Up-to-date tegen
infectieziekten
Heeft u interesse in ondersteuning bij implementatie?
Implementatie van richtlijnen
Verenso publiceert in het najaar de richtlijnen
Urineweginfecties (UWI) en Lage luchtweginfecties (LLWI). Het doel van deze richtlijnen is
een betere kwaliteit van zorg te bieden en een
bijdrage te leveren tegen antibioticaresistentie.
Daarom is het van belang dat de richtlijnen in
de praktijk gebruikt worden en daar is een
gedegen implementatie voor nodig.
Wij willen u ondersteuning bieden om deze
richtlijnen goed te implementeren.

Voor wie?
Wij zijn op zoek naar (vakgroepen van)
specialisten ouderengeneeskunde die graag aan
de slag willen met de implementatie van de
richtlijnen en daar ondersteuning bij wensen.

Wanneer?
Het project loopt van eind 2018 tot eind 2019.
Aanmelden voor het project kan tot en met
november 2018.

Heeft u interesse?
Voor meer informatie
of vragen kunt u
contact opnemen met
Else Poot via
onderstaand
e-mailadres.

Wilt u zich direct
aanmelden?
Stuur dan een e-mail
met uw functie,
voorkeur richtlijn
(UWI of LLWI) en de
naam van uw
organisatie/instelling
naar onderstaand
e-mailadres.
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Up-to-date tegen
infectieziekten
Heeft u interesse in ondersteuning bij implementatie?
Wij bieden:






Dit project maakt deel
uit van het
programma
‘Aanpak van
antibioticaresistentie
in verpleeghuizen’.
Voor meer informatie
over dit programma
kijkt u op
resistentiepreventie.nl







Geaccrediteerde workshops over onder
andere voorschrijfgegevens en
communicatie richting patiënt/familie.
Ondersteuning aan de interne projectleider
(dit kan een vakgroeplid of bijvoorbeeld een
beleidsmedewerker zijn).
Begeleiding bij een systematische aanpak
voor implementatie van richtlijnen.
Hulpmiddelen die ondersteunen bij
implementatie van deze en toekomstige
richtlijnen.
Ondersteuning op maat, zowel op locatie als
op afstand.
Mogelijkheden voor interactie met andere
vakgroepen.
Inhoudelijke verdieping op de richtlijnen.

Wij vragen:






Enthousiasme en een kleine tijdsinvestering
voor activiteiten van implementatie binnen
de eigen organisatie.
Inzet van een interne projectleider voor
implementatie van gemiddeld 2 uur per
week (incl. workshops).
Tijdsinvestering is afhankelijk van de
huidige stand van zaken binnen uw
organisatie.
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