Antibioticaresistentie aangepakt door Zorgnetwerk Noord Nederland
Antibiotica zijn nodig voor het bestrijden van bacteriële infecties. Resistentie tegen
antibiotica is een van de belangrijkste bedreigingen van de volksgezondheid. Zowel in
binnen- als buitenland neemt de antibioticaresistentie (ABR) toe. Hierdoor ontstaan
steeds vaker infecties die moeilijker, of in sommige gevallen helemaal niet meer,
behandeld kunnen worden. Het is daarom van groot belang om antibioticaresistentie te
voorkomen en patiënten in de regio daartegen te beschermen.
Patiënten bewegen zich tussen verschillende zorginstellingen en zorgaanbieders. Denk
hierbij aan ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg en huisartsenpraktijken.
Resistente bacteriën bewegen met de patiënten mee. Het bezoekerspatroon van
patiënten naar en van zorginstellingen vindt vooral regionaal plaats. Een regiobrede
uitvoering maakt de preventie en bestrijding van resistente bacteriën effectiever.
Professionals en bestuurders in de cure, care en de publieke zorg werken daarom
regionaal in de keten, samen aan een oplossing. Groningen, Friesland en Drenthe
vormen samen een zorgregio met de naam ABR Zorgnetwerk Noord Nederland.
Ambitie ABR Zorgnetwerk Noord Nederland
Om in Noord Nederland antibioticaresistentie beheersbaar te houden, organiseren we de
regionale keten en werken we samen zodat:
• kennis en informatie laagdrempelig wordt uitgewisseld
• infectiepreventie in de 1e, 2e en 3e lijn op orde is
• beschikbare antimicrobiële middelen juist worden ingezet
• de regio voorbereid is op uitbraken
• ABR en infectiepreventie op bestuurlijke agenda’s staan.
Belangrijk in onze aanpak is bewustwording, eigenaarschap en leiderschap van
professionals en bestuurders in de zorg. Zodat zij in en tussen ziekenhuizen, GGD ’en,
microbiologische laboratoria, huisartsen, revalidatieklinieken, verpleeghuizen,
thuiszorginstellingen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten etc. nog beter met
elkaar samenwerken en interacteren.

In Noord Nederland speelt het reeds bestaande multidisciplinaire netwerk van
professionals voor regionale antimicrobiële resistentieproblematiek REMIS+ een cruciale
rol.
Activiteiten in het netwerk
Er zijn multidisciplinaire werkgroepen opgestart met vertegenwoordigers van
verschillende instellingen uit de hele regio om de ambities vorm te geven.
•

•
•
•
•
•

De werkgroep Risicoprofiel maakt een regionale risicoanalyse met betrekking tot
verspreiding van de resistente micro-organismen vanuit de regio Noord Nederland.
Hierop worden maatregelen voor de beperking van transmissie gebaseerd.
De werkgroep Signaleringsoverleg bereidt een regionaal signaleringsoverleg voor.
Hier informeren zorginstellingen elkaar vroegtijdig en laagdrempelig over BRMO
uitbraken tussen instellingen
De werkgroep Transmurale Werkafspraken stimuleert adequate en tijdige communicatie
over de BRMO-status van de patiënt bij overplaatsing tussen instellingen.
De werkgroep Auditering stelt een regionaal plan op voor werkbezoeken in de regio
die inzicht geven in de kwaliteit van de infectiepreventie in de instelling/organisatie
De werkgroep Deskundigheidsbevordering maakt een implementatieplan voor de
scholing voor hygiëne- en infectiepreventie medewerkers in zorginstellingen
De werkgroep Zorgkaart zorgt voor een actueel overzicht van alle bij het netwerk en
de ABR-problematiek betrokken (zorg)instellingen.

Daarnaast zijn in het netwerk diverse initiatieven ontstaan zoals een overleg voor Ateams in de regio, een regionaal BRMO/MRSA-informatiepunt, werkinstructies voor de
thuiszorg en reeds bestaande samenwerkingsverbanden rondom dit thema worden met
elkaar gelinkt.
In 2018 heeft ook een Punt Prevalentie Onderzoek plaatsgevonden in verpleeghuizen in
de regio. De resultaten van de regio zullen begin 2019 worden gepresenteerd.
Meer weten, aansluiten, meedoen, suggesties geven?
Annet Hunderman – kwartiermaker ABR Zorgnetwerk Noord Nederland
a.d.hunderman@umcg.nl | 06-552 562 73
Joanneke Lootsma – coördinator ABR REMIS+
j.l.lootsma@umcg.nl | 06-552 56 117
Het Remis-programma is voor iedereen toegankelijk. De agenda is te raadplegen via de
website www.remis-plus.net.

Meer informatie op www.acutezorgnetwerk.nl/abr-zorgnetwerk

