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EXAMENS

Vrijdag 18 november
Wat is antibioticaresistentie?

Voor wie? thuiszorgmedewerkers, medewerkers
gehandicaptenzorg, verzorgenden en andere
geïnteresseerden

De quiz is op elk moment te maken via de website van de WAAW!

Landelijke online quiz

Uitnodiging
World Antimicrobial Awareness Week

WAAW
18 -24 november 2022

We trappen de week af met een landelijke online quiz over
wat antibioticaresistentie nu eigenlijk is. Je kunt op ieder
gewenst moment deelnemen aan de quiz.

Maandag 21 november 
Juist gebruik antibiotica 

(antibiotic stewardship)

Eén van de strategieën om antibioticaresistentie tegen te gaan is
antibiotic stewardship, ook wel juist gebruik van antibiotica. Dat wil

zeggen: er wordt idealiter alléén antibiotica voorgeschreven als daar
een klinische indicatie voor is. En dat de middelkeuze, dosering,

toedieningswijze en therapieduur optimaal zijn. Zorgprofessionals
komen echter regelmatig patiënten tegen met een antibiotica-

allergie. Maar: uit onderzoek blijkt dat wel 90% van deze registraties
onterecht zijn. Vanuit het perspectief van antibiotic stewardship is dit

een probleem. De behandelaar zal in deze gevallen namelijk kiezen
voor een tweede keus antibioticum, wat eigenlijk niet nodig blijkt. Het

onnodig gebruik van deze middelen kan weer sneller leiden tot
antibioticaresistentie. Reden genoeg om  aan de slag te gaan met het

wegfilteren van deze onjuiste registraties: het ontlabelen. 
Hier gaat het webinar over! 

  
 
 
 

Webinar Help antibiotica allergie de keten uit!
 

Voor wie? Huisartsen, apothekers & (Verpleegkundig) specialisten 
Sprekers:  Dr. Paul D. van der Linden, Dr. Mark G.J. de Boer, 

Dr. Merel M.C. Lambregts & Dr. Marvin A.H. Berrevoets
Locatie: online 

In samenwerking met SWAB  - 19:30- 20:30

Dinsdag 22 november 
Hoe monitoren we antibioticaresistentie?
(Surveillance)
Symposium en webinar - 16:30 - 20:00

Het monitoren van antibioticaresistentie (surveillance) van alle
betrokken partijen is nodig om resistentie terug te dringen. Tijdens
het RODIN symposium, wat ook online te volgen is, en het webinar
op deze dag komt dit aan bod. Ook resistentie tijdens de COVID-
pandemie wordt bekeken en er wordt een casus gepresenteerd
waarin rollen van en afstemming tussen betrokken partijen
duidelijk worden. Tevens komen nieuwe middelen en diagnostiek
aan bod. 
Voor wie? Artsen, Deskundigen infectiepreventie &
beleidsmedewerkers
Locatie symposium: Prinses Theater te Rotterdam en online
Sprekers: dr. Sabrina Been, dr. Wieke Altorf- van der Kuil, dr.
Dimard Foudraine, dr. Rose Willemze, drs. Eva Schmid, dr. Laura Dix

In samenwerking met het Regionaal Rotterdam Infectie ziekte centrum

Woensdag 23 november 
 Webinar 'BRMO-overdracht, hoe doe jij dat?'

19:00 - 20:00
Deze dag staat in het teken van Bijzonder Resistente Micro-Organismen

(BRMO). Tijdens het webinar, dat zowel fysiek als online gevolgd kan
worden, gaan we in op de huidige transmurale werkafspraken en

spreken met het publiek over waar knelpunten en kansen voor
verbetering zit. Ook komt dragerschapsstatus BRMO aan bod. 

Voor wie? Transferverpleegkundigen (ziekenhuis en VVT), huisartsen

& Artsen-microbioloog

Locatie webinar: Het Experience center, Radboud UMC te Nijmegen

en online
Sprekers:   Drs. MD. Tamara PLatteel, Marleen Oostra & transferverpleegkundige Donderdag 24 november

Infectiepreventie
Webinar 'De toekomst van infectiepreventie
en de veranderingen in de thuiszorg'
15:30 - 17:00
Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) presenteerde onlangs
de nieuwe zorgplannen waarin zorgbehoevende mensen langer
thuis blijven wonen. Dat betekent dat thuiszorgorganisaties een
zwaardere patiëntencategorie krijgen. In het webinar worden de
gevolgen hiervan gepresenteerd en kijken we naar de huidige
situatie en het toekomstbeeld van infectiepreventie in deze
sector. Tijdens het webinar wordt dit gefaciliteerd door middel
van een ronde tafelgesprek met vier gasten die allen vanuit hun
eigen invalshoek betrokken zijn bij de thuiszorg.

Voor wie? Thuiszorgmedewerkers & Bestuurders thuiszorg 
Sprekers:  Tommie Niessen, Nicole Kiefte, Tessa Langeveld

De World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) wordt jaarlijks wereldwijd georganiseerd door de WHO om kennis en
bewustwording over antibioticaresistentie te vergroten. Ook in Nederland doen we hieraan mee. Van 18 t/m 24
november organiseren de tien Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie de week in Nederland. Regionaal en
landelijk organiseren de netwerken allerlei activiteiten rondom het thema antibioticaresistentie die zijn bedoeld voor
alle zorgprofessionals. Zo dringen we samen de verspreiding van antibioticaresistentie terug! 

De activiteiten hierboven zijn een gezamenlijk initiatief van de tien regionale ABR zorgnetwerken in Nederland. Voor alle bovenstaande
webinars is accreditatie aangevraagd en zijn kosteloos te volgen.
Voor meer informatie en om je aan te melden kun je terecht op onze website. 

BRMO?

https://abrweek.nl/

