ABR ZORGNETWERK NOORD-BRABANT
De regionale aanpak van antibiotica resistentie. Waarom moeilijk doen als het
samen kan?
Regionale aanpak antibioticaresistentie
In 2016 is het ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport (VWS) gestart met de regionale
aanpak van antibioticaresistentie (ABR) in
Nederland.

• signaleren van BRMO in de regio en hierover
communiceren,
• versterken van de regionale infectiepreventie en
streven naar een uniforme auditsystematiek en
• versterken van goed gebruik van antibiotica

De regionale samenwerking is van belang, want
antibioticaresistentie blijft niet beperkt tot één
persoon of zorginstelling. Resistente microorganismen verplaatsen zich via mensen tussen
bijvoorbeeld ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Patiënten bewegen zich vooral binnen
een regio, minder tussen regio’s. Regionale
zorgnetwerken zijn daarom een logische keuze.
Mede omdat iedere regio zijn eigen specifieke
risicofactoren en bestuurlijke en professionele
samenwerkingsverbanden kent vraagt dit om een
regionale aanpak.

Activiteiten variëren van het opstellen van een
regionaal risicoprofiel, het uniformeren van
onderlinge uitbraakmeldingen, het opstellen van
een handreiking voor infectie preventie commissies
tot het organiseren van een inspiratiedag over
hygiënisch werken in de langdurige zorg. Meer
informatie over onze activiteiten zijn te vinden op
onze website: www.abrzorgnetwerkbrabant.nl.

Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is de
oprichting van tien Regionale Zorgnetwerken ABR
met als doel antibioticaresistentie te voorkomen en
verspreiding te bestrijden op regionaal niveau.
Wat is ABR zorgnetwerk Noord-Brabant?
ABR (antibioticaresistentie) zorgnetwerk NoordBrabant is één van de tien regionale zorgnetwerken. Het is een samenwerkingsverband
tussen verschillende zorginstellingen, organisaties
en zorgprofessionals in Noord-Brabant, dat werkt
aan een optimaal regionaal infectiepreventiebeleid,
kennisdeling rondom antibioticaresistentie, gepast
antibioticagebruik en diagnostiek en
vroegsignalering van bijzonder resistente microorganismen (BRMO).

Aansluiten bij ABR zorgnetwerk Noord-Brabant?
Wilt u aanhaken bij onze activiteiten of in contact
komen met deskundigen op het gebied van
infectiepreventie bij u in de buurt? Heeft u vragen
over audits infectiepreventie, goed gebruik van
antibiotica of wilt u deskundigheidsbevordering
over dit onderwerp organiseren? Of heeft u een
projectidee dat aansluit bij de taken van ABR
zorgnetwerk Noord-Brabant?

Met deze en andere vragen of ideeën over de
aanpak van antibioticaresistentie en
infectiepreventie kunt u contact opnemen met
kwartiermaker Thera Habben Jansen,
E thabbenjansen@amphia.nl
T +31 6 11 31 72 53
of met één van de professionals van het
regionaal coördinatie team.

Wat doet ABR zorgnetwerk Noord-Brabant?
De opdracht van VWS aan de regionale
zorgnetwerken bestaat uit een aantal basistaken
die elk zorgnetwerk op een bij de regio passende
manier invult. In Noord-Brabant zijn we bezig met:

• het bouwen van een netwerk en het in beeld
brengen van regionale risico’s,

WWW.ABRZORGNETWERKBRABANT.NL

