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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.

Publicatie regionaal
risicoprofiel “Zicht op
antibioticaresistentie”
Antibioticaresistentie lijkt in
Noord-Holland en Flevoland
even vaak voor te komen als
elders in Nederland en het
antibioticagebruik ligt in onze
regio iets lager. Dit, en veel
meer, kunt u lezen in “Zicht op
antibioticaresistentie”, de
regionale risicoprofielen voor
Noord-Holland West en NoordHolland Oost/Flevoland. Lees
meer

Anita de Boer: “Meer
aandacht nodig voor
handhygiëne in de
thuiszorg”
Op 26 maart 2019 presenteerde
Anita de Boer haar poster met
de resultaten van haar
onderzoek naar handhygiëne in
3 thuiszorgorganisaties in
Noord-Holland Noord op de
landelijke Transmissiedag
infectieziekten. Reden om nader
kennis te maken met Anita en
haar onderzoek. Lees meer

Factsheet werkzaamheden deskundigen infectiepreventie in verpleeghuizen.
Eén van de speerpunten van het ZNW is infectiepreventie in verpleeghuizen. Deskundigen infectiepreventie
(DI) spelen hierbij een belangrijke rol. DI’s werkzaam in de publieke gezondheidszorg, in ziekenhuizen en bij
commerciële organisaties, zijn tevens als DI werkzaam in verpleeghuizen. De invulling van de
werkzaamheden in verpleeghuizen varieert onderling. Lees meer

Succesvolle
netwerkbijeenkomst op 23
april 2019
Op dinsdag 23 april werd in
VUmc een afsluitende
bijeenkomst georganiseerd voor
de pilot van de ABR
Zorgnetwerken van NoordHolland West en Noord-Holland
Oost/Flevoland. Zo’n 40

professionals uit de regio
werden geïnformeerd over de
behaalde resultaten in 20172019. Lees meer

Actief deelnemen aan het
programma van het ABRzorgnetwerk?
Vanaf 1 mei 2019 start een
nieuwe periode van 2 jaar
waarin de ABR-zorgnetwerken
zich verder gaan ontwikkelen.
Het regionaal coördinatieteam
heeft een activiteitenprogramma
opgesteld waarvoor subsidie is
aangevraagd bij het Ministerie
van VWS. Het programma is
opgedeeld in een aantal
thema’s. Lees meer

Wist u dat?
... men ook in Azië aandacht heeft voor ABR? Lees meer

... er afgelopen februari een Diagnostisch Toets Overleg over Urineweginfecties en
Antibioticaresistentie is gehouden bij een huisartsengroep in de regio Gooi en Vechtstreek? De
deelnemende huisartsen vonden dit DTO informatief en relevant en allen gaven aan dat ze andere
huisartsen dit DTO aanraden. Heeft u interesse om dit DTO met uw huisartsengroep te doen, neem
dan contact met ons op: info@abrzorgnetwerknhfl.nl

... de minister de uitwisseling van gegevens in de zorg gaat bevorderen? Lees meer
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