Samen sterk
tegen antibioticaresistentie.

Het programma

Tijdens de Inspiratiedag ‘Hygiënisch werken, van beleid
tot praktijk’ ga je aan de slag met het waarom en hoe
van antibioticaresistentie. Tijdens de dag werk je actief
met je team aan een plan van aanpak, deel je kennis met
elkaar en word je geïnspireerd door mooie voorbeelden
uit de praktijk.

Inspiratiedag
‘Hygiënisch werken,
van beleid tot praktijk’
Hilvaria studio’s, Hilvarenbeek

09:00 - 09:30

Inloop met koffie

09:30 - 10:00

Opening & Introductie

10:00 - 11:00

Spel ‘Challenge de bacterie’

11:00 - 11:15

Koffie pauze

11:15 - 11:45

Team sessie - Wat gaat goed? Wat kan beter?

11:45 - 12:15

Introductie blended teamtraject

12:15 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:00

Inspiratiesessies

14:00 - 14:30

De ‘Ren je Rot ABR Quiz’

14:30 - 14:45

Koffie pauze

14:45 - 16:00

Team sessie - En nu doorpakken: concrete acties.

16:00 - 17:00

Gezamenlijke dagafsluiting met borrel

Ga met jouw organisatie de strijd
aan tegen antibioticaresistentie!

Coaching & advies op maat: sluit aan
bij wat er speelt in jouw organisatie.

13
dec

2018

Inspiratiedag - ‘Hygiënisch
werken, van beleid tot praktijk’

13
dec

2018

Hilvaria studio’s, Hilvarenbeek
Goirlesedijk 12b, 5081 ND Hilvarenbeek
* Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

RESISTENTIEPREVENTIE.NL

Leer samen over een succesvolle ABR
aanpak in alle lagen van de organisatie.

Accreditatie aangevraagd voor verpleegkundigen, verzorgenden,
verpleegkundige specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en
deskundigen infectiepreventie.

Naar huis met energie & concrete
stappen die je morgen al kunt inzetten.
Een boeiend, interactief dagprogramma
gericht op regionale kennisuitwisseling.
Praktische tips & tools.

Deze inspiratiedag is alleen voor
teams van verpleeghuisorganisaties
in het werkgebied van ABR
zorgnetwerk Noord-Brabant.
*

Waarom deelnemen?
Onze teamnaam:

Hygiënisch werken is een belangrijke manier om
antibioticaresistentie (ABR) te voorkomen. ABR is een
groeiend probleem. Hygiënisch werken helpt niet alleen bij
het voorkomen van antibioticaresistentie. Ook virussen als
influenza en noro zijn ermee in de hand te houden.

Schrijf jouw
organisatie* in!
Teken hier zelf voor deelname!

Iedereen in verpleeghuizen heeft een belangrijke taak
om dit te voorkomen. Dit kan door strategisch te
kiezen voor investeren in infectiepreventie, door een
gedegen beleid te maken, door bewuster om te gaan
met antibiotica, door de juiste hand- en persoonlijke
hygiëne, infectiepreventiemaatregelen en een hygiënische
werkomgeving. Van bestuurder tot mantelzorger; iedereen is
nodig voor het beste resultaat.

Blijvend verbeteren van hygiënisch werken vraagt om
teamwork. Daarom is deze bijeenkomst speciaal voor
infectiepreventiecommissies of teams op organisatieniveau.
Wil je ook met jouw organisatie deelnemen? Schrijf je in
volgens onderstaande stappen en ga gezamenlijk de strijd
aan tegen antibioticaresistentie.

Hoe kunnen verpleeghuisorganisaties hygiënisch werken op
een effectieve en aansprekende manier blijvend veranderen?
De inspiratiedag geeft praktische handvatten.

Wie passen er in je team?
- een beleids-/kwaliteitsmedewerker
- twee verzorgenden / medewerkers met
aandachtsgebied hygiëne
- een verpleegkundige
- een specialist ouderengeneeskunde
- een deskundige infectiepreventie
- een teamleider of locatiemanager
- een adviseur afdeling leren/ontwikkelen
- een vrijwilligerscoördinator
- een vertegenwoordiger van de cliëntenraad

5 redenen om aan de slag te gaan
tegen antibioticaresistentie:
1

ABR IS EEN GEZAMENLIJK PROBLEEM

ABR IS EEN DUUR PROBLEEM

3

2

ABR IS EEN GEVAARLIJK PROBLEEM

ABR IS EEN BLIJVEND PROBLEEM

4

STAP 1

Meld als contactpersoon jezelf en je organisatie
aan via resistentiepreventie.nl/event/inspiratie
dag-noord-brabant/.

STAP 2

Stel een team samen met enthousiaste,
gemotiveerde collega’s.

STAP 3

Maak de inschrijving definitief
door alle deelnemers een eigen
aanmeldingsformulier in te laten vullen.

Vragen of hulp nodig?

5

ABR IS EEN ONNODIG PROBLEEM

Elke den Boogert

Marjolein Rebel

PPO coördinator
Noord-Brabant
e.den.boogert@ggdhvb.nl
06-58089143

Adviseur Programma Aanpak
ABR in verpleeghuizen
info@resistentiepreventie.nl
06-22810806

Laat hieronder de andere teamleden tekenen.

