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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u of uw instelling in onze regio een rol speelt in
de aanpak van antibioticaresistentie (ABR). Uw deelname aan dit zorgnetwerk is
van belang om antibioticaresistentie terug te dringen.

Een jaar na de start van de pilot zorgnetwerken antibioticaresistentie...
De afgelopen 12 maanden stonden vooral in het teken van kweken van bewustwording
van de ABR problematiek bij zorgpartners in het netwerk. Op de achtergrond is er
landelijk en regionaal gewerkt aan ABR-plannen die (daar waar nodig) straks van pas
komen bij onder meer het verbeteren van de surveillance, van het auditeren en van het
individuele kennis- en vaardigheidsniveau. Lees meer

Jarne van Hattem: "Ga niet
naar India!"
Jarne van Hattem is een jonge
dokter, die zich in het AMC
bekwaamt in de microbiologie
en onderzoek doet naar het
ontstaan van resistentie.
Onlangs rondde hij zijn
promotieonderzoek af over de
aanwezigheid van resistente
bacteriën bij reizigers na
terugkomst van een verre
reis. Lees meer

Dennis Souverein: een
gedreven professional met
aandacht voor BRMO
Onlangs promoveerde Dennis
Souverein op het onderwerp
'Highly resistant microorganisms in the region
Kennemerland'. Voor het ABRzorgnetwerk Noord-Holland
West reden om met hem af te
spreken voor een interview in
het Boerhaavegebouw. Lees
meer

Het
puntprevalentieonderzoek
bij verpleeghuizen
Het puntprevalentieonderzoek
(PPO) wordt gedaan om een
goede indruk te krijgen van de
aanwezigheid van bepaalde
resistente bacteriën bij
verpleeghuisbewoners en om na
te gaan of dit afwijkt van de
aanwezigheid van deze

bacteriën onder de algehele
bevolking. Lees meer

Verwijzingen naar interessante informatie
In april is er een kamerbrief verschenen waarin de voortgang van de One-Heath
benadering van de antibioticaresistentieproblematiek wordt beschreven.
Dankzij een project dat werd gefinancierd door ZonMw is er nu de Handleiding
Antimicrobial Stewardship binnen de verpleeghuiszorg.
Het ministerie van VWS laat regelmatig ook een ABR-nieuwsbrief verschijnen. De
laatste editie, van 17 mei, vindt u hier.
In de gezamenlijke strijd tegen antibioticaresistentie is het van belang dat de juiste
hygiëne-maatregelen genomen worden. Op de website van Vilans
(www.resistentiepreventie.nl) staan, naast veel informatie over antibioticaresistentie,
een aantal handige tools om, aan de hand van thema’s, een aantal onderwerpen op een
vaak interactieve wijze onder de aandacht van zorgmedewerkers te brengen. Hierbij
kunnen diverse rollen gekozen worden. Daarnaast kan op de website de gratis
‘Handreiking ABR’ besteld worden met daarbij een aantal handige hulpmiddelen om
samen met collega’s te werken aan het verbeteren van de hygiëne op de werkvloer.
VWS stelt aanvullende subsidie beschikbaar voor projecten die naar het oordeel van
VWS meehelpen de zorgnetwerken te versterken. Bent u benieuwd naar de
onderwerpen waarvoor recent een aanvraag is ingediend, volg dan deze link.

Vacature voor epidemioloog
De Zorgnetwerken Noord-Holland- Flevoland hebben een vacature (0,5 fte) voor een
epidemioloog. Ben jij epidemioloog en wil jij in een team werken aan de opbouw van de
Zorgnetwerken die zich richten op het voorkòmen van het ontstaan en van de
verspreiding van resistente micro-organismen, dan zijn wij naar jou op zoek. Stuur voor
22 juni 12.00 uur via email een motivatiebrief en CV aan de Ad Olijhoek, kwartiermaker,
aolyhoek@ggdhn.nl. en aan Mandy van den Brink , Regionaal Epidemiologisch
Consulent, mbrink@ggdhn.nl
Inhoudelijke informatie over de functie staat in de vacaturetekst en is verder te
verkrijgen bij Mandy van den Brink, tel. 088-0125107. De gesprekken met kandidaten
zullen naar verwachting in de eerste helft van week 26 gepland worden. Het
Zorgnetwerk streeft naar een aanstelling per 1 september 2018, tot (tenminste) eind
2019.

Wist u dat?
... Er een ABR-simulatie is ontwikkeld in het kader van het landelijke
puntprevalentieonderzoek (PPO) in de langdurige zorg om deelnemers aan het PPO
goed voor te bereiden op een eventuele uitbraak van resistente bacteriën? De ABRsimulatie, een oefening die plaatsvindt bij het RIVM, is ook nuttig voor
zorginstellingen die niet meedoen aan het puntprevalentieonderzoek, maar wel
inzicht willen krijgen in wat te doen bij een uitbraak van resistente bacteriën. Heeft u
interesse? Neem contact op met het zorgnetwerk!

... U als medisch microbiologisch lab kunt deelnemen aan de werkgroep Eenheid
van Taal? Dit is een werkgroep onder regie van het RIVM. Heeft u belangstelling?
Neem dan contact op met Mariëlla van der Velpen.

... Na een verre reis gemiddeld één op de drie reizigers een resistente bacterie bij

zich draagt? Gemiddeld draagt iemand deze bacterie tot een maand na thuiskomst
bij zich, maar bij één op de negen zelfs tot een jaar na thuiskomst!
... Het Streeklab Haarlem samen met het medisch microbiologisch laboratorium van
het Noordwest Ziekenhuis en Comicro een onderzoek is gestart naar de
mogelijkheden om de regionale surveillance voor BRMO te verbeteren? (door
koppeling van beschikbare laboratoriumgegevens)

... Er in het afgelopen half jaar in de ABR-zorgregio Noord-Holland-West 3 BRMOuitbraken zijn geweest bij verschillende ziekenhuizen?

... Er een tekort is aan grondstoffen voor antibiotica? Lees meer
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