Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie

Wordt deze nieuwsbrief niet

Noord-Holland en Flevoland

goed weergegeven? Open dan
dit bericht in uw browser

Nieuwsoverzicht:

Editie #7 - Februari
2019

Meld u aan voor deze
nieuwsbrief

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.

BRMO-project Centraal
Bacteriologisch en
Serologisch Laboratorium
(CBSL) Tergooi Ziekenhuis
en GGD Gooi & Vechtstreek
Uitgangspunt is een versterking
van de elektronische overdracht
van kennis en informatie door
het ontwikkelen van een
database waarin BRMOcasussen aangemeld kunnen
worden, zodat betrokken
hulpverleners over een goed en
actueel overzicht
beschikken. Lees meer

Een volledig nieuwe website voor antibioticaresistentie!
In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan een geheel nieuwe website, specifiek voor de
beide Regionale zognetwerken ABR in Noord-Holland en Flevoland. De website moet ons
helpen bij de bewustwording en het aanpakken van antibioticaresistentie. Onze website is
vanaf volgende week dinsdag in de lucht! Lees meer

Enquête van Regionaal
Zorgnetwerk ABR voor
deskundigen
infectiepreventie
De functie van deskundige
infectiepreventie (DI) in de
Openbare Gezondheidszorg is
zich in een sneltreinvaart aan
het ontwikkelen. Daarom
hebben de beide ABRzorgnetwerken samen een
vragenlijst opgesteld die recent
naar alle DI’s die in de beide
ABR-zorgnetwerken werkzaam
zijn is gestuurd. Lees meer

Het laboratoriumnetwerk in
het Regionaal Zorgnetwerk
antibioticaresistentie
In Noord-Holland en
Flevoland zijn 10 medisch
microbiologische laboratoria.
Daarnaast zijn er nog enkele
extraregionale laboratoria die
zich met name op de eerste lijn
diagnostiek richten. Bij elkaar
hebben de beide RZN ABR de
hoogste dichtheid van
aanbieders van
infectieziektediagnostiek in
Nederland. Lees meer

Professionals over
prioriteiten in aanpak ABR
Wat vindt u de belangrijkste
prioriteiten in de aanpak van
ABR in Noord-Holland en
Flevoland? In onze nieuwsbrief
van november 2018 is via een
korte vragenlijst uw mening
gepeild. Lees hier meer over de
resultaten. Lees meer

De regionale zorgnetwerken
na 1 mei 2019
Het ministerie van VWS heeft
aangegeven dat zij de
ontwikkeling van de
zorgnetwerken tenminste tot
eind 2022 stimuleert. De 10
regionale zorgnetwerken werken
momenteel aan een nieuwe
subsidieaanvraag voor de
periode 1 mei 2019 tot 1 mei
2021. De opdracht die VWS aan
de zorgnetwerken meegeeft is
grotendeels vergelijkbaar met
de opdracht voor de huidige
pilotperiode. Lees meer

Wist u dat?
... vanaf dit jaar het RIVM informatie naast de gebruikelijke kanalen (zoals de RIVM
website en sociale media) ook via wachtkamerschermen bij huisartsen informatie over
antibioticaresistentie gaat overbrengen? Het RIVM heeft hiervoor een contract
afgesloten met een partij die deze schermen exploiteert.
... in de periode 1 mei 2019- 1 mei 2021 er aanvragen voor ‘ABR-projecten‘ kunnen
worden ingediend bij het zorgnetwerk? (ABR-projecten zijn projecten die bijdragen aan
de ontwikkeling van het zorgnetwerk, projecten die de onderlinge samenwerking tussen
organisaties verbeteren).

... er op dit moment in de regio Noord-Holland/Flevoland 5 instellingen zijn die te
kampen hebben met een resistente bacterie?

... het zorgnetwerk op 12 februari (in de regio Amsterdam) en 12 maart (in de regio
Alkmaar) een inspiratiedag organiseert voor verpleeghuizen die hun
infectiepreventiebeleid willen verbeteren? Opgave is nog mogelijk! Lees meer

... er in februari huisartsen in het RZN-Oost zullen starten met het DTO

Urineweginfecties. Hierbij zal spiegelinformatie over urinekweken teruggekoppeld
worden. Tevens wordt er aandacht besteed aan BRMO. Indien u zelf gebruik wilt maken
van het format DTO Urineweginfecties, kunt u dit gratis aanvragen bij het zorgnetwerk.
... er op 9 mei in Amsterdam een gratis training (Handsome) wordt georganiseerd op de
handhygiëne te verbeteren in je verpleeghuis? En dat je je daar nog voor kan opgeven
tot 15 maart? Lees meer

... er onderzoek gedaan wordt naar de toename van de kans op dragerschap van
multiresistente darmbacteriën door het gebruik van maagzuurremmers? Lees meer

Inspiratie dagen hygiënisch werken
12 februari 2019 | Regio Amsterdam | Lees meer

Eerste proef DTO huisartsen
12 februari 2019 | 09:00-14:00 uur | Tergooi Ziekenhuis, Hilversum

Symposium - The Burden of antibiotic resistance in the Netherlands: the times
they are a changing?
18 februari 2019 | 09:00-14:00 uur | Paushuize, Utrecht | Lees meer

Inspiratie dagen hygiënisch werken
12 maart 2019 | Regio Alkmaar | Lees meer

Project Handsome
9 mei 2019 | Amsterdam (voorlopig)
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