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In de laatste nieuwsbrief van 2017 hebben we ons nieuwe logo gepresenteerd. In 2018
hebben we ook onze nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken!
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.

Het puntprevalentie onderzoek bij bewoners in verpleeghuizen gaat van start
Een van de taken die het ABR-zorgnetwerken in Noord-Holland en Flevoland hebben, is het
inzichtelijk maken van de aanwezigheid en spreiding van resistentie bacteriën bij de
bevolking. In 2018 zullen de ABR-zorgnetwerken onderzoek doen naar de aanwezigheid
van bepaalde resistente bacteriën bij bewoners in verpleeghuizen. Lees meer

Het regionale risicoprofiel
ABR is in de maak!
Antibioticaresistentie is een
groeiend probleem, maar hoe
groot zijn de risico's nu precies?
In het regionale risicoprofiel
ABR willen we beschrijven wat
we hierover weten en wat nog
niet: zo komen we tot meer
inzicht om risico's gerichter aan
te kunnen pakken. Lees meer

Aanvullende subsidie voor
zorgpartijen
Naast het instellen van
Regionale Coördinatieteams
heeft het Ministerie van VWS
geld beschikbaar gesteld voor
initiatieven die nadrukkelijk de
onderlinge samenwerking
verbeteren. Zorgpartijen met
een uitgewerkt idee kunnen een
beroep doen op deze gelden.
Lees meer

Maak kennis met het Regionaal Coördinatieteam
Het Regionaal Coördinatieteam Antibioticaresistentie breidt zich uit. Maar kennis met de
nieuwe leden van het RCT:
Marja Diemel, huisarts (lees meer)
Karin von Eije, arts-microbioloog (lees meer)
Hella Kok, deskundige infectiepreventie (lees meer)
Hans Paulich, coördinator PPO (lees meer)
Nelleke Kooij, secretariële ondersteuning (lees meer)
Maarten Scholing, arts-microbioloog (lees meer)

Wist u dat?
... 5% van de inwoners van Noord-Holland Noord zegt weleens te maken te hebben
gehad met een resistente bacterie?

... 1 op de 4 inwoners het afgelopen jaar antibiotica heeft gebruikt en 70% dit via de
huisarts heeft gekregen?

... 97% tevreden is over de informatie van de apotheek of huisarts?

... 53% zich zorgen maakt over resistente bacteriën?

... en slechts 30% weet dat goede hygiëne helpt om antibioticaresistentie te
voorkomen?
Deze resultaten komen uit een panelonderzoek onder 2.600 burgers in Noord-Holland
Noord uitgevoerd door GGD Hollands Noorden. Doel van het onderzoek was om een
beeld te krijgen van antibioticagebruik, (kennis over) antibioticaresistentie,
risicoperceptie en hygiëne bij burgers. De resultaten zijn – voorzien van enkele
adviezen en voorlichtingsboodschappen - aan de panelleden teruggekoppeld via deze
infographic.
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