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Nr. Conclusie inspectie Acties Wanneer gereed 

1.1 Op elke bezochte afdeling is een 
werkinstructie aanwezig voor 
handhygiëne.  

Binnen TMZ is gekozen voor Sterillium Med van Hartman als 
handendesinfectans. Voor TMZ is er een werkinstructie 
handhygiëne opgesteld. Deze is op iedere afdeling aanwezig. 
(zie bijlage 1). 
 
Na het plaatsen van de dispensers met handdesinfectans 
wordt voor de medewerkers een instructie georganiseerd.  
 
Er zijn een aantal protocollen opgesteld en beschikbaar 
gesteld in het kwaliteitsmanagementsysteem van TMZ: 

 Handhygiëne medewerkers TMZ (bijlage 2).  

 Basishygiëne (bijlage 3) 

 Persoonlijke hygiëne medewerkers TMZ (bijlage 4). 

 Protocol reinigen en desinfecteren van 
verpleeghulpmiddelen (bijlage 5) 

 

februari ’14 

1.2 Op elke cliëntenkamer is een 
gesloten afvalbak met 
voetbediening aanwezig. 

Binnen TMZ is een nieuwe afvalbak geselecteerd die voldoet 
aan de gestelde eisen (gesloten en met voetpedaal). Deze is 
als de standaard in het bestelsysteem van TMZ opgenomen. 

 
 

Maart 2014  
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1.6 Medewerkers dragen kleding 
conform de richtlijn van de  WIP. 
Dienst- en privékleding heeft 
korte mouwen bij medewerkers 
die cliëntgebonden handelingen 
verrichten. 

De richtlijn voor kleding, zoals deze op ZIP-net staat, wordt 
binnen TMZ  geïntroduceerd. Alle medewerkers krijgen via 
hun persoonlijke mailadres het kledingvoorschrift 
aangeboden. Hierbij wordt de afspraak gemaakt dat vanaf 1 
februari alle medewerkers verantwoordelijk zijn om hier 
gehoor aan te geven. In de praktijk worden audits 
uitgevoerd of deze richtlijnen nageleefd wordt.  
 

Maart 2014 

1.7 De juiste beschermende kleding 
is op alle bezochte afdelingen 
aanwezig. 

Op basis van de richtlijn op het ZIP-net is het assortiment 
aan beschermende kleding gecheckt en waar nodig 
aangepast. Er is voor een afdeling een standaard 
vastgesteld. 
 
Voor iedere locatie is er een MRSA koffer samengesteld voor 
noodsituaties.  
 
Binnen de afdeling wordt het voorraadbeheer t.a.v. 
beschermende kleding onder verantwoordelijkheid van de 
leidinggevende in het team geregeld. 
 
De HKM (hygiëne kwaliteit medewerker) binnen TMZ is in 
2014 onderwerp van scholing.  

15 maart 2014 

    

2.3 Niet cliëntgebonden materialen 
(rolstoelen, rollators en tilliften) 
worden structureel gereinigd, er 
is een aantoonbaar 
schoonmaakschema met 
aftekenlijst. 

Voor TMZ wordt het beleid rondom reinigen en 
desinfecteren van verpleegmaterialen aangescherpt en 
voorzien van een aftekenlijst. 
 
Er is een procedure in het kwaliteitssysteem opgenomen, 
waarin de richtlijn wordt weergegeven t.a.v. het reinigen en 
desinfecteren van verpleeghulpmiddelen (zie bijlage 4). 

15 maart 2014 
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Op iedere afdeling wordt een registratiesysteem 
bijgehouden, waarin afgetekend wordt of aan de reiniging 
en of desinfectie is voldaan.  

    

3.1 Alle po-spoelers voldoen aan de 
eisen. 

In het onderhoudsplan zijn alle po-spoelers opgenomen en 
na periodiek onderhoud voorzien van een sticker.  

Gerealiseerd.  

    

4.2 Houdbaarheid en beheer van 
vloeistoffen en zalven laten 
voldoen aan de norm. 

Hierbij wordt gewerkt volgens de richtlijnen, vastgesteld in 
het protocol rondom geneesmiddelenvoorziening. 

Gerealiseerd. 

4.4 Bewaren medicijnen in koelkast 
en beheer medicijnen laten 
voldoen aan de norm. 

Opslag van medicatie voldoet evenals de registratie van de 
temperatuur van de koelkast aan de norm.  

Gerealiseerd. 

4.6 Opslag retourmedicatie voldoet 
aan de norm. 

Alle boxen waarin medicatie vervoerd wordt (van de 
apotheek naar TMZ en vice versa) worden voorzien van een 
hangslot, die alleen op de afdeling geopend kan worden of 
in de apotheek.  
Dit wordt door de apotheker gerealiseerd en ingevoerd 
m.i.v. 1 maart 2014 voor alle TMZ locaties.  
 

1 Maart 2014 

    

5.3 Bewaren levensmiddelen in 
koelkast is conform de norm. 

Levensmiddelen worden volgens de norm bewaard. Hierbij is 
er een bewaarwijzer bij iedere koelkast met daarop de 
benodigde informatie t.a.v. het bewaren van voeding (zie 
bijlage 6).   

Gerealiseerd. 

5.7 De keuken is voorzien van een 
gesloten afvalemmer met 
voetbediening. 

Er is een standaard afvalemmer vastgesteld van 
Rubbermade, die voldoet aan deze eisen.  

Gerealiseerd. 

    

7.3 Bij elke sanitaire voorziening is 
en afvalbak met voetbediening 
aanwezig.  

Binnen TMZ is een nieuwe afvalbak geselecteerd die voldoet 
aan de gestelde eisen, gesloten en met voetpedaal. Deze is 
als de standaard in het artikel bestelsysteem van TMZ 
opgenomen. 
 

15 maart 2014 
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8.3 De schoonmaakmaterialen zoals 
moppen, trekkers en bezems 
worden opgehangen. 

De benodigde materialen worden op de betreffende plekken 
opgehangen. Door eerst alles te inventariseren is er een 
opdracht geschreven voor de technische dienst waarin de 
opdracht staat vermeld. Medewerkers worden geïnstrueerd 
de materialen na gebruik weer op te hangen.  
 
 

15 maart 2014 

    

9.3 De opslag van schone was is 
volgens de norm. 

Met de wasserij is afgesproken dat er over iedere waskar 
een wasbare en afsluitbare hoes komt.  
Wanneer was uit de kar in de kast gepakt wordt, wordt er op 
toegezien dat deze in een stofvrije afgesloten kast 
opgeslagen wordt. 
 

15 Maart 2014  
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