Uitnodiging ABR-simulatie 3 oktober 2019
Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan de antibioticaresistentie (ABR)-simulatie. In
Nederland worden met enige regelmaat bacteriën aangetroffen die ongevoelig zijn voor bijna
alle beschikbare antibioticasoorten. Gezonde mensen hebben hier meestal geen last van, maar
mensen met een verminderde weerstand, zoals cliënten in verpleeghuizen, kunnen er wel ziek
van worden. Verspreiding van deze resistente bacteriën willen we daarom in het kader van
cliëntveiligheid voorkomen, juist in verpleeghuizen.
Wij bieden u de ABR-simulatie aan om u op een onderhoudende manier voor te bereiden op het
tegengaan van verspreiding en hoe te handelen bij een eventuele uitbraak.
Wat is de ABR-simulatie?
Tijdens de ABR simulatie staat het handelen van
verpleeghuisbestuurders en inhoudelijke
professionals in relatie tot antibioticaresistentie
centraal. We simuleren wat te doen bij een
mogelijke toevalsbevinding van een BRMO in uw
instelling.
U doorloopt in korte tijd een vereenvoudigde
weergave van de werkelijkheid, waardoor u tot de
kern van het vraagstuk komt. Zo maakt u kennis
met de maatregelen die u kunt treffen rondom
infectiepreventie en cliëntveiligheid en krijgt u
inzicht in de impact hiervan. Het is ook een goede
gelegenheid om ervaringen en inzichten
onderling te delen.

Hoe ziet uw ABR-simulatie team eruit?
In de praktijk staat u er niet alleen voor, dus ook
voor de simulatie kunt u uw eigen team
samenstellen. Neem in ieder geval een inhoudelijk
verantwoordelijke (bv. specialist
ouderengeneeskunde, deskundige
infectiepreventie) mee en een organisatorisch
verantwoordelijke (bv. leidinggevend
verpleegkundige, locatiemanager, bestuurder)
mee.

Voor de ABR-simulatie wordt accreditatie
aangevraagd bij de relevante instanties, zodat uw
teamleden, voor zover van toepassing, deelname
aan de simulatie kunnen gebruiken in het kader
van hun nascholing.

Praktische informatie
De ABR-simulatie vindt plaats op:
3 oktober 2019
Van 13.00 uur tot 16.00uur

Van der Valk in Tilburg
Dokter Bloemenlaan 8
5022KW Tilburg

U kunt uw team aanmelden door een mail te sturen
naar EdenBoogert@amphia.nl.
Graag naam, mailadres en functie vermelden van
alle deelnemers.

De ABR simulatie is in deze middag geheel
afgerond; u hoeft geen tijd voor voorbereiding of
uitwerking in te plannen.
Voor degene die dat willen is er na afloop
gelegenheid om gebruik te maken van de borrel
en verder na te praten en te netwerken.

Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen hebben kunt u die stellen door een mail te sturen naar
EdenBoogert@amphia.nl
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