
 

Federale platform Ziekenhuishygiëne 

Missie 

Ziekenhuisinfecties zijn een frequent voorkomend probleem in onze moderne gezondheidszorg. De 

evolutie van de geneeskunde waarbij steeds meer ingrijpende technieken gebruikt worden bij steeds 

meer oudere en/of verzwakte patiënten is de drijvende motor. Deze infecties verlengen de 

hospitalisatieduur, leiden tot bijkomende diagnostische en therapeutische handelingen en verhogen de 

morbiditeit en de mortaliteit. 

 

De missie van het Federaal Platform voor ziekenhuishygiëne is bijdragen tot de uitbouw van een 

nationale strategie ter preventie van de overdracht van besmettelijke micro-organismen, en de 

preventie van zorginfecties. Het Platform bestaat uit artsen en verpleegkundigen ziekenhuishygiënisten, 

die de regionale platformen vertegenwoordigen. De strategie is geïntegreerd in het beleidsplan van 

BAPCOC. Het is de bedoeling deze strategie te laten uitrollen op het terrein en de resultaten ervan te 

evalueren. 

 

De oprichting van het federaal platform en de regionale platforms voor ziekenhuishygiëne heeft een 

enorme dynamiek gebracht in het domein van de ziekenhuishygiëne. Deze platforms verzekeren de 

samenwerking en coördinatie van initiatieven zowel op nationaal als op regionaal niveau, met een 

duidelijke kwaliteitsverbetering tot gevolg. Bovendien vormen deze platforms de ideale kanalen voor 

snelle doorstroming van informatie tussen de overheid en de mensen op het terrein. 

 

 

  



Huidige samenstelling 

De leden van het Federaal Platform zijn artsen en verpleegkundigen ziekenhuishygiënisten die 

afgevaardigd worden door hun respectievelijke regionale platformen, omwille van hun klinische en /of 

wetenschappelijke ervaring met betrekking tot infectiepreventie en - beheersing of expertise in het 

domein van kwaliteits- en patiëntveiligheid. 
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