieruit voortkomen.
Evaluatie uitvoering:
De IPC bewaakt de concrete uitvoering van het Infectie(preventie)beleid binnen de
organisatie. Daartoe geeft de IPC een advies voor een cyclisch geborgd kwaliteitssysteem
en toets dit en de uitkomsten ervan.
Leden IPC en hun rol:


Deskundige Infectie Preventie:
Brengt deskundigheid Infectiepreventie in.



Arts/VS; denk aan: SO, AVG of daartoe aangesteld Huisarts
Brengt medische deskundigheid (zoveel mogelijk gedragen vanuit de
beroepsvereniging bijv. Verenso) en zorgt voor de verbinding met de artsengroep.



ManagementTeam(MT)-lid
Brengt deskundigheid in van het management en zorgt voor de verbinding met
MT/bestuur.



Kwaliteits-/beleidsmedewerker
Brengt deskundigheid in voor protocollering/handboek en (het toetsen van) de
uitvoering en zorgt voor de verbinding met het algehele beleid en kwaliteitskader/handboek.



Facilitaire afgevaardigde
Brengt deskundigheid in over facilitair en zorgt voor de verbinding met het hele
facilitaire deel van de organisatie.



Aandachtsfunctionaris vanuit de operationeel medewerkers (verpleging/verzorging)
Brengt deskundigheid in over de uitvoering en cultuur en zorgt voor verbinding met de
werkvloer.



Arts microbioloog
Brengt deskundigheid Infectiepreventie en antibiotica gebruik en ontwikkelingen AB
resistentie in



Arts Infectieziektebestrijding GGD
Brengt deskundigheid infectiepreventie, surveillance (van o.a. ABR) en
outbreakmanagement in.

Op afroep anderen zoals, bedrijfsarts, apotheker etc. voor hun specifieke deskundigheid.
Vergaderfrequentie:
4 -6 keer per jaar (indien nodig frequenter).
(Evt. verdere aanvullingen voor in de opdrachtformulering zijn te halen uit de omschrijvingen
van de handreiking IPC zelf.)

