Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie

Wordt deze nieuwsbrief niet

Noord-Holland en Flevoland

goed weergegeven? Open dan
dit bericht in uw browser

Nieuwsoverzicht:

Editie #6 November 2018

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.

Aanpak
antibioticaresistentie in de
zorg: waar ligt uw prioriteit?
We horen graag wat u het
belangrijkste vindt voor de
aanpak van
antibioticaresistentie in de zorg
in Noord-Holland en Flevoland.
Vult u onze korte vragenlijst ook
in? Dit kost een paar minuten en
is anoniem. De resultaten
komen in de volgende
nieuwsbrief. Geef hier uw
mening

Een buitenkans voor het verbeteren van de infectiepreventie!
In navolging van het ABR zorgnetwerk Euregio Zwolle worden er begin volgend jaar ook
in Noord-Holland en Flevoland ‘Inspiratiedagen’ georganiseerd. De bijeenkomsten zijn
gericht op de verpleeghuissector en bieden verpleeghuisorganisaties de mogelijkheid
om op locatie met een team te werken aan het verbeteren van het
infectiepreventieproces van eigen organisatie. Lees meer

Het puntprevalentieonderzoek is bijna afgerond
Het puntprevalentie-onderzoek
(PPO) naar dragerschap van
ESBL en CPE in verpleeghuizen
is bijna afgerond. Tot half
november is het mogelijk om
testen in te sturen naar het
RIVM. Op dit moment hebben
162 verpleeghuizen in
Nederland toegezegd mee te
doen aan het onderzoek. Lees
meer

Project Tergooiziekenhuis
krijgt subsidie
Het Tergooiziekenhuis heeft een
aanvullende subsidie gekregen
voor het project ’Versterking van
de keten in bestrijding van
BRMO door verbetering van de
elektronische overdracht’. Het
ziekenhuis ontwikkelt een
systeem waarin informatie over
patiënten die drager zijn van
een BRMO kan worden
ingevoerd en
geraadpleegd. Lees meer

Bevorderen van juist gebruik
antibiotica
Juist gebruik van antibiotica is
noodzakelijk voor een effectieve
en doelmatige behandeling van
patiënten. Door juist gebruik van
antibiotica worden onnodige
bijwerkingen, kosten en de
ontwikkeling van
antibioticaresistentie (ABR)
voorkomen. Dit voorjaar, in juni,
heeft het RIVM de resultaten
gepresenteerd van 3
pilotstudies. Lees meer

Continuering van de ABR
zorgnetwerken
VWS heeft besloten dat de pilot
voor de ontwikkeling van ABR
zorgnetwerken in de komende
jaren een vervolg krijgt. Vanaf 1
mei 2019 tot eind 2022 stelt
VWS financiering beschikbaar
voor het verstevigen van deze
zorgnetwerken. Naast een
budget voor een regionaal
coördinatieteam voor o.a. het
ontwikkelen en bevorderen van
activiteiten, is er per
zorgnetwerk per jaar ongeveer
100.000 euro
beschikbaar. Lees meer

Introductie Agnes Prins
Sinds 2014 ben ik werkzaam als
waarnemend huisarts in
Amsterdam en omgeving. Vanaf
oktober 2018 ben ik gestart bij
het regionale coördinatieteam
om bij te dragen dragen aan een
goed netwerk voor het
beperken van de
antibioticaresistentie in
Nederland. Lees meer

Wist u dat?
... uw mobiel en tablet in de zorg inmiddels bijna even berucht zijn als het
vaatdoekje?

... op 19 november 2018 VWS, RIVM en Vilans het congres 'Aanpak
antibioticaresistentie in de ouderenzorg' organiseren? Het is een gratis bijeenkomst

en zeer interessant voor uw medewerkers én uw regionale achterban! Klik hier
voor alle informatie
... het AMC waterarm verplegen invoert teneinde het infectieziekterisico verder te
verkleinen? Lees meer
... er sinds dit voorjaar een door de zorgnetwerken opgesteld ‘Regionaal
scholingsplan Verpleeghuizen’ bestaat? Lees meer

... er sinds dit voorjaar ook een rapport Regionaal Auditplan Verpleeghuizen is
verschenen waarin een aantal bewezen goede methoden staan waarmee in de
eigen organisatie audits gedaan kunnen worden? Lees meer
... er op 18 november in Eindhoven een filmfestival is geheten ‘Bacteriën in beeld;
wat als antibiotica niet meer werken?’ Een aanrader! Tickets zijn te koop
op www.natlab.nl
... er op 27 september een webinar over ‘Antibioticaresistentie in de eerste lijn’ is
gegeven door abr-zorgnetwerk Noord-Brabant? Lees meer

... het ministerie van VWS zelf ook een nieuwsbrief verspreid? Zie hier

ABR: van onderzoek naar praktijk en beleid, wat kan jij er mee?
14 november 2018 | 12:00-17:00 uur | Driebergen | Lees meer

Meten is weten
16 november 2018 | 09:00-17:00 uur | Amphia Ziekenhuis, Breda | Lees meer

Bacteriën in beeld, wat als antibiotica niet meer werken?
18 november 2018 | hele dag | Natlab Eindhoven | Lees meer

Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg
19 november 2018 | 12:00-17:30 uur | Nieuwegein | Lees meer
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