
Pilot Zorgnetwerken 
Antibioticaresistentie 

Programma 23 april deel I 
      

 17.30 Inloop, soep met broodjes.   
 18.00 Plaats nemen in de zaal                                                     
 18.05 Welkomstwoord voorzitter ABR Stuurgroep ..……. …...Yvonne van 

Duijnhoven 
 18.10 Wat is er bereikt in de pilot? …………………………Ad Olijhoek 

(kwartiermaker)  
 18.20 Het risicoprofiel………………Mandy van den Brink / Henriëtte 

Dijkshoorn (RCT) 
 18.35 Het PPO……………………….………………………..…..Esther van 

Kleef (RIVM)  
 18.50 Deskundigen infectiepreventie enquête………    Anke Swinkels / Hella 

Kok (RCT) 
 19.05 Aanvullend subsidieproject Streeklab Haarlem…………………Dennis 

Souverein  
  

19.20 Korte pauze met koffie/thee.  
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 "One Health"  
The One Health concept is a worldwide strategy for expanding interdisciplinary 
collaborations and communications in all aspects of health care for humans, 
animals and the environment. The synergism achieved will advance health care 
for the 21st century and beyond by accelerating biomedical research discoveries, 
enhancing public health efficacy, expeditiously expanding the scientific 
knowledge base, and improving medical education and clinical care. When 
properly implemented, it will help protect and save untold millions of lives in our 
present and future generations.  
Bron: Kaplan et al. The brewing storm Monograph about One Medicine - One  
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Doelstellingen  VWS voor ABR- pilot (1 mei 2017 - 1 mei 2019): 
1. Aantoonbare vertraging van de opkomst en verspreiding van multiresistente bacteriën in de 

zorg 

2. Het aantal dragers van resistente bacteriën en het aantal infecties en sterfgevallen als gevolg 
van ABR neemt niet toe of daalt aantoonbaar. 

3. In de komende 5 jaar door internationale samenwerking in de EU komen tot een 
infrastructuur waardoor het in gezamenlijkheid mogelijk wordt de ontwikkeling en 
verspreiding van ABR te beheersen. 

4. Het aantal vermijdbare zorggerelateerde infecties is over 5 jaar in de gehele zorgketen met 
50 % gedaald t.o.v. een met de partijen vastgestelde nulmeting. 

5. De behandelmogelijkheden om patiënten met resistente bacteriën te behandelen nemen 
niet af.  

6. Het streven is om in de komende 5 jaar te komen tot een reductie van minimaal 50 % van 
het gebruik van onjuist voorgeschreven antibiotica (overbehandeling als ook onder 
behandeling) in de totale zorgketen t.o.v. een met partijen afgesproken nulmeting. 
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 Doel: komen tot een ABR-
zorgnetwerk dat actueel zicht heeft 
op de omvang, de verspreiding en de 
(nieuwe) ontwikkeling van 
antibioticaresistentie in de 
zorgnetwerkregio, door verbetering 
van de uitwisseling van informatie en 
meer onderlinge samenwerking 
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Ontwikkeling: 
 

1. Individu:  

 - bewustzijn, kennis, vaardigheden. 

2. Organisatie:  

 - Infectiepreventiebeleid, antibiotic stewardship 

3. Keten:  

 - Transmurale afspraken: informatie-uitwisseling. 
4. Digitaal:  
 - optimalisatie: beschikbaarheid, registratie, 
 eenheid van taal 
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Resultaten ABR pilot mei 2017- mei 2019 
 
1. Risicoprofielen Noord-Holland West en Noord-Holland-
Oost/Flevoland 
2. Puntprevalentie-onderzoek verpleeghuizen 
3. Toenemend bewustzijn van het ABR-risico  
4. Opbouwen contacten van het RCT met professionals en 
organisaties  
5. DTO huisartsengroep Weesp 
6. Enquête onder alle deskundigen infectiepreventie van beide ABR-
regio’s. 
7. Een eigen website, sinds 1 feb. 2019 : abrzorgnetwerknhfl.nl 
8. Kwartaalnieuwsbrief (> 1000 emailadressen). 
9. Goede samenwerking tussen de kwartiermakers en de RCT-leden 
van de 10 regio’s. 
10. ABR-activiteiten in de regio (APIZ, PROUD, Factsheet AB-
gebruik, aanvullende subsidietrajecten Tergooi, Streeklab Haarlem). 
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Nieuwe website: www.abrzorgnetwerknhfl.nl 
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  Vragen? 
 

 

 

 

Emailadres: Info@abrzorgnetwerknlfl.nl 
  

Website:      www. abrzorgnetwerknhfl.nl  

 

 

 



  



Programma 23 april deel II 
 

 19.30  Plaats nemen in de zaal  

 19.35  Plannen voor 1-5-2019 tot 1-5- 2021 …………..…... …………….Ad Olijhoek 

 19.45  Antimicrobieel stewardship verpleeghuizen….Cees Hertogh (UNO- VUmc) 

 20.00 Antimicrobieel stewardship bij ziekenhuizen………………Jan Prins (AMC)  

 20.15  Vragen aan de zaal, met discussie 

 20.25  Slotwoord voorzitter van de ABR stuurgroep……Yvonne van Duijnhoven 

 20.30 - 21.00 Drankje, hapje, gelegenheid om na te praten 
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Programma 2019-21 
Gericht op het individueel verbeteren van kennis, 
vaardigheden, gedrag en het collectief maken van afspraken 
daarover. 
 

Thema’s: 

1. Infectiepreventie (auditen, infectiepreventiecommissie, IP-
beleid) 

2. Surveillance ( benodigde informatie en noodzakelijke 
informatie-uitwisseling) 

3. Informeren en kennisuitwisseling (ABR, BRMO-aanwezigheid) 

4. Transmurale werkafspraken (informatie-uitwisseling)  

5. Antimicrobieel stewardship (juist voorschrijfgedrag, DTO-FTO) 
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Infectiepreventie (langdurige zorg) 
 

1. Quikscan   

2. Inventarisatie infectiepreventiebeleid, 
zelfevaluatie 

3. Bijeenkomsten:  uitvoeren audit, IP-beleid, IP-
thema’s. 

4. Infographic voor verzorgend personeel (IP-
richtlijn) 

5. Afstemming met deskundigen infectiepreventie 
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Surveillance 
 

1. Verbetering Surveillance 

2. Instellen multidisciplinair overleg 

3. Jaarlijks regionaal rapport BRMO 

4. Bovenregionale bijeenkomsten MML 
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Informatie en Kennis 
 

1. Website 

2. Outbreakmanagement 

3. Jaarlijkse bijeenkomst ABR-netwerk 

4. Scholingsoverzicht 

5. Overzicht ABR onderzoek 

6. Webinar 

7. Stimuleren onderzoek risicogroepen. 
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Transmurale werkafspraken (TWA) 
 

1. Stimuleren TWA 

2. Verbeteren patiëntinformatie 

3. Project patiëntenstromen 

4. Project MUIZ 
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Antimicrobieel stewardship 

 
1. Landelijke aanpak voor juist gebruik van AB 

2. Inventarisatie A-teams ziekenhuizen 

3. Een ‘A-team’ in een verpleeghuis 

4. Stimuleren van DTO-FTO voor thema ABR 

5. Ambassadeurs per discipline 
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Mogelijkheden voor participatie? 
 

1. Activiteiten uit het programma. 
 

2. Projecten: indienen aanvraag gericht op het 
verbeteren van de samenwerking in de (sub)regio : 
160.000,- voor 2 jaar, per zorgnetwerk. 
 

3. Budget Ingroeitaken: 200.000,- voor 2 jaar, per 
zorgnetwerk.  

4. Vacatures (arts MG, specialist ouderengeneeskunde) 

5. Ambassadeurs per discipline. 
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Ingroeitaken (VWS) 
a. Uniformeren van metingen in hun organisatie en 
informatieaanleveringen aan onder andere het RIVM;  

b. Delen van aanpak infectiepreventie met het regionaal 
zorgnetwerk abr;  

c. Delen van informatie met actoren binnen het regionaal 
zorgnetwerk abr (onder andere over dragerschap en resistentie);  

d. Uitvoering geven aan transmurale werkafspraken binnen de regio;  

e. Bij- en nascholingen intensiveren en toegankelijk maken voor het 
regionaal zorgnetwerk abr;  

f. Het uitvoeren van audits binnen hun organisatie op kwaliteit van 
de intramurale infectiepreventie.  
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  Vragen? 
 

 

 

 

Emailadres: info@abrzorgnetwerknlfl.nl 
  

Website:      www. abrzorgnetwerknhfl.nl  

 

 

 


