NIEUWSBRIEF 2: AUGUSTUS 2018
ANTIBIOTICARESISTENTIE ZORGNETWERK EUREGIO-ZWOLLE

“RAAK OOK BESMET”
In mei 2016 is het ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle opgestart in de
pilotfase, een start waarbij er een begin gemaakt is om de opdracht
van de minister van VWS uit te gaan werken in onze regio. De
volledige opdracht en doelstellingen zijn terug te vinden op onze
website. Alle zorgverlenende professionals en instanties maken
onderdeel uit van het ABR Zorgnetwerk. Op 8 november 2017 vond
de startbijeenkomst plaats, waarin de plannen uiteengezet zijn aan
een groot aantal professionals uit de regio. In onze eerste nieuwsbrief
hebben we hiervan verslag gedaan.
Sindsdien is er veel gebeurd binnen de regio om de taken verder uit
te kristalliseren en te komen tot een basisstructuur. We hebben een
Regionaal Coördinatieteam (RCT) en een Stuurgroep opgericht om
richting te kunnen geven aan het regionaal te voeren beleid. Begin
2018 zijn de leden van de RCT’s in landelijke werkgroepen aan de
slag gegaan om de thema’s - zoals Risicoprofiel (RP),
puntprevalentieonderzoek (PPO), Audits en Scholing en transmurale
werkafspraken - die in de 11 opdrachten van VWS beschreven staan
(verder) uit te werken.
Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van het kweken van
bewustwording bij de zorgpartners in het netwerk van de ABRproblematiek en het vestigen van de aandacht op de ontwikkeling
van het ABR-Zorgnetwerk in de komende jaren.
In juni 2018 is een symposium georganiseerd voor specialisten
ouderengeneeskunde en artsen microbioloog van regio Oost waar
het Zorgnetwerk en PPO podium geboden kreeg.

KIJK OOK OP ONZE
WEBSITE:
www.abrnetwerk.nl

INFO@ABRNETWERK.NL

AANLEIDING
OPRICHTING ABR
ZORGNETWERKEN
Het ministerie van
Volksgezondheid Welzijn
en Sport (VWS) is in 2016

EVENT 27 SEPTEMBER ZWOLLE
Binnen het verpleeghuis heeft iedereen een belangrijke taak om
antibioticaresistentie te voorkomen. Dit kan door bewuster om te
gaan met antibiotica en hygiëne. Hoe kun je het hygiënisch werken
op een effectieve en aansprekende manier blijvend veranderen? Je
ontdekt het tijdens de inspiratiedag ‘Hygiënisch werken’ van het
programma ‘Aanpak Antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ in
samenwerking met het regionale Zorgnetwerk Euregio-Zwolle.

Voor wie

de regionale aanpak
antibioticaresistentie (ABR)
gestart. Een belangrijk
onderdeel van deze aanpak
is de oprichting van tien
Regionale Zorgnetwerken
ABR met als doel

Blijvend verbeteren van hygiënisch werken, vraagt om teamwork en
regionale samenwerking. Daarom is deze bijeenkomst speciaal voor
teams van organisaties uit het werkgebied van het regionale ABR
Zorgnetwerk Euregio-Zwolle.

antibioticaresistentie te

Een team bestaat bij voorkeur uit:
•een beleids- of kwaliteitsmedewerker
•twee verzorgenden of medewerkers met aandachtsgebied
hygiëne
•een verpleegkundige
•een specialist ouderengeneeskunde
•een deskundige infectiepreventie
•een teamleider of locatiemanager
•een adviseur van de afdeling leren/ontwikkelen

niveau.

voorkomen en verspreiding
te bestrijden op regionaal

ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle
•een vrijwilligerscoördinator
•een vertegenwoordiger van de cliëntenraad
Download de flyer: Inspiratiedag Hygienisch werken – 27 september

CONTACTPERSOON VAN UW ORGANISATIE
Indien uw organisatie zich nog niet aangemeld heeft bij het ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle, ontvangen
we graag de gegevens van uw contactpersoon op het gebied van infectiepreventie en
antibioticaresistentie via info@abrnetwerk.nl.

NIEUWS?
Heeft u nieuws dat relevant is voor het ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle, stuur ons een mail
( info@abrnetwerk.nl )

VERVOLG NA 1 MEI 2019
Ook na de pilotfase, vanaf mei 2019, verleent VWS subsidie aan de zorgnetwerken ABR.
De 10 regionale zorgnetwerken ABR, waarvan Euregio-Zwolle er één is, bevinden zich nu nog in een
pilotfase. In de brief (hier downloaden) aan de Tweede Kamer van 20 juni 2018 geeft VWS aan: “Ze
dienen vanaf mei 2019 volledig operationeel te zijn. Het doel van deze netwerken van zorgpartijen is om
een significante bijdrage te leveren aan het voorkomen van de verspreiding van antibioticaresistentie.
Het adviesrapport (van Zorgmarkten) is onlangs opgeleverd. Over welke taken van de zorgnetwerken
bekostigd moeten worden en de hoogte van dat bedrag volg ik het advies van Zorgmarkten op.
Inhoudelijk worden de huidige taken van de zorgnetwerken voorgezet, hiervoor is een bedrag van
€859.624 per jaar per zorgnetwerk beschikbaar. Wat betreft het bekostigingsmodel heb ik ervoor gekozen
om af te wijken van het advies in het rapport. In plaats van het voorgestelde instrument – een
beschikbaarheidsbijdrage – zie ik meer in bekostiging van de zorgnetwerken ABR via een subsidie.”

Hans Hutten, kwartiermaker

