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& TextielVeilige zorg begint 

met de hygiënescan

Als zorgorganisatie wil je cliënten 
veilige zorg  bieden. Goede hygiëne en 
aandacht voor  infectiepreventie zijn 
daarbij onmisbaar. Maar hoe weet je 
of de hygiëne en infectiepreventie in 
jouw organisatie op orde is en wat er 
te verbeteren valt? Ontdek het  binnen 
één week met de hygiënescan van 
 Intrakoop.

Door gezondheidsproblemen zijn cliënten van een 
zorginstelling vaak kwetsbaar en vatbaarder voor 
virussen en bacteriën. Daardoor lopen zij meer risico 
op een infectie. Om de kans op infecties bij cliënten zo 
klein mogelijk te houden is professioneel hygiënebeleid 
noodzakelijk. Steeds meer zorgorganisaties hebben 
moeite dit goed te organiseren en te borgen.  

Het gevolg? Hygiëne en infectiepreventie laten  
nogal eens te  wensen over en cliënten lopen gevaar.
Dat moet en kan anders.

Hoe kan het beter?
Samen met leden en leveranciers hebben wij de 
 hygiënescan ontwikkeld, speciaal voor de zorg. 
Deze hygiënescan geeft je snel inzicht in hoe het 
binnen jouw organisatie gesteld is met hygiëne en 
 infectiepreventie en wat verbeterpunten zijn. Zo werk 
je gericht aan goede hygiëne en infectiepreventie.

Zo werkt het
Twee auditoren van Intrakoop voeren de hygiëne
scan in jouw zorgorganisatie uit. Dat doen ze in 
één  dagdeel, meestal een ochtend. Jij hoeft alleen 
te zorgen voor een vast aanspreekpunt tijdens de 
 voorbereiding en op de dag zelf. 
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De hygiënescan bestaat uit observatie, interviews en 
documentenonderzoek. Standaard controleren we de 
volgende onderdelen:
• Handhygiëne
• Afval(management)
• Desinfectie
• Opslag
• Huishoudelijke reiniging
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Persoonlijke hygiëne
• Wasverzorging

Wat levert het op?
Uiterlijk één week na de uitvoering van de hygiëne
scan ontvang je een uitgebreid adviesrapport. Hierin 
lees je per onderdeel wat er is geconstateerd en wat 
het eindoordeel is: onvoldoende, voldoende of goed. 
Het rapport geeft een totaalbeeld van de hygiëne in je 
organisatie, mét conclusies en aanbevelingen.

Hoe verder na de hygiënescan?
Met het adviesrapport kun je aanvullend beleid, 
 protocollen en een visie op hygiëne en infectie
preventie formuleren. Wij helpen je graag dit  proces 
stapsgewijs in te richten. Waar nodig, doen wij een 
 beroep op de deskundigheid en kennis van onze 
 partners. Ook kunnen wij je ondersteunen bij het 
 contractmanagement om goede hygiëne en infectie
preventie voor de toekomst te borgen.

Wat kost het?
De hygiënescan inclusief adviesrapport kost € 1.499 
exclusief btw. Maakt je organisatie gebruik van een 
van onze overeenkomsten voor textiel, schoonmaak 
of afval, dan betaal je slechts € 995. Moeten we de 
hygiënescan op meer dan één locatie uitvoeren? Of wil 
je onze ondersteuning bij het vervolgtraject? Op basis 
van jouw wensen maken wij een aanbod op maat.

Neem contact op
Wil je je cliënten veilige zorg garanderen? Start met 
een hygiënescan, ontdek hoe het ervoor staat en wat 
er eventueel nog moet gebeuren. 
Neem contact op met:

Jolanda van Dinteren
Inkoper/productmanager 

06 13 32 61 46
jolanda.van.dinteren@intrakoop.nl
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