Publieksversie netwerkplan Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Noord-Brabant mei 2019-mei 2021.
In 2016 is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Antibioticaresistentie (ABR)-programma
gestart. Het programma beoogt meerdere doelen en resultaten en een van de middelen om deze doelen te
halen is de oprichting van 10 Regionale Zorgnetwerken. Deze zorgnetwerken hebben 12 basistaken gekregen.
De 12 basistaken hebben we in regio Noord-Brabant onderverdeeld in 4 clusters. Per cluster worden er
activiteiten uitgevoerd.

• Cluster 1; netwerk en risico’s
• Cluster 2; inzicht in en communicatie over BRMO
• Cluster 3; regionale infectiepreventie

• Cluster 4; antimicrobial stewardship en deskundigheidsbevordering

<Deze tekst kun je aanpassen in de koptekst en voettekst >
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Cluster 1; netwerk en risico’s
- Actoren in beeld en activeren
- Overbrengen informatie van landelijk naar lokaal
- Opstellen regionaal risicoprofiel en beheersplan
- Onderlinge bijstand en advies over
bestrijdingsmaatregelen

Kenniscentrum
Implementeren handreiking
Infectiepreventie Commissies
Delen goede praktijkverhalen,
o.a. via website
Inrichten helpdesk
Infectiepreventie
Organiseren jaarlijkse
netwerkdag

Netwerk in beeld
Opzetten digitaal
relatiebeheersysteem

Meten is weten: risico's in
beeld
Risicoprofiel updaten

Dagelijks bestuur jaarlijks evalueren

6 keer per jaar nieuwsbrief
uitbrengen

Terugkoppelen informatie uit
landelijke surveillancesystemen

Meten
communicatieactiviteiten

Investeren in regionale data

Samenwerking humane en
veterinaire gezondheidszorg

Bestuurlijke borging

Patiëntbewegingen over de grens in
beeld brengen

Organiseren jaarlijks filmfestival
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Cluster 2; inzicht in en communicatie over BRMO
- Stimuleren deelname landelijke surveillance
- Transmurale werkafspraken over informatiedeling bij
dragerschap van BRMO
- Beschikbaar stellen regionale informatie over
dragerschap en vóórkomen resistentie
- Lokale communicatie tussen zorgdomeinen over
resistentie en uitbraken

Transmurale werkafspraken
voor overdracht
Inventarisatie overdracht vanuit
ziekenhuizen naar de langdurige
zorg bij BRMO
Inventarisatie en behoeftepeiling
overdracht netwerkpartners

Melden van uitbraken
Behoeftepeiling Meldpunt
Uitbraken InfectieZiekten
(MUIZ)
Behoeftepeiling regionaal
signaleringsoverleg

Regionale BRMO casemanagers
realiseren

Bijdragen landelijke
surveillance
Terugkombijeenkomst Punt
Prevalentie Onderzoek RIVM

Meten is weten:
prevalentiemetingen
Uniformeren
prevalentiemetingen
ziekenhuizen en delen
resultaten
Secretariaat werkgroep LAMRSA verzorgen

Verkennen transmurale
werkafspraken over de grens met
België
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Cluster 3; regionale infectiepreventie
- Opstellen plan en formats uniforme audits
infectiepreventie
- preventiemaatregelen in kaart brengen en waarderen

Meten is weten: uniforme
audits

Regionale DI pool

Structurele inbedding uniforme
audits n.a.v. project 'Hoe schoon
is schoon'

Pilot voor Deskundige
Infectiepreventie pool is
gestart

Vervolg project 'Hoe schoon is
schoon' in langdurige zorg
Op maat maken IRIS voor GGZ
Faciliteren samenwerking op het
gebied van infectiepreventie door
het starten van een regionaal
infectiepreventienetwerk
Updaten handreiking VRE
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Cluster 4; antimicrobial stewardship en deskundigheidsbevordering
- Verzorgen, stimuleren en ondersteunen
kennisdeling en deskundigheidsbevordering
- Cyclisch verbeteren bewustwording en
uitvoering rationaal voorschrijven

Meten is weten: spiegelinformatie
voorschrijven antibiotica

Deskundigheidsbevordering

Beschikbaar maken van mogelijkheid
op spiegelinformatie te genereren
over voorschrijfgedrag in de eerste lijn
in combinatie met een FTO
Ervaringen agrarische sector met
effect van benchmark waarden
gebruiken voor humane sector waar
mogelijk

Opstellen meerjarenscholingsplan
2020-2023
Inrichten of aansluiten bij lerend
netwerk
Voor deskundigheidsbevordering
gebruik maken van faciliteiten
netwerkpartners
Organiseren webinars
Kennis vertalen voor toepassing in regio,
d.m.v. presentaties/factsheets
Bedrijfsbezoeken door Deskundige
Infectiepreventie en artsen microbioloog
bij veebedrijven.
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