
BRMO-praktijkoverleg ABR 

Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland 

 

Om adequaat te kunnen reageren op infectieuze bedreigingen én om deze in de toekomst te 

voorkomen, is het belangrijk dat kennis wordt gedeeld tussen zorgprofessionals en experts op het 

gebied van uitbraken van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Binnen het ABR 

Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland is hiervoor het BRMO-praktijkoverleg in het leven geroepen.  

Het regionaal BRMO-praktijkoverleg maakt het mogelijk om op een laagdrempelige manier actuele 

ziektegeschiedenissen en uitbraken die veroorzaakt zijn  door BRMO te bespreken. Dit gebeurt 

tijdens een  gesprek van een uur tussen een vaste groep van multidisciplinaire experts en 

zorgprofessionals, dat eens in de zes tot acht weken plaatsvindt.  

Wat houdt het overleg in? 

Tijdens het overleg worden actuele 

ziektegeschiedenissen en uitbraken van BRMO binnen 

zorginstellingen in Zuidwest Nederland behandeld. Een 

ziektegeschiedenis of uitbraak wordt binnen de 

subacute fase (tot 2 maanden na de vaststelling van de 

besmetting) besproken. Hierbij ligt de focus op de 

gevolgen die de uitbraak heeft gehad op een organisatie 

en wat collega’s en partners uit andere typen 

zorgorganisaties hiervan kunnen leren.  

De casus moet afkomstig zijn uit het ABR-Zorgnetwerk 

Zuidwest-Nederland (GGD regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland). 

Zorgprofessionals die deel uitmaken van een Outbreak Management Team uit de regio Zuidwest-

Nederland worden benaderd door het team van regionale collega’s om te vragen of zij bereid zijn 

hun ervaring te bespreken. Zorgprofessionals mogen uiteraard ook zélf een casus indienen! 

De vaste groep deelnemers aan het BRMO-praktijkoverleg bestaat uit de volgende experts:  

 Arts maatschappij en gezondheid; 

 Arts-microbioloog; 

 Internist-infectioloog; 

 Deskundige Infectiepreventie; 

 Specialist Ouderengeneeskunde of Manager Verpleging & Verzorging; 

 Regionaal Epidemiologisch Consulent (REC).  

  



Wat levert dit overleg op? 

Dankzij de lerende insteek van het overleg en de mogelijkheid om oplossingen te formuleren, gaan 

zorgprofessionals met extra bagage naar huis om toekomstige ziektegeschiedenissen en uitbraken 

het hoofd te kunnen bieden. Door het delen van deze informatie  zullen de vaste leden van het 

BRMO praktijkoverleg een beter beeld krijgen van hoe er met BRMO wordt omgegaan in de 

verschillende zorgorganisaties in de regio. Tenslotte wordt er naar aanleiding van het overleg 

bekeken hoe de opgedane leerervaringen van de zorgprofessionals binnen het gehele ABR-

zorgnetwerk worden verspreid. De ervaringen tot nu toe zijn zeer positief; het is zinvol en 

inspirerend voor alle deelnemers om op deze manier met casuïstiek aan de slag te gaan! 

Contact en meer informatie? 

Voor vragen over deelname aan het BRMO-praktijkoverleg kun je contact opnemen met het 

secretariaat van het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland via: abr.zwn@erasmusmc.nl 

Voor inhoudelijke vragen over het BRMO-praktijkoverleg kan ook contact opgenomen worden met 

Janet Vos via j.vos.3@erasmusmc.nl en 06-34100083. 
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