FACTSHEET
“Samen werken aan een toekomst waarin effectieve behandeling van
infecties met antibiotica mogelijk blijft”
In opdracht van VWS zijn er 10 regionale zorgnetwerken opgericht voor een
regionale aanpak van antibioticaresistentie. De provincie Utrecht is
aangewezen als één van deze 10 zorgnetwerken.

Wie
zijn
wij?

Wat
is ons
doel?

Wat
zijn
onze
taken?

Hoe
gaan
wij dat
doen?

Het RZN ABR Utrecht is een actief netwerk voor en door professionals. Het netwerk
bestaat uit professionals uit de eerste- en tweede lijn, langdurige zorg en publieke
gezondheid die samen antibioticaresistentie bestrijden.

Het RZN ABR Utrecht heeft als doel om binnen de regio Utrecht
antibioticaresistentie te bestrijden, verspreiding van bijzonder resistente microorganismen tegen te gaan en zorginfecties zoveel mogelijk te voorkomen.

De zorgnetwerken ABR hebben van het ministerie van VWS de volgende taken
gekregen:
- Een risico-inventarisatie maken en beheersplannen opstellen.
- Beleid en uitvoering van infectiepreventiemaatregelen van de
zorgnetwerkpartners inzichtelijk maken en stimuleren.
- Deskundigheid op gebied van ABR in de regio bevorderen.
- Afspraken maken met alle partners binnen het netwerk op het gebied van
bijzonder resistente micro-organismen.
Dit doen wij, professionals in het netwerk, door onze kennis en kunde te vergroten
als het gaat om probleemanalyse, infectiepreventie en antibiotic stewardship. Wij
bepalen samen welke maatregelen in de regio belangrijk zijn door elkaar te
ontmoeten, afspraken te maken en gegevens over het voorkomen van BRMO en
(zorg)infecties te bespreken.

Doe ook mee!
Heb jij in je dagelijkse werk te maken met antibioticaresistentie en infectiepreventie? Dan maak
ook jij deel uit van het zorgnetwerk! Jij kan een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering van
de taken en projecten van ons netwerk. Voor een zo breed mogelijke vertegenwoordiging uit
het hele veld zijn wij nog op zoek naar zorgprofessionals die tegen een financiële vergoeding
willen participeren in een tijdelijke werkgroep. Meld je aan!

Samenwerking
Het RZN ABR Utrecht werkt samen met de negen andere regionale zorgnetwerken. Deze
samenwerking wordt gefaciliteerd door GGD GHOR en LNAZ. Interregionale samenwerking is van
groot belang in de grensgebieden van de regio, bij de aanpak van landelijke problematiek en voor
het samenwerken in projecten. Daarnaast wordt er samengewerkt met een groot aantal landelijke
en (sub)regionale partijen in de zorg zoals, zoals beroepsverenigingen, het RIVM, Vilans, Actiz en
Trijn.
Sturing en organisatie
Het netwerk wordt bestuurlijk aangestuurd door een stuurgroep, die bestaat uit bestuurders, en
wordt inhoudelijk aangestuurd door een Regionaal Coördinatie Team (RCT) dat bestaat uit diverse
zorgprofessionals.
Contact
Heb je vragen of wil je een actieve bijdrage leveren aan het RZN ABR Utrecht? Kijk dan onderaan
voor onze contactgegevens. Of bezoek onze website www.abrzorgnetwerkutrecht.nl. Hier lees
je over al onze activiteiten en zie je wie de partners in het netwerk zijn.

Leden van de Stuurgroep en het Regionaal Coördinatieteam
Stuurgroep
Nicolette Rigter Directeur Publieke Gezondheid │GGD regio Utrecht (voorzitter)
Eliane Thewessen Voorzitter Raad van Bestuur │Axioncontinu
Hilde Dijstelbloem Lid Raad van Bestuur │ Meander MC
Hiltjo Graafland Bestuurslid │ LHV Kring Midden Nederland
Marleen Dijkman Kwartiermaker RZN ABR Utrecht (secretaris)
Regionaal Coördinatieteam
Marc Bonten Arts-microbioloog │ UMC Utrecht (voorzitter)
Leonie Jansen Arts M&G, infectieziektebestrijding │ GGD regio Utrecht (vicevoorzitter)
Steven Thijsen Arts-microbioloog │Diakonessenhuis
Suzanne Lans Specialist Ouderengeneeskunde │ De Rijnhoven
Masja Loogman Huisarts
Annemarie Weersink Arts-microbioloog | Meander MC
Ada Gigengack Deskundige infectiepreventie │ Meander MC
Marjan Wassenberg Internist-Infectioloog │ UMC Utrecht
Carolijn Huizinga Apotheker, Bestuurslid AVMN (agendalid)
Marleen Dijkman Kwartiermaker RZN ABR Utrecht (secretaris)

Contactgegevens
Regionaal Zorgnetwerk ABR Utrecht
Correspondentieadres: rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl
Secretariaat: 088 75 503 50

www.abrzorgnetwerkutrecht.nl

