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Regionale huisartsexperts: ‘verantwoord antibioticagebruik in de eerste lijn’
Het Regionaal Zorg Netwerk Antibioticaresistentie (RZN ABR) Noord Holland/Flevoland zoekt
twee huisartsen die zich willen ontwikkelen tot huisartsexpert voor het voortzetten van het
SABEL-project. Deze huisartsen hebben specifieke expertise op het gebied van: “verantwoord
antibiotica voorschrijfbeleid, antibioticaresistentie, ‘Antibiotic Stewardship’, het meten van
antibiotica voorschrijfkwaliteit en infectieziektepreventie in de eerste lijn”.

SABEL-project
Het SABEL-project ‘Spiegelinformatie AntiBiotica Eerste Lijn’ is gericht op optimalisering van het
antibioticavoorschrijfbeleid onder huisartsen. Dit project is door VWS gesubsidieerd en heeft
gelopen van 1-9-2018 t/m 31-12-2019. Het werd uitgevoerd door het Radboudumc in
samenwerking met het UMC Utrecht.
Tijdens dit project zijn nascholingsbijeenkomsten (FTO’s) gegeven in meerdere FTO-groepen in
de regio Utrecht en Gelderland. Het project is met veel enthousiasme ontvangen door de
deelnemende huisartsen. We willen het project nu regionaal uitrollen waaronder hier in de
regio Noord-Holland/Flevoland.

Informatie over de rol van huisartsexpert
De rol van de huisartsexpert is in eerste instantie het leiden van de FTO’s. Deze FTO’s gaan over
verantwoord voorschrijfbeleid van antibiotica en infectiepreventie. Ook worden de
prescriptiecijfers van de deelnemende praktijken besproken. Er is een draaiboek beschikbaar
waarin je werkzaamheden duidelijk staan uitgelegd. Ook is er een powerpoint-format die je
voor de presentaties kunt gebruiken.

Scholing
Om de rol als huisartsexpert goed te kunnen uitvoeren worden deze huisartsen geschoold door
o.a. medewerkers van het Julius centrum. De scholing vindt (onder voorbehoud) plaats op de
volgende data:
• 7 december (17-18 u), online introductie.
• December/januari, zelfstudie.
• 10 januari (15-17:30u), online nabespreking.
Optioneel, meekijken met FTO in de regio.
Er is daarnaast schriftelijk scholingsmateriaal beschikbaar.
De uren die de scholing in beslag neemt worden vergoed.

Vergoeding
De uren die de huisartsexpert maakt ter voorbereiding en uitvoering van deze bijeenkomsten
zullen worden vergoed. Het uurtarief bedraagt 85 euro.
Dit zal neerkomen op:
• Zelfstudie en scholing: naar schatting 16 uur.
• Voorbereiding en begeleiding van de FTO’s: naar schatting 4 uur per bijeenkomst.
Reiskosten mogen worden gedeclareerd à €0,19 per kilometer. De uren die de reistijd in beslag
neemt worden niet vergoed.

Data en tijden
De FTO’s worden door de huisartsexpert zelf ingepland in overleg met de FTO-groep. De FTO’s
kunnen zowel overdag als in de avonduren plaatsvinden.

Meer informatie en contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Hanne van Lier, Huisarts en RCT-lid RZN
ABR Noord-Holland/Flevoland, info@abrzorgnetwerknhfl.nl.
Zie ook de website: abrzorgnetwerknhfl.nl
Meer informatie over het project: https://www.rivm.nl/antibioticaresistentie/nationaleaanpak-antibioticaresistentie/juist-gebruik-van-antibiotica

Interesse?
Stuur een e-mail met korte motivatie en je cv naar info@abrzorgnetwerknhfl.nl t.a.v. Hanne van
Lier.

