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Geachte heer Westerhof,
Op 7 augustus jl. reageerde u op onze brief van 8 juli 2019 (kenmerk 19-116/HP/JM) waarin wij
reageerden op uw conceptrapportage i.h.k.v. Toezicht Infectiepreventie en Regionale
Zorgnetwerken Antibioticaresistentie. Bij uw brief zond u tevens mee het definitieve rapport.
Hoewel u in uw reactie melding maakt kennis te hebben genomen van onze reactie op uw
conceptrapportage blijkt dat niet uit de toonzetting noch de gehandhaafde eindoordelen van uw
rapport.
Daarom willen wij u uitnodigen voor een bestuurlijk gesprek waarin we met u uw rapportage
doornemen evenals onze visie en reactie daarop. Dit mede omdat wij net als u grote waarde
hechten aan een actief BMRO en ABR-beleid. Wij zijn van mening dat de door u aangeleverde
rapportage daar niet aan bijdraagt. Dit ondanks uw eindoordeel waarin u aangeeft dat Adelante
nagenoeg alle getoetste onderdelen op orde heeft en dat het een voldoende bijdrage levert
aan het voorkomen van vorming en verspreiding van antibioticaresistentie.
N.a.v. uw reactie en rapportage hierbij ook nog enkele vragen en opmerkingen danwel
onjuistheden:
Procedure
U geeft aan dat n.a.v. van gewijzigde wet-/regelgeving de IGJ niet langer de conclusies,
aanbevelingen en maatregelen toestuurt in de conceptrapportage. In het
door u aangehaalde artikel 44 van de gezondheidswet noch in het
aangehaalde AMvB-besluit openbaarmaking toezichtgegevens kunnen wij
vinden dat is vastgelegd dat de inspectie deze onderdelen van de rapportage
niet (langer) in conceptvorm aan de zorgaanbieder toe zal sturen. Aangezien
ik ervan uitga dat wij iets over het hoofd zien, ontvang ik van u graag de
exacte vindplaats van de door u aangehaalde procedure. Het blijft immers
vreemd dat een reactie niet mogelijk zou kunnen zijn op een complete
conceptversie van een rapportage en dus alleen mogelijk is middels een
bezwaarprocedure.

Antibioticabeleid
U handhaaft uw score ondanks onze toelichting waaruit blijkt dat wij een actief medicatiebeleid
(inclusief antibioticabeleid) voeren van actief participant zijn van het ABR-netwerk LINK. U lijkt
n.a.v. onze brief uit te gaan van recente ontwikkelingen. Echter hetgeen wij beschreven, is niet iets
van de laatste maanden (u signaleert een positieve ontwikkeling?) maar vast onderdeel van een
integraal kwaliteits- veiligheidsbeleid. Het EVS dat we eind 2018 hebben geïmplementeerd, is de
vervanging van een eerder EVS.
Registratie overdracht
Ondanks de informatie over onze standaard verpleegkundige overdracht blijft u bij uw score op
grond van wat u hebt “gehoord” tijdens het bezoek. Dit bevreemdt ons zeer. Ter informatie treft u
het standaard verpleegkundige overdracht formulier aan als bijlage bij deze brief. Ook geeft u aan
dat meldingen volgens artikel 26 WPG niet worden gedaan. Zoals ik u al eerder aangaf, is geborgd
dat indien noodzakelijk een melding bij de GGD plaatsvindt door “het hoofd van de instelling”.
Echter een dergelijke situatie is in de recente geschiedenis van Adelante niet aan de orde
geweest. Ik verwijs u nogmaals naar de informatie van het RIVM
https://lci.rivm.nl/sites/default/files/201805/Wpg%20artikel%2026%20meldingen%20instellingen%20dec%202008%20%28lg%200312%29
.pdf. Hierin wordt duidelijk aangegeven dat de aard van de instelling en de beschikbare
deskundigheid mede bepaalt hoe er gehandeld moet worden. Ik blijf van mening dat in het geval
van Adelante een aparte en breed beschikbare procedure inzake art 26 WPG-melding niet
noodzakelijk is noch veel toevoegt aan de bestaande procedures en werkwijzen. Immers als
categoraal ziekenhuis hebben wij, ondanks onze beperkte omvang, veel zaken en kennis in huis
geregeld én een structurele samenwerking met de infectie- en hygiënedeskundigen van het
Zuyderland ziekenhuis. Als “hoofd van de instelling” beslist de RvB in een voorkomende situatie
(7*24 uur beschikbaar) in overleg met de inhoudelijk deskundige of een melding bij de GGD
noodzakelijk of wenselijk is. Vanzelfsprekend sluiten wij geheel aan bij de afspraken die in het
kader van het regionale ABR-netwerk LINK worden gemaakt.
Goed bestuur
U geeft aan dat u van mening blijft dat beleid op -en borging van- bestaande wet- en regelgeving
bestuur onvoldoende is en noemt dan opnieuw als (enige) voorbeeld uw visie t.a.v. de artikel 26
melding. Duidelijk is dat u daar een andere visie hanteert dan het Adelante bestuur. Graag
vernemen wij van u welke andere relevante beleid- en regelgeving binnen Adelante niet in beleid is
geconcretiseerd en/of belegd. In de rest van uw reactie geeft u aan een positief genuanceerd
beeld te hebben van de wijze waarop het bestuur van Adelante in dit kader acteert en de tekst in
het rapport daar ook op te hebben aangepast. Daar zijn we blij over. Het blijft ons echter verbazen
dat u op dit onderdeel het bestuur vervolgens in uw conclusie als volgt diskwalificeert: “De
eindverantwoordelijke voldoet grotendeels niet aan de norm om kennis te nemen van bestaande
wet- en regelgeving en de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van infectiepreventie en
antibioticabeleid”. De onderbouwing van en dergelijke vergaand oordeel ontbreekt volledig te meer
gezien het samenvattende eindoordeel.
Ondanks onze aangeleverde informatie concludeert u opnieuw dat er “geen sprake is van een
actieve samenwerking” met (leden van) het ABR-netwerk. Ook dit is een onjuiste conclusie, zie
ook onze eerdere reactie. Een van de acties was juist het meedoen met regionale audits op
verpleegafdelingen.
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Andere activiteiten in de regionale samenwerking zijn onder meer:
 We nemen deel aan LINK (Limburg Infectie Preventie & ABR Zorgnetwerk) zowel bestuurlijk
als inhoudelijk en operationeel.
 Een revalidatiearts van Adelante neemt deel in de ontwikkeling van een ABR-beleid in de
regio Zuid Oostelijk Limburg.
 Adelante neemt deel aan project Kwaliteit uit het Zuyden. Van hieruit is plan/behoefte om na
eindiging van het project structureel overleg te behouden voor de regionale aandacht voor
hygiëne.
 Er is regelmatig overleg met Zuyderland en MUMC+ over het hygiënebeleid binnen Adelante.
 Er is regelmatig overleg met GGD over te volgen beleid.
Wij willen aangeven dat de toonzetting van uw rapportage als negatief wordt ervaren voor een
zorgaanbieder die, ondanks een beperkte omvang en een bescheiden rol in deze materie (gezien
de aard van de zorgverlening) actief bezig is met het voorkomen van BRMO’s en infecties.
Graag vernemen wij van u of u ingaat op onze uitnodiging voor een bestuurlijk overleg.
Ook ontvangen wij graag de gevraagde informatie over “de gevolgde procedure met het
conceptrapport”.
Tot slot vragen wij u voor publicatie op de website naar aanleiding van deze brief uw conclusies
waaronder die rond “goed bestuur” alsnog aan te passen of nader te motiveren.

Met vriendelijke groet,

H.W.M. Plagge, arts M&G
voorzitter Raad van Bestuur

Bijlagen: 2
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Bijlage

Reactie bij rapportage op IGJ-site max. 200 woorden
Adelante is een actief partner van het regionale ABR-netwerk LINK. Er wordt al jaren veel
geïnvesteerd in een goed infectiepreventie- en antibioticabeleid. De rapportage van de IGJ ervaren
wij als teleurstellend. Aangeleverde feitelijke informatie op grond van een conceptrapportage is
zonder overleg slechts gedeeltelijk verwerkt en heeft niet geleid tot andere scores. Hierbij heeft
mogelijk een rol gespeeld dat de IGJ slechts een gedeeltelijke conceptrapportage voor reactie toe
had gestuurd, zonder de hoofdstukken aanbeveling/maatregelen en conclusies. Opvallend vinden
wij een niet gemotiveerde diskwalificatie van het bestuur en de stelling dat wij geen actieve inbreng
hebben in het regionale netwerk. Desalniettemin concludeert de inspectie dat Adelante nagenoeg
alle getoetste onderdelen op orde heeft en dat het voldoende bijdrage levert aan het
voorkomen van vorming en verspreiding van antibioticaresistentie. Wij zijn hier blij mee en
gaan door met onze activiteiten. Een positiever en meer stimulerende toon was echter op zijn
plaats was geweest en zou helpen om de beoogde doelen van deze inspectiebezoeken onder de
naam TIRZA te behalen. Daarom hebben we de inspectie ook uitgenodigd voor een bestuurlijk
gesprek. Zie voor onze volledige reactie Extern toezicht - Adelante
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Wijze van verpleegkundige overdracht naar andere instellingen

Hier is in het REPD,
aangegeven dat
strenge isolatie is
afgesproken

In de verpleegkundige
overdracht (in de vorm van
de SBAR) wordt
automatisch de
isolatiemaatregel vermeld.
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