
• De IRIS voor zorgcentra is 
gericht op de bovenstaande 
zeven poten.  

• Een Deskundige 
Infectiepreventie (DIP) zal de 
IRIS uitvoeren binnen de 
zorgcentra. 

De IRIS binnen zorgcentra 

Werven van participanten 

      i41health@amphia.nl               www.i41health.eu                @i41health 

  

Contact 

Waarom binnen zorgcentra? 

• Bacteriële infecties komen regelmatig 
voor in zorgcentra: ouderen vormen 
een kwetsbare groep.  

• Door het veelvuldige persoonlijke 
contact binnen deze sector is het 
lastig om uitbraken te voorkomen. 

• Door het veelvuldig gebruik van 
antibiotica is deze sector extra 
gevoelig voor antibioticaresistente 
bacteriën.  

De METC aanvraag 

• Het uitvoeren van de IRIS binnen 
zorgcentra in Nederland heeft 
reeds goedkeuring ontvangen 
van de METC.  

• Informed consent mag 
telefonisch worden afgenomen 
bij wettelijk vertegenwoordiger. 
• Daarna moet wel een 

geschreven informed consent 
verkregen worden. 

• Agentschap ,Zorg en Gezondheid (gezondheidsinstelling Vlaanderen) 
en iedere GGD benaderen koepels met grotere groepen bewoners 
(≥50 deelnemers/instelling). 
• ~1,500 deelnemers per land includeren. 

• 2-3 weken voor aanvang proefpersoneninformatie en informed 
consent formulier circuleren. 

• GGD kan op locatie voorlichting/toelichting geven indien gewenst. 

De GGD’en binnen het i-4-1 Health project richten zich onder andere op 
grensoverschrijdende, uniforme meting van ABR-dragerschap en  
uniforme meting van kwaliteitsindicatoren in infectiepreventie  binnen 
de publieke gezondheidssector. 

Achtergrond 

Organisatie 

prof. dr. Christian Hoebe 
drs. Clementine Wijkmans 

dr. Wouter Dhaeze 

Werkpakketcoördinatoren publieke 
gezondheidszorg 

 
i-4-1-Health 

 Plan van aanpak Infectie RIsico Scan (IRIS) in  
zorgcentra 

Hoog risico 
Intermediair risico 
Laag risico 

1 = klonale verwantschap ESBL (%); 
2 = juistheid gebruik urine katheters (%);  
3 = juistheid gebruik antibiotica (%);  
4 = omgevingscontaminatie (RLU); 

5 = handhygiëne  indicator (%);  
6 = randvoorwaarden  
handhygiëne & naleving 
kledingreglement; 
7 = structuurvoorwaarden 

Christian Hoebe (arts-ZL) 
Hetty Koppenaal (arts-Z) 
Stijn Raven (arts-WB) 
Gabriella Morroy (arts-HvB) 
Mandy Kruisbergen (DIP vplk-LN) 
Paulien Tolsma (arts-BZO) 

Helen Ewalts (DIP-HvB) 
Ina Willemsen (DIP-Amphia) 
Karine van Drunen (vplk-HvB) 
Michelle Schrauwen (arts-HvB) 
Wouter Dhaeze (arts-AZG) 
Casper den Heijer (arts-ZL) 

Leden werkpakket Publieke 
Gezondheidszorg, werkgroep 3 
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