
Versie 2009.3000 augustus 2009 

 

Pagina  van 2 1 

  

Samenvatting thema ‘Voorkomen van wondinfecties na een 
operatie’ 
 
Voor het thema ‘Voorkomen van wondinfecties na een operatie’ heeft een expertteam 
een praktijkgids ontwikkeld. In de praktijkgids zijn door het expertteam praktische 
interventies geformuleerd, op basis van beschikbare literatuur, bestaande richtlijnen, 
nationale ‘good practices’ en internationale veiligheidscampagnes.   
 
Achtergrond 

Iedere patiënt die geopereerd wordt, maakt kans een wondinfectie op te lopen als gevolg 
van de ingreep. Het risico op het ontstaan van een postoperatieve wondinfectie (POWI) is 
sterk afhankelijk van de soort operatie en de wondklasse. POWI’s zijn één van de meest 
voorkomende complicaties bij patiënten die een operatie hebben ondergaan in het 
ziekenhuis. Een POWI veroorzaakt voor de patiënt onnodig veel pijn, angst en ongemak. 
Soms zijn de gevolgen zo ernstig dat er sprake is van een minder goed operatieresultaat, 
blijvende invaliditeit of zelfs het overlijden van de patiënt. POWI’s zorgen altijd voor een 
langere opnameduur, vaak voor heropnames en heroperaties en daardoor voor een 
aanzienlijke toename in de kosten. Een POWI is niet altijd te vermijden, maar kunnen 
worden teruggedrongen door het zo optimaal mogelijk verlenen van zorg volgens de 
actuele richtlijnen.  
 
Doel 

Het expertteam heeft voor het thema ‘Voorkomen van wondinfecties na een operatie’ de 
volgende doelstelling geformuleerd: het terugdringen van POWI’s voor de geselecteerde 
indicatoroperaties tot onder de norm van het 25ste percentiel. 
 
Interventies 

Op basis van richtlijnen is een bundel met vier interventies gedefinieerd. Van elk van de 
interventies is de effectiviteit ter preventie van POWI´s inmiddels bewezen. Ook de 
naleving is objectief meetbaar. Door alle vier de interventies in de dagelijkse praktijk 
nauwgezet na te leven en te meten, blijkt het mogelijk om infectiepercentages 
aanzienlijk te reduceren. De POWI-bundel bestaat uit de volgende vier interventies: 
• Hygiëne discipline 
• Antibioticaprofylaxe 
• Niet preoperatief ontharen 
• Perioperatieve normothermie 
 
Indicatoren en meten 

De voornaamste maten waarmee gemeten wordt, zijn onderstaande indicatoren. 
 
  

  

 Procesindicator    
 Alle operaties uit de geselecteerde 

indicatoroperatiegroep 
waarbij alle 4 de interventies 
uit de POWI-bundel zijn toegepast 

 Alle operaties uit de geselecteerde 
indicatoroperatiegroep 
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... % naleving POWI-bundel 
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 Uitkomstindicator   
 Alle operaties uit de geselecteerde 

indicatoroperatiegroep waarbij een POWI 
is opgetreden 

 Alle operaties uit de geselecteerde 
indicatoroperatiegroep 

 
 
 
 

x 100% =  

 
 
 
 
.....% POWI’s per operatie 
groep 

  

  

 
Aanleveren van de indicatorgegevens vindt plaats via de PREZIES registratie (meer 
informatie op www.prezies.nl). 
 
Samenstelling ziekenhuisteam 

Het verdient de aanbeveling om een multidisciplinair team op ziekenhuisniveau samen te 
stellen bestaande uit leidende personen die voor een (deel)proces verantwoordelijk zijn. 
Het team kan bestaan uit het staflid heelkundige specialismen, het staflid 
anesthesiologie, het hoofd OK, het hoofd apotheek, een arts-microbioloog, een adviseur 
infectiepreventie, een kwaliteitsmedewerker en een automatiseringsdeskundige. 
 
Het VMS Veiligheidsprogramma 

Het VMS Veiligheidsprogramma is gestart op 1 januari 2008 met als doel de 
patiëntveiligheid in de Nederlandse ziekenhuizen in vijf jaar tijd te verbeteren. Het 
Programma omvat twee pijlers: 
• Reduceren van vermijdbare onbedoelde schade door middel van tien actuele thema’s  
• Invoeren van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) 
Het VMS Veiligheidsprogramma ondersteunt Nederlandse ziekenhuizen door hen kennis 
en een samenwerkingsstructuur aan te bieden met als doel een 50% reductie van 
onbedoelde vermijdbare schade te realiseren. 
 
------------------------------------------------ 
 
Meer informatie 

De inhoud van dit thema is beschreven in de praktijkgids “Voorkomen van wondinfecties 
na een operatie”. Voor meer informatie over dit thema of het VMS Veiligheidsprogramma 
kunt u terecht op onze website www.vmszorg.nl  
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