De Antibioticaresistentiezorgnetwerken Noord-Holland West en Noord-Holland
Oost/Flevoland
Zoeken per versterking van het Regionale coordinatieteam (RCT) met een deskundige
infectiepreventie voor gemiddeld 8 uur per week.
De regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie (ABR) voor de regio’s Noord-Holland West en
Noord-Holland Oost/Flevoland zijn in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport in 2017 opgericht om regionaal antibioticaresistentie te voorkomen en te bestrijden. Het
ABR-zorgnetwerk is er voor professionals en organisaties in de zorg die te maken hebben met
antibioticaresistentie, te weten: professionals in de huisartsenpraktijk, het ziekenhuis, de
langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten, de laboratoria, de apotheken, de thuiszorg, de
publieke gezondheidszorg en de revalidatiezorg. Samen werken wij aan de hand van een
thematisch programma aan het beperken van antibioticaresistentie in Noord-Holland en Flevoland.
Belangrijke themas’s zijn infectiepreventie, antimicrobieel stewardship, deskundigheidsbevordering
en transmurale werkafspraken voor informatieoverdracht bij personen met bijzonder resistente
micro-organismen (BRMO).
Wat ga je doen?
Je maakt deel uit van het regionaal coördinatieteam (RCT) van de 2 ABR-zorgnetwerken. Het RCT
is een multidisciplinair team met professionals afkomstig uit verschillende zorgorganisaties in de
regio, die parttime voor het ABR-zorgnetwerk werken. Je werkt intensief samen met en onder
supervisie van de RCT-leden aan de realisatie van het thematische activiteitenprogramma, dat
bestaat uit o.a.: infectiepreventiegebied
•
het benaderen en in gesprek gaan met ketenpartners : ziekenhuizen, organisaties in de
langdurige zorginstellingen, GGDen, microbiologische laboratoria.
•
het opbouwen van het zorgnetwerk in de regio.
Wat zoeken wij?
We zijn op zoek naar deskundige infectiepreventie met goede communicatieve en organisatorische
vaardigheden en bij voorkeur enige jaren ervaring (in het uitvoeren van audits, het geven van
scholing in de langdurige zorg en met affiniteit met thuiszorg). Je bent analytisch ingesteld, maar
je houdt er ook van om de mouwen op te stropen en praktische zaken te regelen. Je kunt goed
zelfstandig werken. Verder vind je het leuk om je binnen een netwerk met verschillende
organisaties te bewegen en kun je makkelijk schakelen op verschillende werk- en denkniveaus.
Meer weten?
Meer informatie over het regionale zorgnetwerk vind je op de website www.abrzorgnetwerknhfl.nl.
Als je aanvullende vragen hebt, kun je contact opnemen met de netwerkcoordinator dhr. Ad
Olijhoek: aolyhoek@ggdhn.nl .

