NIEUWSBRIEF 3: DECEMBER 2018
ANTIBIOTICARESISTENTIE ZORGNETWERK EUREGIO-ZWOLLE

In de komende nieuwsbrieven stellen de leden van het Regionaal
Coördinatieteam (RCT) zich aan de regio voor. Ze vertellen wie ze zijn
en wat ze op het gebied van antibioticaresistentie willen bereiken in
de regio. Deze keer is het woord aan:

KIJK OOK OP ONZE
WEBSITE:
www.abrnetwerk.nl

MARK BOONSTRA, VERPLEEGKUNDIGE IN RCT
Mijn naam is Mark Boonstra en ben 39 jaar. Ik ben
getrouwd en woon samen met mijn vrouw en
kinderen in Westerhaar. Vanaf mijn achttiende werk
ik al in de zorg, momenteel als verpleegkundige
binnen Carintreggeland. Dit is een organisatie in
Twente met intra- en extramurale zorg. De meeste
ervaring heb ik zelf in de ouderenzorg, zowel intraals extramuraal. Mijn ervaringen zijn van thuiszorg tot
crises op een gesloten afdeling en van MTH-team
(Medisch Technisch Handelen) tot beademing langdurige zorg.
Ik ben als verpleegkundige binnen het RCT vertegenwoordiger van
de professionals op de werkvloer. Het voorkomen van ABR is een
verantwoordelijkheid voor iedereen, dus ook voor de mensen die
direct contact hebben met de cliënten. Hygiëne is een van de
belangrijkste vormen van preventie, dat is de reden waarom ik in het
RCT zit. Het onderwerp te vertalen naar de werkvloer is voor mij
belangrijk: mijn doel is om het onderwerp ABR op de kaart te zetten,
maar vooral werkbaar te maken.
Omdat ik in het RCT met verschillende disciplines samen werk, begrijp
ik ook beter hoe het naar de werkvloer geïmplementeerd kan
worden. Natuurlijk kunnen wij het niet alleen en hebben we de hulp
nodig van iedereen die (in)direct met de cliënt te maken heeft.
Ik wil graag het gezicht zijn voor ons vakgebied en meerdere
enthousiaste collega’s spreken. Niet alleen om ideeën uit te wisselen,
maar ook om de ABR samen aan te pakken. Samen staan we sterk,
daarbij is openheid en communicatie van essentieel belang.

WEGENS SUCCES:
EXTRA INSPIRATIEDAG OP 25 APRIL 2019
Op 27 september jl. is de eerste en succesvolle Inspiratiebijeenkomst
geweest in Urbana in Zwolle. Om meer instellingen de gelegenheid

Deze nieuwsbrief is
bedoeld om je te
informeren over de
ontwikkelingen in het ABR
Zorgnetwerk EuregioZwolle. Wij stellen het op
prijs als je deze nieuwsbrief
wilt delen met andere
belanghebbenden in je
organisatie of omgeving.
Heb je vragen,
opmerkingen, suggesties of
onderwerpen? Neem dan
contact op met ons via
info@abrnetwerk.nl .

te geven geïnspireerd te raken, organiseren we een nieuwe Inspiratiebijeenkomst op donderdag 25 april
2019. We nodigen je van harte uit om je aan te melden en alvast de datum te reserveren in je agenda
(een beeld van de Inspiratiebijeenkomst in Limburg vind je hier ).

SAVE THE DATE.

INFECTIONARY, DE SERIOUS GAME

Infectionary is een innovatieve leermethode voor verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg
op het gebied van hygiëne en infectiepreventie.
De speler verzorgt in verschillende levels cliënten, waarbij de juiste maatregelen genomen moeten
worden om verspreiding van bacteriën en virussen tegen te gaan. Uitbraken van infectieziekten kunnen
daardoor voorkomen worden. Daarmee wordt de cliëntveiligheid vergroot en heeft dit positieve invloed
op de publieke gezondheidszorg.
GGD Twente heeft via het ABR zorgnetwerk Euregio-Zwolle subsidie ontvangen van het ministerie van
VWS. GGD Twente wil hiermee op een proactieve manier bijdragen aan een actief
infectiepreventiebeleid. Benieuwd naar een voorproefje en meer informatie over de game? Kijk dan op
www.infectionary.nl

LEEROMGEVING PROJECT ABR IN VERPLEEGHUIZEN
In de (ouderen)zorg vinden we hygiënisch werken allemaal heel
logisch. Het hoort bij goede, professionele zorgverlening. Toch is
‘schoon werken’ in de dagelijkse praktijk niet altijd even
vanzelfsprekend. Het probleem van ABR wordt groter.
Het is tijd voor actie. Samen moeten we ABR de wereld uit helpen.
Want: Goed verzorgen = Schoon verzorgen. Maar dat lukt alleen
als we elkaar actief helpen om hygiënisch te werken. Niet voor
even, maar altijd! En daarbij: afspraak = afspraak. Klik hier voor
meer informatie en handige tools.

Interview in nieuwsbrief VWS met kwartiermaker Hans Hutten:
'Zorgnetwerken leren mensen buiten hun domein te denken'
In de nieuwsbrief ABR van VWS staat een interview met Hans Hutten, kwartiermaker
ABR Euregio-Zwolle:
Regionale zorgnetwerken zijn een belangrijk onderdeel van de aanpak van
antibioticaresistentie van VWS. In 10 regio’s werken kwartiermakers hard aan de
vorming van de netwerken. Hij richt zich op verbinden en samenwerken, mét oog
voor de werkvloer. “Je moet mensen de middelen geven om het nog beter te
doen.” Lees hier het hele interview

PubliekZIPnet
ZIPnet is een website over Hygiëne & Infectiepreventie in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg. ZIPnet
bevat protocollen, checklists en beleid, gebaseerd op de landelijk richtlijnen van de Werkgroep Infectie
Preventie. Naast algemene hygiëneprotocollen biedt ZIPnet praktische informatie over
hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën. Het onderhoud van ZIPnet
ligt in handen van de Beheerders en Regiegroep.
Met aanvullende subsidie is het mogelijk gemaakt om binnenkort een nieuwe toekomstbestendige versie
van PubliekZIPnet te lanceren. De bekende kwaliteit met een nieuwe uitstraling, de link naar de website is
www.publiekzipnet.nl

Cartoonserie ethische dilemma’s in het omgaan met een BRMO

Tijdens het Zeeuwse BRMO-overleg presenteerde Babette Rump, arts M&G, naast de highlights uit het
project ‘responsible care in times of antimicrobial resistance’ ook de bijbehorende cartoonserie. Het zijn
cartoons over de ethische dilemma’s bij de zorg voor dragers van een BRMO met zich meebrengen. Met
behulp van de cartoons kun je op een laagdrempelige manier een gesprek op gang brengen over de
ethische aspecten van de zorg aan dragers van een BRMO. De cartoons zijn grappig, natuurlijk een

beetje overdreven, maar vooral raak! In onze nieuwsbrief presenteren we steeds een van deze cartoons.
Deze keer “oom Kees op Skype bij kerst”.
Meer informatie over het project en de cartoonserie vind je hier. De posterversies van de cartoons zijn als
reizende tentoonstelling beschikbaar, te reserveren via Babette Rump: babette.rump@rivm.nl. Leuk om op
te hangen in de personeelskamer bijvoorbeeld!

PPO
Het puntprevalentie-onderzoek (PPO) naar dragerschap van ESBL en CPE in verpleeghuizen is afgerond.
Er hebben ruim 150 verpleeghuizen in Nederland meegedaan aan het onderzoek. Op 19 november bij
het Congres ‘Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg’ zijn de eerste voorlopige uitkomsten van
het PPO gepresenteerd. Bij de verpleeghuizen bij wie de metingen zijn afgerond zijn weinig resistente
bacteriën gevonden. Bij geen van de huizen is het percentage ESBL boven de 10 %. Het eindrapport
verschijnt binnenkort via het RIVM.

Het ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle wenst je fijne feestdagen
en een gezond 2019!

