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 Activiteitenplan  
 

Voor u ligt de aanvraag voor een projectsubsidie voor de uitvoering van het activiteiten voor de 

aanpak van Antibioticaresistentie (ABR) door het RZN ABR Utrecht.  

Deze aanvraag beschrijft conform de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS: 

a. de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, 

b. de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteiten, en 

c. de met de activiteiten nagestreefde doelstellingen. 

 

1. Inleiding 
 

1.1 ABR zorgnetwerken 

In de brief van 7 juli 2016 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tien 

regionale ABR zorgnetwerken aangekondigd die conform een door het veld vastgesteld functieprofiel 

het netwerk inrichten en daarbinnen hun taken uitvoeren. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) 

en GGD GHOR Nederland hebben met de tien zorgnetwerken in oprichting een plan van aanpak 

opgesteld: Plan van aanpak regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie 2017-2018. In dit plan van 

aanpak zijn minimale resultaatafspraken vastgelegd en zijn de minimale eisen aan de organisatie van 

het zorgnetwerk (de randvoorwaarden) vastgelegd. Deze vormen samen het basispakket ABR.  

Het zorgnetwerk Utrecht wil hieraan uitvoering geven en vraagt voor de uitvoering van dit 

basispakket ABR in de eigen regio een projectsubsidie aan voor de periode 1/5/2017 tot 1/5/2019.  

 

2. Regionale netwerkstructuur 
 

2.1 Beschrijving van RZN ABR Utrecht 

 

2.1.1 Kenmerken van de regio Utrecht 

 
De regio Utrecht beslaat het gebied van de provincie Utrecht waardoor als grenzen voor de regio de 

provinciegrenzen aangehouden kunnen worden. De regio Utrecht kenmerkt zich door een 

afwisselend beeld van stedelijk en landelijk gebied met een diversiteit aan landschappen. De regio 

Utrecht bestaat uit 26 gemeenten met gezamenlijk ruim 1,2 miljoen inwoners. De stad Utrecht telt 

328.276 inwoners (2014) 

Zorg 

De regio Utrecht telt naast het UMC Utrecht nog vier ziekenhuizen. Buiten de grenzen van de regio, 

maar in de aangrenzende gebieden liggen nog drie ziekenhuizen (ziekenhuis Gelderse Vallei, Tergooi 

Ziekenhuis, St Jansdal Harderwijk), waarvan één ziekenhuis een locatie heeft binnen de regio 

Utrecht.   
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De regio Utrecht heeft een uitgebreid netwerk van organisaties voor ouderenzorg. Binnen de 

provincie Utrecht bevinden zich 28 organisaties die intramurale zorg aan ouderen leveren. Samen 

beheren deze organisaties ruim 100 locaties. De organisaties voor ouderenzorg bieden binnen hun 

organisatie meerdere zorgvormen aan.  

Het overgrote deel van de locaties in de regio Utrecht biedt verpleeghuiszorg aan (rond de 75%). Alle 

organisaties voor ouderenzorg bieden thuiszorg, binnen en/of buiten de eigen locaties. 

Binnen de regio Utrecht zijn 757 huisartsen werkzaam waarvan 13,1% werkzaam is in een 

solopraktijk en de rest in een duo of groepspraktijk. (NIVEL 2015) 

Eén GGD, de GGD regio Utrecht, is verantwoordelijk voor het beschermen, bewaken en bevorderen 

van de gezondheid van de inwoners van de regio Utrecht. 

 

2.1.2 Partners RZN ABR-Utrecht 

 
Onderstaand volgt een overzicht van de beoogde partners van het RZN ABR-Utrecht.  
 
Ziekenhuizen:  
UMC Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis /Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Meander Medisch Centrum, 
Diakonessenhuis.  
De bestaande intensieve samenwerking van bijv. medisch microbiologen in het RZN ABR Utrecht met 
het ziekenhuis St. Jansdal en het Tergooi ziekenhuis is belangrijk voor Utrecht en v.v.. Deze 
samenwerkingen wordt dan ook waar mogelijk ingezet om te zorgen dat werkafspraken van 
betrokken regio’s op elkaar aansluiten en ervaringen kunnen worden gedeeld. 
 
Huisartsen: 
Alle huisartsen in de ROAZ regio Utrecht.  
Net zoals de samenwerking met medisch microbiologen in aanpalende regio’s van belang is, zo is ook 
de huidige samenwerking tussen huisartsen over regiogrenzen heen belangrijk. Ook hier zal waar 
mogelijk die samenwerking ingezet worden om te zorgen dat werkafspraken van betrokken regio’s op 
elkaar aansluiten en ervaringen kunnen worden gedeeld. 
 
Organisaties voor ouderenzorg 
Accolade Zorggroep, Amaris Zorggroep, AxionContinu, Bartholomeus Gasthuis, Beweging 3.0, Careyn, 
De Koperhorst, De Wulverhorst, Huize Het Oosten, Interkerkelijke stg. zorgvoorzieningen De Brug, 
Landelijke stichting Vredenoord, Leger des Heils Midden Nederland, Lyvore Maria Dommer stichting, 
St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Stg. Pro Senectute/Oranjestein, Stichting De Bilthuysen, Stichting 
QuaRijn, Vecht en IJssel, Warande, Woon- zorgcentra De Rijnhoven, Zonnehuisgroep, Amstelland, 
Zorg- en wooncentrum De Haven, Zorggroep Charim, Zorggroep de Vechtstreek, Zorggroep Sint 
Maarten, ZorgSpectrum. 
NB. Bovenstaande organisaties zijn m.u.v. Careyn aangesloten bij Instellingen voor Verpleging en 
Verzorging in Utrecht (IVVU). Dit is een koepelorganisatie voor ouderenzorg die inmiddels betrokken 
is bij het netwerk. 
 
GGD Regio Utrecht 
 
Saltro  
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Revalidatiecentra 
De Hoogstraat (Utrecht) en Militair revalidatiecentrum Aardenburg (Doorn).       
 
Gehandicaptenzorg  
Op dit moment is het nog niet mogelijk relevante partijen te benoemen.  
Apothekers  
 
Thuiszorgorganisaties  
Op dit moment is het nog niet mogelijk relevante partijen te benoemen. 
 
 

2.2 Randvoorwaarden 

 

RZN ABR Utrecht geeft invulling aan de randvoorwaarden, zoals benoemd in het plan van aanpak: 

 Het zorgnetwerken zal de structuur van het ROAZ als uitgangspunt nemen. UMCU zorgt ervoor 

dat relevante partijen bij elkaar komen in een regionale antibioticaresistentie-stuurgroep.  

 In de regionale stuurgroep zal een voorzitter worden aangewezen die breed wordt gedragen 

binnen het netwerk. In de stuurgroep van het zorgnetwerk worden de GGD-en, verpleeghuizen 

en organisaties zoals thuiszorg, revalidatiecentra, instellingen voor medisch specialistische zorg, 

apotheken en andere relevante organisaties adequaat betrokken, zodat een sluitende 

ketenaanpak ontstaat. 

 De regionale stuurgroep zet een regionaal coördinatie team (RCT) op, bestaande uit zeven 

professionals (beschreven in functieprofiel), waarvoor een minimale invulling van taken wordt 

beschreven (Arts-microbioloog; Arts Maatschappij en Gezondheid, Deskundige Infectiepreventie, 

Internist-infectioloog; Specialist ouderengeneeskunde; Huisarts; Datamanager en/of; 

Epidemioloog). Ten aanzien van de samenstelling van het team zal in de regio enige flexibiliteit 

mogelijk zijn in de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het team. Het gaat in de eerste 

plaats om de deskundigheden die aanwezig moeten zijn. Die deskundigheden kunnen door 

meerdere personen geleverd worden, mits het team herkenbaar en bereikbaar is voor de 

partners in het netwerk.  

 Het regionaal netwerk zorgt voor coördinatie, afstemming, uniformiteit, afstemming binnen de 

regio en naar de landelijke signalerings- en responsstructuur. 

 Een taak van de zorgnetwerken is het bevorderen van goed gebruik van landelijke 

registratiesystemen door instellingen in de regio. 

 De taken en verantwoordelijkheden van het regionale netwerk zijn aanvullend op en sluiten aan 

bij de eigen verantwoordelijkheid van zowel de betrokken professionals als de individuele 

zorginstellingen.  

 De regionale samenwerking is een aanvulling op bestaande landelijke en regionale 

bestrijdingsstructuur en verantwoordelijkheid van zorginstellingen op het gebied van 

infectiepreventie. 
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2.3 Beschrijving invulling van het zorgnetwerk 

 

In figuur 1 is de invulling van het RZN ABR Utrecht weergegeven. Bestuurders die betrokken partijen 

vertegenwoordigen bemensen een stuurgroep. Inhoudelijke professionals (conform de 

randvoorwaarden §2.2) bemensen het regionaal coördinatieteam.  

 

 
Figuur 1: Invulling RZN ABR Utrecht. 

 

Werkafspraken zullen worden afgestemd met een informele algemene vergadering en het werk zal 

belegd worden bij werkgroepen. Via RCT, stuurgroep ABR en het Bestuur van de ROAZ regio zullen 

planning en verantwoording ter goedkeuring aan VWS worden voorgelegd. 

 

2.3.1 Regionale Stuurgroep 

 

De leden van de stuurgroep vertegenwoordigen op dit moment de ziekenhuizen, verpleeghuiszorg, 

huisartsen en publieke gezondheid. Er wordt onderzocht of er behoefte is aan uitbreiding van de 

stuurgroep met vertegenwoordigers van de gehandicaptenzorg en/of thuiszorg. 

De leden van de stuurgroep RZN ABR Utrecht zijn: 

drs. Nicolette Rigter   - directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht (voorzitter)  

dr. Hilde Dijstelbloem   -  lid  Raad van Bestuur Meander Medisch Centrum Amersfoort 

drs. Hiltjo Graafland   -  lid Bestuur LHV Kring Midden Nederland 

dr. Eliane Thewessen   - voorzitter Raad van Bestuur AxionContinu 

drs. Marleen Dijkman  - kwartiermaker RZN ABR Utrecht (secretaris) 
 

Sinds januari 2017 is de stuurgroep RZN ABR Utrecht actief.  

  



7 

 

2.3.2 Regionaal Coördinatieteam 

 

De leden van het Regionaal Coördinatieteam Utrecht zijn: 

prof. dr. Marc Bonten    - voorzitter, arts microbioloog (UMCU) 

drs. Leonie Jansen    - vice-voorzitter, arts M&G (GGD regio Utrecht)  

drs. Masja Loogman /drs. Lizzy Slok - huisarts 

Ada Gigengack    - deskundige infectiepreventie (Meander MC) 

dr. Steven Thijsen/dr. Rob Diepersloot - arts microbioloog  

  (maatschap  Diakonnessenhuis/Antoniusziekenhuis) 

drs. Suzanne Lans/n.t.b.  - specialist ouderengeneeskunde (AxionContinu/n.t.b.) 

dr. Marjan Wassenberg   - internist infectioloog (UMCU) 

n.t.b.     - expert datamanagement/epidemioloog (n.t.b.) 

drs. Marleen Dijkman    - kwartiermaker RZN ABR Utrecht; secretaris  

 
agendalid 

drs. Carolijn Huizinga   - openbaar apotheker en bestuurslid AVMN 

   -  

2.3.3 Algemene vergadering 

 

Twee keer per jaar zal een algemene vergadering georganiseerd worden voor alle betrokken 

beroepsgroepen om kennis uit te wisselen, om de activiteiten zoveel mogelijk aan te kunnen sluiten 

op de behoefte in het veld en om te zorgen voor draagvlak.  

 

2.3.4 Werkgroepen 

 

Werkgroepen worden opgericht voor projecten met begin en einde; in principe worden zij niet 
geïnstitutionaliseerd. Streven is om te zorgen dat aan verschillende instellingen (verspreid over de 
regio) de mogelijkheid wordt geboden om te participeren in de werkgroepen.  
 

3. Beschrijving uitvoering activiteiten in het basispakket 
 

3.1 Taken van het zorgnetwerk 

 

Gedurende de projectperiode geeft RZN ABR Utrecht invulling aan tien van de elf in het 

‘Functieprofiel regionale zorgnetwerken’ opgenomen taken:  

1. Betrekken van zorginstellingen, organisaties en zorgprofessionals binnen het regionale 

netwerk en deelname aan landelijke surveillance ten behoeve van de tijdige detectie van 

BRMO. 

2. Elke regio beschrijft op basis van een regionaal risicoprofiel met betrekking tot verspreiding 

binnen en tussen instellingen of er in de regio een groter risico is en past de 

beheersmaatregelen daarop aan. 

3. PM uitvoering prevalentiemetingen. (De uitvoering van het beschikbaar maken van 

gegevens van periodieke prevalentiemeting naar dragerschap van BRMO maakt geen 

onderdeel uit van dit projectplan.) 

4. Verzorgen van deskundigheidsbevordering door het organiseren van bij- en nascholing. 
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5. Inzicht in de mate van implementatie van infectiepreventiemaatregelen in de 

zorginstellingen en bij andere zorgaanbieders. 

6. Streven naar een identieke en reproduceerbare manier van het voeren van audits in de 

regio die inzicht geven in de kwaliteit van de infectiepreventie in de instelling/organisatie. 

7. Transparantie faciliteren over de aanwezigheid van BRMO en de verspreiding daarvan. 

8. Communicatie binnen de regio over de aanwezigheid van BRMO tussen alle domeinen van 

de zorg en de openbare bevolking 

9. Advisering bij bestrijdingsmaatregelen tussen de diverse zorginstellingen en zorgverleners 

10. Een effectief en transparant beleid ten aanzien van antimicrobial stewardship (meten, 

terugkoppelen, verbeteren, opnieuw meten). 

11. Afstemming en uitwisselen van het regionale beleid en de uitkomsten daarvan op landelijk 

niveau. Koppeling tussen het regionale netwerk en een landelijke signalerings- en respons 

structuur.  

Naast de tien genoemde taken uit het functieprofiel, voert RZN ABR Utrecht ook de volgende 

activiteiten uit: 

12. Doen van aanbevelingen en opleveren best-practices. 

13. Opleveren van voortgangsrapportages, leerpunten en knelpunten. Voor de 

voortgangsrapportage maakt het zorgnetwerk gebruik van de rapportagetool die door het 

LNAZ en GGD GHOR Nederland wordt ontwikkeld als onderdeel van hun landelijke 

ondersteuningstaak (zie verder paragraaf 4). 

 

3.2 Beschrijving van de doelstellingen 

 

Partijen uit de zorg herkennen en onderschrijven de ABR problematiek en de urgentie ervan zoals 
beschreven in de brief aan de Tweede Kamer. Zij hebben zich bereid verklaard gezamenlijk te werken 
aan zorgbrede oplossingen. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke missie die ook centraal staat 
in RZN ABR Utrecht.  
 
‘Vermijdbare schade aan en sterfte van patiënten door infecties door resistente bacteriën moet zo 
veel mogelijk voorkomen worden. Daartoe moet de verdere ontwikkeling en verspreiding van (multi-) 
resistentie zo veel mogelijk worden beheerst, zodat ook in de toekomst effectieve behandeling van 
infecties met antibiotica mogelijk blijft.’  
 
De stuurgroep van het RZN ABR Utrecht onderschrijft de zes doelen uit de brief van de Minister aan 
de Tweede Kamer (zie bijlage 1). Daarbij stelt zij zich nadrukkelijk ook ten doel om bij de bestrijding 
en preventie van antibioticaresistentie tegelijkertijd te borgen dat patiënten, cliënten en de mensen 
die voor hen zorgen, zo veel mogelijk in een humane setting kunnen blijven leven en werken. Bij de 
ontwikkeling van maatregelen en straks bij de communicatie over die maatregelen, zal daar 
nadrukkelijk rekening mee worden gehouden. 
 

3.3 Beschrijving van de resultaten en producten 

 

In de projectperiode geven we in de regio invulling aan de taken, zodanig dat tenminste de hieronder 

beschreven resultaatafspraken behaald worden. Deze afspraken zijn eerder vastgelegd in het plan 

van aanpak dat door het LNAZ en GGD GHOR Nederland met zorgnetwerken in oprichting is 

geformuleerd. NB. Omdat we ten opzichte van het eerdere PvA vertraagd starten zijn de data met 3 

maanden opgeschoven ten opzichte van het projectvoorstel plan van aanpak antibioticaresistentie. 
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1. We houden als zorgnetwerk een actueel overzicht bij van alle zorginstellingen in de regio 

(ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, 

thuiszorgorganisaties, zorggroepen/regionale huisartsenverenigingen) waarbij aangegeven wordt 

welke zorginstellingen wel en niet actief betrokken zijn en aan welke activiteiten ze deelnemen. 

Eventueel is er een convenant ter ondersteuning hiervan. De regio heeft dit overzicht vanaf 

1/10/2017 beschikbaar. 

2. We maken als regio gebruik van het aangereikte landelijke uniforme risicoprofiel. Hiervoor is een 

format beschikbaar dat gemaakt is door de werkgroep zorgnetwerken dat als uitgangspunt kan 

dienen. Het risicoprofiel zullen we regionaal invullen en formeel laten vaststellen (door de 

regionale stuurgroep) in de regio. Er zal een regionaal beheersmaatregelenplan binnen landelijke 

richtlijnen (rekening houdend met de verantwoordelijkheden van individuele instellingen) 

worden opgesteld. Ook deze is formeel vastgesteld in de regio. De regio heeft 31/03 /2018 beide 

producten gereed. 

3. PM uitvoering prevalentiemeting.  

4. Het verzorgen van deskundigheidsbevordering vindt regionaal plaats op basis van een regionaal 

nascholingsplan voor de verschillende beroepsgroepen (artsen, verpleegkundigen, 

verzorgenden…). De regio heeft deze 31/3/2018 gereed. Het regionaal risicoprofiel geeft input 

aan dit plan. Op landelijk niveau zal vastgesteld moeten worden welke deskundigheid er nu en 

over 10 jaar nodig hebben (inhoud en aantal). Vanuit regionaal perspectief zal concreet worden 

gemaakt wat het te dichten hiaat is in de huidige opleidingscurricula.  

5. Er is animo om gebruik te maken van elkaars ervaringen en onderwijsmaterialen, waaronder e-

Learning faciliteiten. Het lijkt niet doelmatig om dit voor één regio op te zetten. De afspraak is 

dat indien een regio het initiatief neemt tot het gebruik van e-Learning deze ( in beginsel) ook 

geschikt moet zijn voor gebruik in andere regio’s, zodat deze hiervan ook gebruik kunnen maken. 

In de landelijke ondersteuningsstructuur die wordt opgezet zal deze informatie gedeeld worden. 

6. We zullen in de regio Audits uit voeren om zicht te krijgen op de implementatie van 

infectiemaatregelen. Er is een regionaal overzicht waarin aangegeven wordt welke 

zorginstellingen er zijn (ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, huisartsenposten) en welke 

zorginstellingen ge-audit worden. Het overzicht is beschikbaar op 1/03/2018. Vanuit het 

overzicht wordt toegewerkt naar een regionaal auditformat voor de regio. Dit format is 

(vooralsnog) niet verplicht. Het regionaal auditformat is een ambitie waar wij als regio in ons 

eigen op tempo naar toe werken. Bij de uitvoering van de audits wordt zoveel mogelijk gestreefd 

naar standaardisatie en reproduceerbaarheid in de regio.  

7. De ambitie is dat zorginstellingen in de regio elkaar informeren over het voorkomen van BRMO. 

Dat kan op verschillende manieren, via transmurale werkafspraken en een regionaal 

signaleringsoverleg. Er is al een landelijk SO/ZI AMR. Er is echter ook behoefte aan een regionale 

signaleringsstructuur. Daarom zal in de regio een regionaal signaleringsoverleg worden ingericht, 

dat aansluit bij het landelijke SO/ZI AMR. Voor het inrichten van een dergelijk overleg is het van 

belang dat wij als regio’s op de hoogte worden gesteld door VWS van de ontwikkelingen over 

een eventuele meldplicht voor BRMO’s. De regio werkt aan de totstandkoming van transmurale 

werkafspraken BRMO en over het wederzijds informeren over het voorkomen BRMO.  

De transmurale afspraken in de regio zijn opgesteld en worden toegepast per 31/03/2018. 

Er zal een regionaal signaleringsoverleg komen waar partijen elkaar informeren over het 

voorkomen van BRMO en de maatregelen die zij naar aanleiding daarvan getroffen hebben. Het 

regionale signaleringsoverleg is in ieder geval per 31/03/2019 een feit. Het verzoek aan het RIVM 

hierbij is dat zij informatie uit landelijke surveillance beschikbaar maakt voor de regio’s en deze 

toelicht in afstemming met een regionaal epidemioloog van de zorgnetwerken. 

8. Communicatie binnen de regio over aanwezigheid BRMO kan worden vastgelegd in transmurale 

werkafspraken (zie ook 7.) Grootste probleem hier lijkt te zijn in het overdragen van patiënten. In 

de communicatie is het verder belangrijk dat maatregelen naar aanleiding van nationale, 
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regionale en meldingen op instellingsniveau worden afgestemd. Er zullen transmurale 

werkafspraken BRMO worden opgesteld in de regio over het wederzijds informeren over het 

voorkomen BRMO bij patiënten verkeer en overdracht van patiënten. Deze worden toegepast 

per 31/03/2018. 

9. De advisering tussen zorginstellingen/zorgverleners wordt door de regio opgenomen in het Plan 

voor beheersmaatregelen (zie 2). Hierin zal duidelijk worden gemaakt wie wat doet en wie, wie 

adviseert. 

10. PM activiteiten niet opgenomen in dit voorstel. De sub-werkgroep Surveillance antibioticagebruik 

& antibiotic stewardship heeft een advies geschreven. Over dit advies moet nog besluitvorming 

plaatsvinden door het ministerie van VWS. De nieuwe kerngroep surveillance krijgt de opdracht 

om een aparte bijeenkomst te organiseren met de kerngroep zorgnetwerken, over wat de 

activiteiten van de kerngroep surveillance betekenen voor de activiteiten van de zorgnetwerken. 

11. Ten aanzien van de taak in het functieprofiel ‘Afstemming & uitwisseling regionaal beleid op 

landelijk niveau’ is voorgesteld het regionaal signaleringsoverleg hiervoor in te zetten zoals bij 7 

genoemd. VWS heeft het RIVM gevraagd iom veldpartijen tot een voorstel te komen over 

onderscheid warme en koude fase en meldplicht BRMO.  

12. Het zorgnetwerk zal daarnaast op basis van de eigen ervaringen in afstemming met de andere 

netwerken aanbevelingen doen aan VWS en levert best-practices op waar ook andere regio’s 

gebruik van kunnen maken. Het zorgnetwerk zal met de andere zorgnetwerken meewerken aan 

het leveren van aanbevelingen over:  

 De aansluiting met het landelijk beleid (bijv. surveillance); 

 De aanscherping van het beleid vanuit de overheid (wat wil het zorgnetwerk graag landelijk 

geregeld zien); 

 Wat bovenregionaal kan worden opgepakt of tussen de regio’s kan worden gedeeld aan 

goede initiatieven; 

 De wettelijke borging die volgens het zorgnetwerk nodig is. 

13. Het zorgnetwerk rapporteert periodiek over de voortgang, leerpunten en knelpunten vanuit de 

regio’s. Het zorgnetwerk rapporteert in ieder geval over:  

 De resultaatafspraken;  

 De overige inhoudelijke thema’s waaraan gewerkt wordt;  

 De wijze waarop de randvoorwaarden zijn ingevuld, inclusief de besluitvormingsstructuur 

en juridische status van de samenwerkingsafspraken. 

 De kosten in relatie tot de toegewezen subsidie zodat in de loop van 2018 aanbevelingen 

gedaan kunnen worden over de structurele financiering en het bekostigingsmodel.  
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4. Landelijke ondersteuningsstructuur 
 

Het ministerie van VWS heeft aangegeven een landelijke ondersteuningsstructuur in te richten 

waarin de besluitvorming rondom het beleid ABR zorg kan plaatsvinden. Het ministerie van VWS zal 

hiertoe twee kerngroepen inrichten (surveillance en zorgnetwerken), een klankbordgroep en een 

bestuurlijk overleg waar nodig. De kerngroep zorgnetwerken levert informatie op over de voortgang 

in de tien regio’s en aanbevelingen voor het ministerie van VWS. De frequentie van het overleg is 

eens per drie maanden. Het ministerie van VWS is voorzitter van de kerngroep zorgnetwerken. Het 

LNAZ en GGD GHOR Nederland zijn secretaris. Daarnaast zijn het LNAZ en GGD GHOR Nederland 

aanspreekpunt voor de tien zorgnetwerken en hebben als taak de kerngroep zorgnetwerken van de 

juiste input te voorzien en de juiste stukken te leveren.  

 

 Kerngroep zorgnetwerken 

Namens het zorgnetwerk Utrecht neemt Marleen Dijkman (kwartiermaker) namens alle partijen 

in het zorgnetwerk deel aan de kerngroep zorgnetwerken.  

 

 Afstemming & uitwisselingsoverleg  

Namens het zorgnetwerk nemen Marc Bonten (voorzitter RCT),  Leonie Jansen (vice-voorzitter 

RCT) en Marleen Dijkman (kwartiermaker) deel aan de afstemmings- & 

uitwisselingsbijeenkomsten met de 10 regio’s die door het LNAZ en GGD GHOR Nederland 

worden georganiseerd als onderdeel van hun landelijke ondersteuningstaak. Deze zullen 

ongeveer 6x per jaar plaatsvinden.  

 

5. Voorlopige aanpak  
 

5.1 Voorgeschiedenis RZN ABR Utrecht 

 

Begin 2014 is het Regionaal BRMO-team regio Utrecht opgericht met als doel uitbraken van Bijzonder 

Resistente Micro-Organismen (BRMO) in de regio Utrecht zoveel mogelijk te voorkómen en 

vroegtijdig te bestrijden. Dit initiatief was gebaseerd op het visiestuk ‘Visie op de regionale aanpak 

van bijzonder resistente-micro-organismen’ van het Landelijk Overleg infectieziekten. Uitgangspunt 

voor dit Regionaal BRMO-team was dat een regionale aanpak van BRMO alleen succesvol kan zijn als 

betrokken organisaties en instellingen samenwerken, kennis bundelen, verbreden uitwisselen en 

vergroten, onderling goed communiceren, en een transparante werkwijze hebben.  
 

In het Regionaal BRMO-team werkten diverse professionals afkomstig uit de eerste en tweedelijns 

gezondheidszorg en de GGD samen (huisarts, artsen-microbioloog, deskundigen infectiepreventie, 

specialisten ouderengeneeskunde, sociaal verpleegkundige infectieziektebestrijding en artsen 

infectieziektebestrijding). Het regionaal BRMO-team is gestart zonder mandaat, budget of 

bestuurlijke inbedding. Intrinsieke motivatie van de deelnemers was de motor voor het team. Pas 

later vond aansluiting plaats bij de bestaande ROAZ-structuur en werd het BRMO-team een 

facetgroep van de Focusgroep Infectieziekten.  

 

Afgelopen jaren heeft het Regionaal BRMO-team Utrecht de volgende activiteiten ontplooid: 

- Het verhogen van awareness binnen de regio, o.a. door het houden van presentaties op 
symposia en bijeenkomsten voor bestuurders managers en professionals. 
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- Het in kaart brengen van het netwerk. 
- Het vormen van een verbinding met landelijke en interregionale initiatieven zoals het Landelijk 

Platform BRMO van het RIVM en bijeenkomsten van regio initiatieven 
- Het signaleren van knelpunten bijvoorbeeld in de samenwerking en communicatie tussen 

zorginstellingen en zorgprofessionals en in uitvoering van richtlijnen in de praktijk. 
Recent heeft het Regionaal BRMO-team het ‘Concept Transmurale Werkafspraken BRMO’ 

opgeleverd. Dit document bevat werkafspraken met betrekking tot laboratoriumuitslagen, patiënten 

transfers en informatievoorziening. 

 

Deze activiteiten sluiten goed aan op de doelen van het nieuw op te richten RZN ABR Utrecht en 

waar mogelijk zal dan ook (dankbaar) gebruik gemaakt worden van het werk van het Regionaal 

BRMO-team.  

 

5.2 Uitgangspunten  

 
Door de stuurgroep zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld: 

 Wij bevorderen en faciliteren een brede verankering van de werkzaamheden van het RZN ABR 

Utrecht binnen de betrokken werkvelden. 

 Wij gaan uit van een ’Coalition of the willing’; we verwachten dat instellingen participeren.  

 Wij verwachten dat alle relevante professionals participeren en dat beroepsgroepen dit 

faciliteren.  

 Pilot-projecten ontstaan bottom-up.  

 Activiteiten worden zo uitgevoerd dat een gedegen evaluatie van activiteiten mogelijk is.  

NB. RZN ABR Utrecht is geen consortium voor onderzoek. 
 

5.3 Betrekken, ontwikkelen en implementeren  

 

De verwachting is dat betrekken, ontwikkelen en implementeren gedurende de looptijd van de pilot-

fase door elkaar zullen blijven lopen. Wij zien in de regio grote verschillen. Sommige partijen zijn al 

actief op het terrein van bestrijding van ABR, hebben de beschikking over professionals, informatie 

en middelen, terwijl andere partijen niet of nauwelijks actief zijn en ook (nog) geen toegang hebben 

tot de juiste kennis en expertise. Om tot een goed functionerend netwerk te komen en samen te 

kunnen werken is het belangrijk dat wij als RZN oog hebben voor deze verschillen en onze aanpak 

daar op afstemmen.  

 

Onze aanpak start met het bereiken en betrekken van relevante partijen. Op initiatief van de 

stuurgroep brengen Margriet Schneider, de voorzitter van het ROAZ Bestuur en van het UMCU, en 

Nicolette Rigter, de voorzitter van de regionale stuurgroep RZN ABR Utrecht, middels een brief aan 

de meeste partners1 in het veld de werkzaamheden van het RZN ABR Utrecht onder de aandacht en 

roepen zij hen op om actief te participeren en/of medewerkers in staat te stellen dit te doen.  

 

 

                                                           
1
 Met name partijen op het terrein van de gehandicaptenzorg en thuiszorg zijn nog niet op de hoogte van het ABR 

programma. Zij hebben ook niet geparticipeerd in het bestuurlijke traject van VWS rond het ABR programma. Op dit 
moment wordt bekeken met deze partijen hoe zij het best aangehaakt kunnen worden.  
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Het RCT wordt komende tijd verder ingericht. Met enkele professionals uit de eerste lijn, tweede lijn 

en ouderenzorg wordt in kaart gebracht waar mogelijkheden en knelpunten zitten bij de uitvoering 

van het gevraagde takenpakket. Bijzondere aandacht gaat uit naar tijdens bijeenkomsten door 

professionals gesignaleerde punten onder meer: 

- de mogelijkheden om het voorstel voor transmurale werkafspraken dat destijds door het 

regionale BRMO team is ontwikkeld te implementeren. 

- Binnen de verpleeghuizen start op dit moment een traject rond het nieuwe Kwaliteitskader 

ouderenzorg wat de sector belast; hoe kan het RZN daar op inspelen? 

- Steeds verder toenemende belasting van huisartsen. 

 

De resultaten van deze besprekingen vormen de basis voor een plan van aanpak inclusief een 

begroting. Dit plan zal besproken worden tijdens een startconferentie voor de informele algemene 

vergadering zomer 2017. De werkzaamheden worden zoals gezegd straks belegd in werkgroepen, 

waarbij wij ernaar streven om waar mogelijk en zinvol taken te bundelen om zo het aantal 

werkgroepen te beperken.  

 

Werkgroep Taak Resultaat 

1. Organisatie 

zorgnetwerk 

1.  Betrekken zorginstellingen Actueel overzicht betrokkenen & activiteiten. 

2.  Risicoprofielen, beheersplannen. Regionaal risicoprofiel en beheersplan. 

9.  Advisering tussen  

zorginstellingen &  

zorgverleners. 

Taakverdeling opnemen in beheersplan. 

 

11. Afstemming &  

Uitwisseling regionaal beleid op 

landelijk niveau (pm) 

Aanvullen beheersplan als onderscheid 

warm/koud beschikbaar is. 

2. Uitvoering 

surveillance 

3a. Beschikbaar maken van gegevens 

inzake prevalentiemetingen.(pm) 

Puntprevalentie onderzoek ESBL 

verpleeghuizen.                             

 

3b. Bijdragen aan optimalisatie 

landelijke surveillance. (pm) 

 

N.t.b. afhankelijk van vervolgstappen VWS en 

wensen veld. 

 

Eenheid van Taal Faciliteren pilot EvT. 

3. Signalering                        

& communicatie 

 

7. Transparantie faciliteren over 

aanwezigheid en verspreiding BRMO. 

Regionaal signaleringsoverleg. 

 

8. Communicatie binnen de regio 

over aanwezigheid BRMO. 

(Implementatie) transmurale werkafspraken. 

4. Scholing 4. Verzorgen van 

deskundigheidsbevordering 

Regionaal nascholingsplan voor de 

verschillende beroepsgroepen. 

5. Infectie-

preventie- 

maatregelen 

5. Inzicht in mate van implementatie 

van infectiepreventie-maatregelen 

Overzicht % instellingen met audit 

 

6. Audits (Regionaal auditformat ) 

6. Antibiotic 

Stewardship. 

 

11. Activiteiten op het terrein van 

antibioticasurveillance- en 

stewardship. (pm)  

Mogelijk: participatie in pilot eerste lijn i.s.m. 

enkele FTO’s. 
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Bijlage 1 Doelen 
 

 
1. De komende 5 jaar is sprake van een aantoonbare verdere vertraging van de opkomst en 

verspreiding van multiresistente bacteriën in de zorg. Hierbij functioneert de ontwikkeling in het 
buitenland (zoals Duitsland en België) als referentiekader. Hiertoe wordt een relevante 
benchmark opgezet. Dit geldt zowel voor het dragerschap van, als infecties met resistente 
bacteriën.  

2. Vroege detectie van en snelle respons op resistente bacteriën en andere infectieuze 
bedreigingen zorgen ervoor dat het aantal dragers van resistente bacteriën en het aantal 
infecties en sterfgevallen als gevolg van antibioticaresistentie binnen Nederland op het huidige 
niveau blijft of (aantoonbaar) daalt.  

3. De komende vijf jaar wordt gestreefd naar een internationale samenwerking met andere EU 
landen op het gebied van antibioticaresistentie met als doel een infrastructuur te realiseren 
waardoor het in gezamenlijkheid mogelijk wordt de ontwikkeling en verspreiding van 
antibioticaresistentie te beheersen.  

4. Het aantal vermijdbare zorg gerelateerde infecties is over 5 jaar in de hele zorgketen met 50% 
gedaald ten opzichte van een met partijen vastgestelde nulmeting. Hierbij wordt rekening 
gehouden met verschillen tussen zorgdomeinen en met praktijkvariatie binnen een domein.  

5. De mogelijkheden om patiënten met infecties door resistente bacteriën effectief te behandelen 
nemen niet verder af de komende vijf jaar.  

6. De komende 5 jaar wordt gestreefd naar een reductie van minimaal 50% van het gebruik van 
onjuist voorgeschreven antibiotica in de totale zorgketen ten opzichte van een met partijen 
vastgestelde nulmeting. Daarbij zal rekening worden gehouden met verschillen tussen 
zorgdomeinen en met praktijkvariatie binnen een domein. Partijen maken hierover op basis van 
de nulmeting nadere afspraken. Van belang is de afspraken over het voorschrijfgedrag te zien in 
het licht van de kwaliteit van de behandeling; zowel overbehandeling met antibiotica als onder 
behandeling worden in ogenschouw genomen. 

 


