UITNODIGING
Kennis- en Netwerkdag ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland & Handen
uit de Mouwen
Dinsdag 19 maart 2019

“Werken aan antibioticaresistentie en de naleving van
(hand)hygiëneregels; alleen samen kun je het verschil maken”
Het ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland en het programma Handen uit de Mouwen (HUM)
van de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen organiseren een kennis- en
netwerkbijeenkomst. Deze bijeenkomst is voor alle betrokken professionals bij infectiepreventie
en antibioticaresistentie binnen regio Zuidwest-Nederland. De Kennis- en Netwerkdag vindt
plaats in de middag en avond van 19 maart 2019 bij het Novotel Brainpark, K.P. van der
Mandelelaan 150 in Rotterdam.
Waarom is deze bijeenkomst interessant voor u?
Het programma staat volledig in het teken van ontmoeten, inspiratie en interactie. Het delen van
inzichten, kennis en ideeën is een belangrijk onderdeel! We hebben uw kennis hard nodig om
onze projecten verder te ontwikkelen.
We nemen u kort mee in de opbouw van het Antibioticaresistentie Zorgnetwerk. Wat is er al
bereikt? Welke projecten lopen er? Wat weten we inmiddels over de cijfers in de regio?
In het programma is ook aandacht voor de regionale samenwerking ‘Handen uit de Mouwen’. De
ziekenhuizen in de regio Rijnmond werken hiermee sinds 2014 aan het verbeteren van de
naleving van de (hand)hygiëneregels. U krijgt de laatste stand van zaken en hoort wat de
toekomstplannen zijn.
We kunnen alleen een verschil maken binnen deze belangrijke thema’s als alle bestuurders,
beleidsmakers en zorgprofessionals binnen ons zorgnetwerk hun krachten bundelen. We hopen
dan ook van harte dat u er bij bent op 19 maart 2019.
Aanmelden
Meer informatie over het programma vindt u hieronder,
aanmelden kan tot 12 maart 2019 via deze link.
Heel graag tot ziens!
Hartelijke groet,
Karel van Hengel, Directeur Publieke Gezondheid GGD Zuid-Holland Zuid en dagvoorzitter
Janet Vos, kwartiermaker ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Joke Vermeeren, programma manager SRZ programma Handen uit de Mouwen
Accreditatie is aangevraagd bij NVMM, VHIG, Verenso, NHG, AbSG en V&VN, onderdeel IZB

PROGRAMMA
15.30 – 16.00 uur Inloop
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.00 – 17.30 uur Plenair gedeelte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.00 – 16.05 uur

Opening en welkomstwoord door de dagvoorzitter
Karel van Hengel, Directeur Publieke Gezondheid GGD Zuid-Holland
Zuid

16.05 – 16.25 uur

Tussenstand ABR zorgnetwerk Zuidwest Nederland
Janet Vos, kwartiermaker geeft u een stand van zaken over het ABR
Zorgnetwerk Zuidwest Nederland.

16.25 – 16.45 uur

Pitch regionale projecten binnen het ABR-zorgnetwerk:
•

Uitrol Meldpunt Uitbraken Infectieziekten (MUIZ) in ZHZ en Zeeland
door Erika Kuilder en Karin Oudshoorn, projectleiders GGD ZuidHolland Zuid

•

Project Scholing- en deskundigheidsbevordering Thuiszorg door Ellen
Verspui, arts Maatschappij & Gezondheid GGD Zuid-Holland Zuid

•

MAIL; gezamenlijke communicatie in brieven met kweekverzoeken en
foldermateriaal door Juliette Severin, arts-microbioloog Erasmus MC

•

Start onderzoek reizigersrisico’s door Juliette Severin, arts-microbioloog
Erasmus MC

•

Gezamenlijk formularium antibiotica bij verpleeghuizen in Zuid-Holland
Zuid door Marleen Rijneveld, projectcoördinator.

16.45 – 17.05 uur

Meten is weten!
Wat weten we nu over de resistentieproblematiek, het voorschrijfbeleid
en andere cijfers van onze regio door Dr. Rianne Vriend, epidemioloog
ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland

17.05 – 17.15 uur

Handen uit de mouwen?!
Manon van Dijk, onderzoeker in opleiding Erasmus MC, vertelt over het
regionale samenwerkingsprogramma ‘Handen uit de Mouwen’. Sinds
2014 werken de ziekenhuizen in de regio Rotterdam aan het
verbeteren van de naleving van de (hand)hygiëneregels. U krijgt inzicht
in de geboekte resultaten tot nu toe en de ambities voor de komende
jaren. Ook hoort u meer over het belang en de voordelen die dit project
kan hebben voor andere zorginstellingen.

17.20 – 17.30 uur

ABR en infectiepreventie aanpakken dat kan alleen maar
gezamenlijk!
Professor dr. Greet Vos, hoogleraar infectieziekten Erasmus MC is
betrokken bij zowel het ABR-zorgnetwerk als Handen uit de Mouwen.
Zij weet als geen ander dat geen enkele organisatie alleen deze
vraagstukken kan aanpakken en ze neemt u mee in haar belangrijkste
lessons learned.

17.30 – 18.30 uur

Lopend buffet
Eventuele allergie-informatie kunt u doorgeven via
abr.zwn@erasmusmc.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.30 – 19.30 uur
Workshopronde I
Alle workshops starten met een korte inhoudelijke pitch waarin actuele
kennis en inzichten worden gedeeld. Daarna gaan de workshopleiders
samen met de deelnemers actief de diepte in. Meer informatie over de
workshops vindt u op de volgende pagina’s.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.45 – 20.45 uur

Workshopronde II

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.45 – 21.30 uur

Napraten met een borrel

Workshops
Workshop 1
Au en Wauw-momenten in de overdracht van een patiënt met een BRMO
Door: Erika Kuilder, programmamanager team Infectieziektenbestrijding bij de GGD
Zuid-Holland Zuid en Charlotte Vlasveld, deskundige infectiepreventie.
Hoe kunnen we bereiken dat alle zorgprofessionals in Zuidwest Nederland voortaan
altijd in de patiëntoverdracht vermelden dat er sprake is van BRMO-dragerschap? Om
transmissie van BRMO tussen instellingen te voorkomen, is het noodzakelijk dat
zorginstellingen in de patiëntoverdracht altijd vermelden dat er sprake is van BRMOdragerschap. Dit gebeurt lang niet altijd, en dat heeft risico’s voor de patiëntveiligheid.
In deze workshop gaan we ervaringen delen en samen goede ideeën bedenken aan de
hand van een aantal vragen. Hoe is de patiëntoverdracht m.b.t. BRMO-dragerschap in
uw werkveld geregeld? Heeft u wel eens meegemaakt dat dit mis ging?
Hopelijk inspireert het u in uw werk! De projectgroep Transmurale Werkafspraken benut
de uitkomsten in ieder geval graag bij het vormgeven van haar plannen.

Workshop 2
MUIZ 2.0 - Ontwikkelt u mee?
Door:

Nancy Reedijk, MPH en projectmedewerker MUIZ GGD Rotterdam-Rijnmond, in
samenwerking met Karin Oudshoorn, verpleegkundige infectiepreventie GGD
Zuid-Holland Zuid en projectleider MUIZ Zuid-Holland Zuid en Rim Ranshuijsen,
ICT-ontwikkelaar Ranshuijsen van Loon.

Zijn in uw zorginstelling tijdige maatregelen bij patiëntoverplaatsingen en nieuwe
opnames een uitdaging? Kan de communicatie hierover intern en/of extern beter? Ziet u
kansen voor het aansluiten van nieuwe partijen en professionals op MUIZ met voor hen
relevantie informatie? Meldt u aan voor deze ontwikkelsessie en denk mee!
Het Meldpunt voor Uitbraken van Infectieziekten & BRMO is in maart twee jaar live en
een groot succes. Om verspreiding van infectieziekten en BRMO te voorkomen en om
tijdigere maatregelen te kunnen nemen, zien professionals elkaars uitbraakinformatie.
Maar er is ruimte voor verbetering.
In deze workshop ziet u welke mogelijkheden er zijn om uitbraakinformatie uit MUIZ
(veilig) breder te delen, om verspreiding van infectieziekten en BRMO te voorkomen.
Door middel van een conceptmodel van een nieuwe tool nodigen we u van harte uit om
feedback te geven en om mee te denken over of en hoe er meerwaarde is voor uw
werkpraktijk.

Workshop 3
Naleving handhygiëne in de regio; van slecht naar beter
Door:

Gwen Teesing, promovenda project Handsome GGD
Rotterdam/Erasmus MC, in samenwerking met Manon van Dijk,
promovenda en onderzoeksmedewerker Erasmus MC.

De voorschriften omtrent handhygiëne worden in alle zorgsectoren steeds
beter nageleefd, maar het blijft een grote uitdaging. Hoe zorg je er nou voor
dat je iedereen enthousiast houdt en je niet stagneert? Welke valkuilen zijn
er en hoe gaat iedereen hier mee om, teneinde dit op te lossen? Een handson workshop waarbij je met veel handvatten en inspiratie weer naar huis
gaat.
Workshop 4
Een BRMO contactonderzoek! Doet u mee?
Door:

dr. Juliette Severin, arts-microbioloog Erasmus MC, in samenwerking met dr.
Suzanne Verhaegh, projectcoördinator MAIL en Inge de Goeij, deskundige
infectiepreventie.

Waar halen patiënten hun informatie en geven huisartsen, deskundigen
infectiepreventie en medewerkers van de GGD dan dezelfde informatie? Soms wordt bij
een patiënt in een ziekenhuis onverwachts een BRMO gevonden. Om verspreiding in
kaart te brengen wordt dan een contactonderzoek uitgezet. Afhankelijk van het soort
BRMO worden patiënten dan ook aangeschreven terwijl zij al thuis of in het
verpleeghuis zijn.
Hoe krijgen we hierbij de medewerking van patiënten zonder dat zij onnodig ongerust
worden, in paniek raken of het ziekenhuis als “slecht” gaan beschouwen? En wat als de
patiënt net oma is geworden en haar kleinkind wil knuffelen?
In deze workshop proberen we er achter te komen wat vanuit uw perspectief verbeterd
kan worden in de communicatie naar onze patiënten en cliënten.

Workshop 5
ABR-simulatie: een uitbraak in een verpleeghuis, hoe te handelen?
Door: dr. Tjalling Leenstra en dr. Paul Bijkerk van het RIVM in samenwerking met Renée van Hevele, Specialist Ouderengeneeskunde
SVRZ
Doe mee aan de BRMO-uitbraak simulatie die is ontwikkeld door het RIVM
en bereid je voor op het tegengaan van verspreiding. Hoe moet je handelen
bij een eventuele uitbraak? Tijdens de simulatie staat het handelen van
verpleeghuizen in relatie tot antibioticaresistentie centraal. We simuleren een
BRMO-uitbraak en nemen je mee in de verschillend stappen die daarna
volgen voor het Outbreak Managementteam.

