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Nieuwe publicaties op de website periode oktober t/m december 2019    

Richtlijnen/handreikingen 

 Praktijkkaarten aan- en uittrekken handschoenen 
 Praktijkkaarten Handhygiëne 
 Praktijkkaarten Persoonlijke bescherming 
 Stappenplan BRMO voor huisartsen 
 VHIG Infectiepreventie in verpleeghuis 
 Zakkaartjes V&V en e-learning voor verpleegkundig specialisten UWI en LLWI (Verenso) 

Scholing 

 E-learning Module ‘Infectiepreventie’ 
 Hygiënisch werken e-larning en training 
 Hygiënisch werken Leeromgeving 
 Infectiepreventie e-learning en implementatie op de werkvloer 
 Infectiepreventie-zorghygiëne in verpleeg- en verzorgingshuizen (GGD Amsterdam) 
 Serious game Infectionary leert medewerkers spelenderwijs over hygiëne en infectiepreventie 
 Zorg vooraf academie voor infectiepreventie 
 Antibioticaresitentie in de verpleeghuiszorg e-learning 
 Medische scholing nascholing voor de huisarts 
 NSPOH  e-learning 

Onderzoeken, projecten en presentaties 

 Verdiepingsonderzoek – Asymptomatische bacteriurie 2019-11 
 Hoge prevalentie van multiresistente Enterobacteriaceae  bij bewoners van langdurige 

zorginstellingen in Amsterdam 
 Omgaan met BRMO voor de huisarts 
 Resultaten onderzoek handhygiëne in de thuiszorg 

ABR-nieuwsbrief 

 Belangrijke Toevoeging Nieuwsbrief ABR zorgnetwerken oktober 2019 
 Nieuwsbrief ABR-zorgnetwerken NH-FL oktober 2019 

RIVM nieuwsbrief 

 Nieuwsbrief ABR 21 (RIVM) 
 Nieuwsbrief ABR 20 (RIVM) 

Factsheets, Infographics en filmpjes 

 Filmpje patiëntenervaring BRMO 

 

https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/201905_nhg_praktijkkaarten_aan-_uittrekken_handschoenen.pdf
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/201905_nhg_praktijkkaarten_handhygiene.pdf
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/201905_nhg_praktijkkaarten_persoonlijke_beschermingsmaatregelen.pdf
https://www.abrzorgnetwerknhfl.nl/wp-content/uploads/2019/10/BRMO-infografic-def-002.png
https://www.abrzorgnetwerknhfl.nl/wp-content/uploads/2019/07/Flyer_VHIG_infectiepreventie_verpleeghuizen_2018_-definitief.pdf
https://www.verenso.nl/nieuws/zakkaartjes-v-v-en-e-learning-voor-verpleegkundig-specialisten-uwi-en-llwi-beschikbaar
https://www.free-learning.nl/modules/infectiepreventie/start.html
https://www.zorgvoorbeter.nl/hygiene/elearning-trainingen
https://www.resistentiepreventie.nl/leeromgeving/
http://zorgvooraf.nl/
https://www.abrzorgnetwerknhfl.nl/wp-content/uploads/2019/09/zorghygiene_infectieziekten_voorkomen.pdf
https://www.ggdtwente.nl/professionals/voor-zorg-en-welzijn/team-infectieziekten/infectionary,-de-serious-game
http://zorgvooraf.nl/
https://www.medicijngebruik.nl/resultaat?searchTerm=antibiotic&producttype=e-learning#e-learning
https://www.medischescholing.nl/
https://www.nspoh.nl/e-learning/
https://www.abrzorgnetwerknhfl.nl/wp-content/uploads/2019/12/Verkort-Studie-protocol-UWI-voor-verpleeghuizen-1.0.pdf
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0222200
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0222200
https://www.abrzorgnetwerknhfl.nl/wp-content/uploads/2019/09/Artikel-ABR-HenW.pdf
https://www.abrzorgnetwerknhfl.nl/wp-content/uploads/2019/04/Poster-Handhygiene-in-de-thuiszorg.pdf
https://mailchi.mp/bd03aaa30d80/belangrijke-toevoeging-nieuwsbrief-abr-zorgnetwerk-oktober-2019
https://mailchi.mp/603ef01dd4e4/nieuwsbrief-abr-zorgnetwerken-noord-holland-en-flevoland-editie-10-oktober-2019
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/antibioticaresistentie/2019/nieuwsbrief-antibioticaresistentie-21
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/antibioticaresistentie/2019/nieuwsbrief-antibioticaresistentie-20
https://www.rovid.nl/rivm/aco/2017/rivm-aco-20170327-idrbdqtcc-web-hd.mp4
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Beleidsstukken, rapporten en brieven 

 2019-12 Kamerbrief over RIVM briefrapporten ABR (zie bijlagen) 
Minister Bruins meldt de uitkomsten van onderzoeken naar antibioticaresistente bacteriën, 
resistentiegenen en antibioticaresten in het milieu. 

 Bijlage 1-Antibioticaresistente bacteriën, resistentiegenen en antibioticaresiduen in mest 
Onderzoek naar de concentraties van resistente bacteriën, residuen van antibiotica en 
resistentiegenen in dierlijke mest. 

 Bijlage 2- Resistente darmbacteriën bij open water zwemmers 
Onderzoek of zwemmen in open water een verhoogd risico geeft op dragerschap van ESBL-
producerende E. coli (ESBL-EC). ESBL-EC is een resistente bacterie. 

 Bijlage 3-Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (CPE) in het riool in Utrecht 
Voor dit rapport is onderzocht of rioolwateronderzoek werkt om te kunnen bepalen of 
carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (CPE) onder Nederlanders aanwezig zijn. 

 2019-10 Kamerbrief over Aanpak antibioticaresitentie 
 2019-10 Eindrapport evaluatie onderzoek programma ABR 

Nieuwsberichten 

 40.000 jaar oude bacteriën uit mammoetpoep kunnen misschien kunnen helpen in de strijd tegen 
antibioticaresistentie.    

 Eerste effecten van Europees beleid om antibiotica resistentie terug te dringen? 
 Escape room ABR: Kun jij een medisch mysterie oplossen? 
 Sfeerimpressie Minisymposium ‘BRMO, dat doe je zo!’ – 1 oktober 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.abrzorgnetwerknhfl.nl/wp-content/uploads/2019/12/kamerbrief-over-rivm-briefrapporten-abr-3.pdf
https://www.abrzorgnetwerknhfl.nl/wp-content/uploads/2019/12/Bijlage-1-antibioticaresistente-bacterin-resistentiegenen-en-antibioticaresiduen-in-mest.pdf
https://www.abrzorgnetwerknhfl.nl/wp-content/uploads/2019/12/Bijlage-2-resistente-darmbacterin-bij-open-water-zwemmers.pdf
https://www.abrzorgnetwerknhfl.nl/wp-content/uploads/2019/12/Bijlage-3-carbapenemase-producerende-enterobacteriaceae-cpe-in-het-riool-in-utrecht.pdf
https://www.abrzorgnetwerknhfl.nl/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-kamerbrief-over-aanpak-antibioticaresistentie.pdf
https://www.abrzorgnetwerknhfl.nl/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-eindrapport-evaluatieonderzoek-programma-abr.pdf
https://www.abrzorgnetwerknhfl.nl/40-000-jaar-oude-bacterien-uit-mammoetpoep-kunnen-misschien-kunnen-helpen-in-de-strijd-tegen-antibioticaresistentie/
https://www.abrzorgnetwerknhfl.nl/40-000-jaar-oude-bacterien-uit-mammoetpoep-kunnen-misschien-kunnen-helpen-in-de-strijd-tegen-antibioticaresistentie/
https://www.abrzorgnetwerknhfl.nl/eerste-effecten-van-europees-beleid-om-antibiotica-resistentie-terug-te-dringen/
https://www.abrzorgnetwerknhfl.nl/escape-room-abr-kun-jij-een-medisch-mysterie-oplossen/
https://www.abrzorgnetwerknhfl.nl/sfeerimpressie-minisymposium-brmo-dat-doe-je-zo-1-oktober-2019/

