Samenvatting

Het totstandkomen en functioneren van
infectiepreventieprotocollen
Een onderzoek naar communicatie gestuurd door wet- en regelgeving

In deze studie wordt onderzocht hoe infectiepreventieprotocollen totstandkomen en functioneren. Infectiepreventieprotocollen zijn een voorbeeld van communicatie die voortvloeit uit wet- en regelgeving op het terrein van veilig werken in ziekenhuizen (Arbowet
1984,-1999; Kwaliteitswet voor zorgsinstellingen, 1996 en landelijke richtlijnen). Organisaties dienen volgens de Arbeidsomstandighedenwet en de Kwaliteitswet aan te tonen dat
de bedrijfsprocessen zodanig ingericht zijn dat personeel doeltreffend, doelmatig en veilig
te werk gaat. Door middel van procedures, protocollen of werkvoorschriften dient personeel op de hoogte gesteld te worden van de veiligheidsregels (Arbowet) en van de professionele maatstaven voor optimale zorgverlening (Kwaliteitswet voor zorginstellingen).
Zowel in industriële- als in overheidsorganisaties gaat de invoering van de Arbowet en de
Kwaliteitswet veelal gepaard met de ontwikkeling van integrale kwaliteitssystemen. Afspraken over de werkwijze dienen vastgelegd te zijn volgens een bepaalde systematiek
(ISO-9000 of NIAZ/PACE-normen): er dient beleid ontwikkeld te zijn voor de lay-out van
kwaliteitsdocumenten, voor de wijze van goedkeuring, de uitgifte, de aanpassing en het
beheer. De documenten dienen beschikbaar, toegankelijk te zijn en de naleving ervan
moet worden bewaakt.
Problemen met de afstemming van regelgestuurde communicatie op de praktijk vormen
de aanleiding voor deze studie. Uit eerder onderzoek naar regelgestuurde communicatie
(Elling, 1991) en uit een voorstudie naar arbocommunicatie (Van Gemert, 1999) blijkt dat
de vertaling van regelgeving in communicatie leidt tot werkvoorschriften die te ingewikkeld en te onduidelijk zijn om ze in de dagelijkse werkzaamheden te incorporeren. Uit
(praktijk)studies in zorginstellingen blijkt dat zich bij protocollen vergelijkbare problemen
voordoen als bij de veiligwerkvoorschriften; protocollen worden genegeerd omdat ze niet
aansluiten bij de manier van werken in de praktijk (Grol, 1994; Berg 1991, 1996).
Infectiepreventieprotocollen beogen overdracht van infecties en als gevolg daarvan besmettingen te voorkomen. In de studie zijn twee voorbeelden van infectiepreventieprotocollen betrokken: het protocol voor Accidenteel Bloedcontact en het protocol ter voorko-
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ming van overdracht van Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA)protocol. Het eerst genoemde protocol dient personeel te informeren hoe een accidenteel
bloedcontact te voorkomen is en welke handelingen van belang zijn na een dergelijk incident om besmetting met hepatitis (B, C) of HIV te vermijden. Het MRSA-protocol instrueert personeel hoe overdracht van een ziekenhuisinfectie, MRSA, te voorkomen is en hoe
gehandeld moet worden bij uitbraak van MRSA. Communicatie is van belang om te zorgen dat personeel bekend is met de protocollen, bereid en in staat is om de vereiste voorzorgsmaatregelen toe te passen.
De volgende onderzoeksvragen komen aan bod in het onderzoek naar het functioneren
van de protocollen:
• Zijn doelgroepen bekend met de protocollen en de daarin vastgelegde voorzorgsmaatregelen?
• Zijn doelgroepen op de hoogte van de risico’s?
• Zijn doelgroepen in staat en bereid om de voorzorgsmaatregelen te treffen?
• Handelen doelgroepen zoals vereist wordt?
• Zijn doelgroepen in voldoende mate gestimuleerd om te (blijven) handelen volgens
de voorzorgsmaatregelen?
De onderzoeksvragen worden beantwoord middels een vragenlijstonderzoek en een gebruiksonderzoek.
Het onderzoek naar het totstandkomen van de protocollen houdt een reconstructie in van
het ontwerp, de implementatie en de evaluatie van de twee protocolsoorten. In de interviews met ontwerpers en besluitvormers (lijnmanagement, vertegenwoordigers van het
protocolleringsbeleid) zijn de volgende vragen aan bod gekomen:
• Welk beleid en daarvan afgeleide proces- en productafspraken voor ontwerp, implementatie en evaluatie van protocollen wordt gevoerd?
• Voldoen de protocollen aan de productafspraken? (beschrijving op documentniveau,
inhoudsniveau)
• Hoe is het proces van ontwerp, implementatie en evaluatie georganiseerd?
• Hoe verloopt het ontwerpproces globaal?
• Hoe vindt afstemming van de protocollen op doelen en doelgroepen plaats?
• Hoe vindt de implementatie en evaluatie van de protocollen plaats?
• Welke problemen zijn ervaren met de afstemming op beleid en de praktijk?
Het onderzoek is uitgevoerd in vijf algemene ziekenhuizen. Er zijn in totaal 133 vragenlijsten afgenomen (70 over het protocol Accidenteel Bloedcontact; 63 over het MRSAprotocol), 92 interviews als gebruiksonderzoek en 48 interviews over het ontwerp, de
implementatie en de evaluatie. De respondenten vormen een vertegenwoordiging van de
doelgroep (medisch, paramedisch en huishoudelijk personeel). Ze zijn geselecteerd op
basis van werkzaamheden met een verhoogd risico. De informanten voor de interviews
over het ontwerp-, implementatie- en evaluatieproces zijn geselecteerd op basis van hun
betrokkenheid daarbij.
Het onderzoek is exploratief van aard. Beschreven is hoe in de praktijk te werk wordt
gegaan om de protocollen af te stemmen op de doelen en doelgroepen. Getoetst is of de
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gebruikers met de protocollen uit de voeten kunnen. Uitspraken over verbanden tussen
ontwerpmethoden, de kwaliteit van protocollen en het functioneren ervan zijn hypothetisch van aard of gebaseerd op eerder onderzoek naar regelgestuurde communicatie. Het
onderzoek naar het totstandkomen en functioneren van protocollen is een voorbeeld van
onderzoek naar de praktijk van communicatiekundig ontwerpen. Dat onderzoek is gericht
op de vraag hoe ontwerpprocessen zodanig ingericht kunnen worden dat de kans op succesvolle communicatie zo groot mogelijk is (Schellens, e.a., 2001).
Functioneren van de protocollen:vragenlijstonderzoek
De respondenten geven aan bekend te zijn met de protocollen en met de voorzorgsmaatregelen. De attitude ten aanzien van de preventiemaatregelen en protocollen is in principe
positief; respondenten vinden dat personeel bekend moet zijn met de vereiste maatregelen.
De preventiemaatregelen worden als zinvol en effectief (reductie van infecties) beoordeeld. Belastend blijken maatregelen die de uitvoering van de werkzaamheden
(ver)hinderen. De protocollen dienen compact en eenduidig te zijn, ze worden als normgevend voor de handelwijze beschouwd. Uit de gerapporteerde kritiekpunten komt naar
voren dat de protocollen te omvangrijk zijn om bij incidenten snel informatie op te zoeken
over de te volgen maatregelen. De meerderheid zegt de voorzorgsmaatregelen toe te passen, dat geldt ook voor de maatregelen die als belastend beoordeeld zijn. De beroepsgroepen verschillen onderling weinig in hun bereidheid om de maatregelen te treffen.
Uit het vragenlijstonderzoek blijkt dat onduidelijkheid bestaat over wat als een risicofactor beschouwd moet worden; onzekerheid doet zich met name voor over de risico’s van
slijmvliescontact en lichaamsvloeistoffen (al dan niet met bloed verontreinigd). Hoewel
de besmettingskans redelijk hoog ingeschat wordt, blijkt dat de bezorgdheid over een
mogelijke besmetting gering is. Er is een verschil tussen beide protocolsoorten; de bezorgdheid over een MRSA-bemetting is groter dan over een besmetting als gevolg van een
accidenteel bloedcontact. Dat verschil kan te maken hebben met onbekendheid met
MRSA en met de mogelijkheid voor vaccinatie (tegen hepatitis-B).
De meerderheid schat in dat het lukt om de voorzorgsmaatregelen te treffen, ook bij hectiek of grote werkdruk. Volgens respondenten beschikt men over voldoende middelen en
tijd om de maatregelen te treffen. Ingeschat wordt dat collega’s de preventiemaatregelen
opvolgen en dat de voorgeschreven maatregelen als bindend beschouwd worden. Minder
positief wordt geoordeeld over de stimulans door de organisatie. De protocollen zijn volgens respondenten onvoldoende met het personeel besproken. Preventie van infecties
komt onvoldoende en met te weinig regelmaat aan de orde in het werkoverleg en de nascholing. Er wordt onvoldoende gecommuniceerd over de aard en oorzaken van incidenten, respondenten blijken aan die informatie wel behoefte te hebben. Controle op de naleving van maatregelen wordt onvoldoende geacht, het collegiaal toezicht wordt daarentegen als voldoende beoordeeld.
Verschillen tussen de protocollen
De resultaten laten zien dat de MRSA-protocollen beter functioneren dan de protocollen
voor Accidenteel Bloedcontact. De instructies van de MRSA-protocollen zijn bekender
dan de instructies voor Accidenteel Bloedcontact. De MRSA-protocollen blijken beter
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bereikbaar en door meer respondenten geraadpleegd te zijn. Ingeschat wordt dat de
MRSA-maatregelen naar verhouding beter en effectiever nageleefd worden dan de maatregelen voor Accidenteel Bloedcontact. De voorzieningen voor de uitvoering van de MRSAmaatregelen worden minder toereikend gevonden dan voor de uitvoering van de Accidenteel Bloedcontact-maatregelen; daarentegen wordt de aandacht door de organisatie voor
het MRSA-protocol minder negatief beoordeeld.
Bij de Accidenteel Bloedcontact protocollen doen zich vooral verschillen tussen respondenten voor in de ervaring met accidenten, de inschatting van risico’s en de inschatting
van de effectiviteit en uitvoerbaarheid van de preventiemaatregelen. Bij de MRSAprotocollen komen juist verschillen voor in stimulans (door de directe werkomgeving en
door de organisatie).
Verschillen tussen de beroepsgroepen en ziekenhuizen
Uit een vergelijking van beroepsgroepen blijkt dat huishoudelijk personeel op meerdere
onderdelen extreem verschilt van de beroepsgroep artsen. Huishoudelijk personeel onderscheidt zich van de andere beroepsgroepen door een geringere bekendheid met de protocollen en de maatregelen, door een geringere kennis van de preventieproblematiek en door
andere attitude ten aanzien van hun rol in de preventiezorg. Huishoudelijk personeel blijkt
na een accident anders te handelen dan de andere beroepsgroepen. De beroepsgroep verpleegkundigen staat het meest positief tegenover de protocollen en de maatregelen. Zij
onderscheiden zich van de andere beroepsgroepen door een actievere opstelling in de
preventiezorg. Preventie wordt door deze beroepsgroep minder als een individueel probleem benaderd. Ook de organisatorische maatregelen worden als onderdeel van hun taak
gezien. De beroepsgroep artsen staat het meest gereserveerd tegenover de voorzorgsmaatregelen. Dat betreft met name de maatregelen die als bindend voorgesteld worden en die
de zorgverlening aan de patiënt (ver)hinderen. De beroepsgroep analisten komt met de
beroepsgroep artsen overeen in kennis en attitude. De bereidheid om beschermende maatregelen (handschoenen) te treffen is gering; de effectiviteit ervan wordt betwijfeld.
De geconstateerde verschillen tussen beroepsgroepen doen zich bij beide protocolsoorten
voor. De beroepsgroepen verschillen dermate in kennis, attitude, eigeneffectiviteit, gedrag
en behoefte aan ondersteuning dat zowel in de instructies als in de voorlichting er gedifferentieerd dient te worden naar beroepsgroepen die patiëntgebonden handelingen verrichten (medisch; paramedisch) en beroepsgroepen die niet direct in contact komen met een
patiënt (dienstverlenend personeel zoals huishoudelijk personeel). De verschillen tussen
de ziekenhuizen betreffen met name de MRSA-protocollen. Ziekenhuizen die vaker geconfronteerd zijn met MRSA onderscheiden zich door een hogere bezorgdheid over een mogelijke besmetting met MRSA en een lagere inschatting van de uitvoerbaarheid en naleving
van de maatregelen. Confrontatie met MRSA lijkt tot minder ontevredenheid te leiden over
de aandacht die de organisatie besteedt aan MRSA-preventie.
Functioneren van de protocollen:gebruiksonderzoek
Het gebruiksonderzoek houdt een praktijktoets in. Aan informanten is een aantal praktijkscenario’s (praktijkproblemen) voorgelegd waarbij gevraagd werd of zij hardop-vertellend
aan de hand van het protocol willen nagaan hoe zij moeten handelen als het gestelde pro-
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bleem zich voordoet. Vervolgens is aan informanten een oordeel gevraagd over de duidelijkheid en toepasbaarheid van de protocollen. Er zijn in totaal 10 protocollen (vijf MRSA
en vijf Accidenteel Bloedcontact) beoordeeld die in de vijf ziekenhuizen als formeel geldend beschouwd worden. De Accidenteel Bloedcontact protocollen zijn door 42 informanten beoordeeld, de MRSA-protocollen door 50.
Het doel van het gebruiksonderzoek is te traceren welke problemen de beide protocolsoorten opleveren bij het gebruik ervan als handelingsleidraad. De problemen die tijdens de
afname van de taken en beoordelingsvragen geuit zijn, zijn gerubriceerd als contactproblemen (belemmeringen om met het document in contact te komen), tekstgerelateerde
problemen (belemmeringen op tekstniveau die van invloed zijn op de toegankelijkheid en
begrijpelijkheid van de informatie), toepassings- en acceptatieproblemen (belemmeringen
in de uitvoering en met de aanvaarding van voorgeschreven maatregelen). Nagegaan is
welke taken succesvol en niet succesvol verlopen. Succesvol betekent dat een taak zonder
hulp van de proefleider correct uitgevoerd wordt; het gerapporteerde gedrag komt overeen
met het door het protocol gewenste gedrag. Niet succesvol betekent dat de informant tijdens de taakuitvoering in het protocol vastloopt en om hulp vraagt, of als de informant
rapporteert anders te handelen dan het protocol voorschrijft.
De resultaten van het gebruiksonderzoek laten een minder positief beeld zien dan de resultaten van het vragenlijstonderzoek. Het protocol en de voorzorgsmaatregelen blijken minder bekend, men blijkt minder bereid en in staat de maatregelen toe te passen dan op
grond van de resultaten van het vragenlijstonderzoek verwacht zou worden. Waarschijnlijk levert de praktijktoets een concreter en realistischer beeld op dan het vragenlijstonderzoek. Het vragenlijstonderzoek levert een beeld op van wat respondenten denken dat het
protocol van hen vereist en wat zij denken te kunnen uitvoeren. Dat beeld hoeft niet te
stroken met wat het protocol daadwerkelijk vereist en met wat respondenten daadwerkelijk kunnen en doen.
Uit de praktijktoets blijkt dat het merendeel van de respondenten wel op de hoogte is van
het bestaan van de protocollen, maar zij blijken niet altijd bekend met de meest actuele
versie ervan. Begripsproblemen, volledigheidsproblemen en belemmeringen bij de toepassing van de maatregelen komen veelvuldig bij alle beroepsgroepen en bij beide protocolsoorten voor. Niet succesvol blijken taken te zijn waarbij aan de hand van het protocol een
beoordeling van de risicosituatie gemaakt moet worden en waarbij aan de hand daarvan
bepaald moet worden welke vervolgstappen nodig zijn. De protocollen bieden onvoldoende houvast om inzicht te krijgen in mogelijke risicofactoren. De helft van de informanten
blijkt ook anders te handelen dan het protocol voorschrijft; men blijkt onbekend met het
formeel geldende protocol of de maatregelen zijn onaanvaardbaar. Problemen doen zich
niet zo zeer bij routinetaken voor (zoals het desinfecteren van handen na een accidenteel
bloedcontact) maar bij incidentele situaties. Juist wanneer het protocol als handelingsleidraad van belang is, schiet het als informatiebron tekort.
Verschillen tussen protocollen
Ook uit het gebruiksonderzoek komt naar voren dat de Accidenteel Bloedcontact protocollen minder goed functioneren dan de MRSA-protocollen: er komen naar verhouding
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meer problemen voor bij de Accidenteel Bloedcontact protocollen en er wordt vaker afwijkend van de maatregelen gehandeld. Bij de Accidenteel Bloedcontact protocollen hebben de problemen vooral betrekking op de postaccidentprocedure. Die procedure blijkt
onbekend en levert toepassings- en acceptatieproblemen op ten gevolge van frequente
bijstellingen in de regelgeving. Bij het MRSA-protocol hebben de problemen betrekking
op het gehele protocol. Bij deze protocollen doen zich vooral opzoek- en volledigheidsproblemen voor. De protocollen blijken te omvangrijk. De instructie volgt het proces van
binnenkomst van de patiënt tot ontslag, de zorgverleners zijn doorgaans slechts bij een
deel van het gehele proces betrokken. Voor de gebruikers is daardoor niet direct inzichtelijk welke informatie van toepassing is op henzelf.
De verschillen in functioneren tussen de beide protocollen zijn mogelijk te wijten aan een
verschil in mate van aandacht die door de organisatie besteed is aan de protocollen. MRSA
is een betrekkelijk nieuw verschijnsel, bovendien is de invloed van MRSA op de organisatie groter dan bij een individueel probleem als een accidenteel bloedcontact.
Verschillen tussen beroepsgroepen
De geconstateerde verschillen tussen de beroepsgroepen worden door het gebruiksonderzoek bevestigd. De protocollen blijken vooral voor huishoudelijk personeel problemen op
te leveren. De beide protocolsoorten zijn voor deze beroepsgroep niet geschikt, zij herkennen zich niet in de problematiek en bij de uitvoering van de taken haken ze al snel af.
De beroepsgroep is niet protocolgedreven. Verwacht wordt dat bij problemen direct hulp
geboden kan worden. Verpleegkundig personeel is het meest bereid om de voorgelegde
taken zonder hulp uit te voeren. Bij deze beroepsgroep kampt meer dan tweederde van de
informanten met begrips-, volledigheidsproblemen en belemmeringen met de toepassing.
Bij de helft komen opzoekproblemen, actualiteitsproblemen en acceptatieproblemen (verantwoordelijkheden en verplichtingen) voor. Een protocol dient voor deze beroepsgroep
als norm voor de handelwijze waarvan alleen gemotiveerd afwijken mogelijk is. Bij de
beroepsgroep artsen komen eveneens als bij de verpleegkundigen veel problemen voor op
tekstniveau (begrips- en volledigheidsproblemen) en met de toepassing van de maatregelen. Ook acceptatieproblemen komen bij meer dan tweederde van de informanten voor.
Artsen twijfelen met name aan de zin van voorzorgsmaatregelen waarvan het belang of de
rechtvaardigheid onvoldoende gemotiveerd is. Van een protocol wordt verwacht dat het
de ratio achter de maatregelen verduidelijkt en dat het de ingrediënten bevat ter overweging van de best haalbare handelwijze.
Ontwerp, implementatie en evaluatie van de protocollen: interviews
Protocolleringsbeleid
In de vijf ziekenhuizen zijn proces- en productafspraken gemaakt voor het ontwerp, de
implementatie en de evaluatie van instellingsbrede protocollen. Met de afspraken wordt
beoogd het protocolleren te systematiseren. In de procesaanwijzingen staat het verkrijgen
van consensus tussen betrokken partijen en het toekennen van verantwoordelijkheden
(eigenaar, beheer en onderhoud) voor het documentbeheer centraal. De implementatie
dient volgens een plan te verlopen waarin vermeld is hoe de protocollen in de organisatie
geïntroduceerd moeten worden. Aanwijzingen voor de inpassing van protocollen in de
organisatie zijn beperkt tot instructie. Evaluatie van de protocollen dient periodiek uitge-
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voerd te worden. De productaanwijzingen betreffen de herkenbaarheid van de protocollen
(uniformeren met het oog op de invoering van protocollen in geautomatiseerde documentatiesystemen). Wat opvalt is dat concrete aanwijzingen ontbreken voor participatie van
gebruikers, het lijnmanagement en de aangestelde contactpersonen (sleutelactoren) bij de
totstandkoming en de implementatie. Aanwijzingen voor de coördinatie van het ontwerpen implementatieproces ontbreken eveneens. Uit de door ontwerpers en beleidsvertegenwoordigers gerapporteerde problemen valt op dat er een discrepantie waarneembaar is
tussen het gewenste en het gevoerde protocolleringsbeleid. De afspraken blijken nog in
ontwikkeling of onbekend of stroken niet met de opvattingen van de ontwerpers.
Ontwerp van protocollen
De protocollen blijken in de vijf ziekenhuizen op vergelijkbare wijze tot stand te komen.
De penvoerders zijn experts op het terrein van infectiepreventie (artsmicrobiologen, ziekenhuishygiënisten). Er is sprake van een gedeeld schrijverschap, de verdeling van
schrijftaken vindt plaats op grond van expertise. Voor het totstandkomen van de MRSAprotocollen wordt soms een brede commissie gevormd van praktijkvertegenwoordigers
die ervaring hebben opgedaan met een MRSA-uitbraak. De protocollen komen doorgaans
in een tijdsperiode van een jaar tot stand. Soms blijven ze lange tijd in concept omdat
consensus ontbreekt over de randvoorwaarden (tijd, voorzieningen) voor de uitvoering of
over de taken en verantwoordelijkheden van bij de uitvoering betrokkenen. De positionering van de penvoerders (buiten de lijnorganisatie) en de setting van het ontwerpproces
(een tussendoor activiteit waarbij de voortgang voortdurend bedreigd wordt door een
gebrek aan tijd en mankracht) bieden een weinig riante uitgangssituatie voor overleg,
terwijl dat juist van belang is voor het verkrijgen van acceptabele en werkbare protocollen.
Het totstandkomen van de beide protocolsoorten is een geïnstitutionaliseerd vrijwel topdown verlopend herontwerpproces. Een (her)oriëntatie op doelen en gebruikers vindt
nauwelijks plaats en is ook geen onderwerp van discussie. Uit de interviews blijkt dat
penvoerders en beleidsvertegenwoordigers verschillen in hun opvattingen over een protocol. Protocollen ongeacht het soort zijn voor beleidsvertegenwoordigers vooral instrumenten om de eenduidigheid in het handelen te bevorderen. De protocollen moeten duidelijkheid verschaffen over “wie hoort welke stappen te ondernemen”. Voor de penvoerders
dienen protocollen om infectieproblemen te beheersen. De problematiek is echter te complex om voor elke situatie een eenduidig stappenplan aan te bieden in het protocol. Sommige penvoerders streven toch, uit een behoefte om zich in te dekken, naar een protocol
dat in alle omstandigheden een voor iedereen bruikbaar stappenplan biedt. In de praktijk
leidt dat streven niet alleen tot omvangrijke protocollen, maar ook tot het steeds bijstellen
ervan. Hoe meer praktijkervaring, hoe meer scenario’s in het protocol vastgelegd worden.
Andere penvoerders willen dat overprotocolleren juist voorkomen omdat het in de hand
werkt dat een protocol in de praktijk tot wet verheven wordt. Gebruikers worden geacht
om, op basis van professionele kennis en inzichten, naar analogie van de in de protocollen
geschetste situaties te bepalen wat de best werkbare oplossing is. Het protocol dient daartoe een aantal opties ter ondersteuning van de handelwijze te bevatten. Onduidelijkheid
over de doelen en status van een protocol, een reglement of een besluitvormingsonder-
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steunend instrument, leidt in de praktijk tot hybride documenten die weerstand oproepen
omdat gebruikers er niet mee uit de voeten kunnen.
In het afstemmingsproces van protocollen op de praktijk heeft het bereiken van inhoudelijke overeenstemming tussen experts meer prioriteit dan de afstemming op de gebruikers.
Beslissingen over de inhoud en vormgeving zijn gebaseerd op reeds opgebouwde ervaringen en expertoordelen. Eerder geproduceerde documenten of voorbeelden uit andere organisaties dienen als prototype. Participatie van het lijnmanagement, sleutelactoren en
gebruikers bij het ontwerpproces is beperkt. Concepten worden ter beoordeling voorgelegd aan de infectiecommissie die de lijn-staforganisatie vertegenwoordigt. Deze beoordeling is geformaliseerd en beperkt zich tot het bereiken van inhoudelijke compromissen. De
penvoerders hebben door hun positionering weinig zicht op de lijnorganisatie. In de afstemming van protocollen op de gebruikers nemen zij zichzelf of de “grootverbruiker”,
de verpleegkundige, als norm. In de praktijk blijkt dat bij niet-verpleegkundigen tot herkenningsproblemen te leiden of tot het negeren van de protocollen.
Uit de gerapporteerde problemen blijkt dat ontwerpers behoefte hebben aan bruikbare
handvatten voor het opstellen van de protocollen. De landelijk opgestelde richtlijnen
(Werkgroep InfectiePreventie) en door de overheid afgedwongen regelgeving dienen als
inhoudelijke norm voor het opstellen van de protocollen. De richtlijnen worden als kostenopdrijvend en weinig praktisch beschouwd. De verplichtingen die de regelgeving dicteert blijken niet helder. Het geformuleerde protocolleringsbeleid biedt onvoldoende ondersteuning, omdat de voorzieningen ontbreken om de procesafspraken te kunnen uitvoeren; de productafspraken blijken een stramien op te leggen dat vooral gericht is op beheersing van documenten via systemen waartoe ontwerpers zelf of de gebruikers lang niet
altijd toegang hebben. De beoordelingsprocedure blijkt niet goed te functioneren. Beoordelingscriteria ontbreken, de beoordelingsmomenten zijn niet procesgestuurd maar afhankelijk van de geplande bijeenkomsten van de infectiecommissie; er vindt te weinig terugkoppeling plaats met de achterban, de gebruikers. Het gebrek aan houvast en het gebrek
aan participatie van de lijnorganisatie bij het totstandkomen van de protocollen werkt in
de hand dat protocollen een schaduworganisatie representeren.
Implementatie van protocollen
De implementatie van de protocollen verloopt, uit overwegingen van efficiëntie, via de in
de lijnorganisatie aanwezige kanalen en middelen. De implementatie is niet toegespitst op
verschillen in preventieproblemen (collectief versus individueel probleem) of op verschillen in kennis, attitude en werkwijze van de gebruikers. Hoewel er een scala aan activiteiten voor de implementatie voorgesteld is, blijkt dat in de praktijk implementatie vooral
beperkt is tot attendering en instructie. Motivering en feedback vindt incidenteel plaats.
Doorgaans is ook geen plan opgesteld voor de invoering van de protocollen, zoals het
protocollerinsgbeleid voorstelt. Onduidelijk is ook wie verantwoordelijk is voor de coördinatie en bewaking van de implementatie.
De penvoerders zijn voor de implementatie van de protocollen afhankelijk van de medewerking van de lijnorganisatie. De betrokkenheid bij infectiepreventieprotocollen is echter
niet groot. Door de overdaad aan protocollen is de aandacht voor protocollen die niet
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vanuit het primaire proces zijn opgesteld of die geen ingrijpende consequenties hebben
voor de dagelijkse werkzaamheden gering. Eenmaal geïntroduceerd, verliezen de ontwerpers de controle over het functioneren van de protocollen. In de lijn wordt nogal eens het
principe van “lezen is weten en doen” gehanteerd, bij problemen worden de penvoerders
ingeschakeld voor tekst en uitleg. Protocollen worden in toenemende mate, afhankelijk
van de betrokkenheid van het lijnmanagement en de gebruikers bij infectiepreventie, in de
lijn vertaald in specifiek op de werkomgeving toegesneden voorschriften. Dat geldt met
name voor de MRSA-protocollen.
Uit de gerapporteerde problemen blijkt dat voorstellen voor een planmatigere aanpak van
implementatie niet gerealiseerd worden, omdat de voorzieningen en de medewerking
daarvoor ontbreken. De contactpersonen die als intermediair tussen staf en lijn het preventiebeleid moeten propageren, blijken te weinig zeggenschap te hebben en onvoldoende
voorbereid te zijn op hun taak. Voorlichting over infectiepreventie is volgens afdelingsleiders en gebruikers te technisch en te weinig afgestemd op de behoefte van gebruikers.
Penvoerders geven aan dat voorlichting niet beklijft omdat de problemen incidenteel
voorkomen.
Evaluatie van protocollen
Evaluatie dient volgens het protocolleringsbeleid periodiek door middel van praktijkaudits
uitgevoerd te worden om te beoordelen of de voorgenomen verbeteringen bereikt zijn. In
de praktijk is evaluatie beperkt tot het bespreken van incidenten. De evaluatievoornemens
blijken grotendeels niet geëffectueerd, omdat onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor
de evaluatie en evaluatiecriteria en -instrumenten niet voorhanden zijn. Het lijnmanagement en beleidsvertegenwoordigers streven naar het opstellen van indicatoren op basis
van kwaliteitsnormen. Gesuggereerd wordt dat het aantal incidenten of infecties een indicator is van het succes van preventief werken. Penvoerders betwijfelen dat omdat het
merendeel van de incidenten niet gemeld wordt. Aan het nut van registratie wordt eveneens getwijfeld omdat valide normen ontbreken en registratie van accidenten volgens
wetgeving geanonimiseerd moet zijn. Penvoerders hebben vooral behoefte aan een hanteerbaar instrument waarmee inzicht verkregen kan worden in de tekortkomingen van de
protocollen.
Conclusie
Het onderzoek leidt tot de conclusie dat de protocollen niet goed functioneren. Uit het
vragenlijstonderzoek komt in eerste instantie een vrij positief beeld naar voren, de praktijktoets laat zien dat dat beeld een nadere correctie behoeft. Gebruikers blijken de eigen
kennis van de preventiemaatregelen te overschatten evenals de eigen vaardigheid om
risicosituaties te beoordelen. De bereidheid om de maatregelen toe te passen is groot, mits
die maatregelen niet indruisen tegen principes van zorgverlening. Maar bovenal blijkt dat
de protocollen onvoldoende afgestemd zijn op de denk- en werkwijze van de doelgroepen.
Protocollen zijn voor bepaalde beroepsgroepen, zoals huishoudelijk personeel, ongeschikt.
Bovendien is de behoefte aan ondersteuning van de werkwijze dermate divers dat met een
en het zelfde protocol niet alle beroepsgroepen bediend kunnen worden. De oplossing ligt
in een opsplitsing van protocollen in een organisatieprotocol met een verantwoordingsfunctie en doelgroepspecifieke protocollen met een gebruiksfunctie. Instructies dienen
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beter afgestemd te worden op de aard van de preventieproblemen (individueel versus
collectief), op de preventietaak van de gebruikers (uitvoerend, besluitvormend) en op het
beoogd gedrag (incidenteel, routinematig).
De ontwerpaanpak leidt niet tot het gewenste resultaat. De gehanteerde onderzoeksmethoden laten geen uitspraken toe over een mogelijk causaal verband tussen de ontwerpaanpak, de protocolkwaliteit en het functioneren ervan. Uitspraken daarover zijn hypothetisch
van aard en dienen in een vervolgonderzoek nader getoetst te worden. Naar voren komt
dat in het protocolleringsbeleid en in het ontwerpproces te weinig aandacht is voor participatie van gebruikers en het lijnmanagement bij het totstandkomen en implementeren van
de protocollen. Evaluatie en toetsing zijn geen onderdeel van het ontwerpproces waardoor
protocollen “te vroeg geïmplementeerd worden” wat de betrokkenheid van gebruikers en
de lijn bij dergelijke protocollen niet bevordert.
Implementatie dient een permanente factor te zijn om het gewenste gedrag te bewerkstelligen en terugval in routinegedrag te voorkomen. Evaluatie dient structureel plaats te vinden. In de onderzochte ziekenhuizen wordt in het werkoverleg en de nascholing te weinig
aandacht besteed aan de protocollen en het gewenste gedrag; de controle op naleving
schiet te kort.
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