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Inleiding 
In opdracht van het ministerie van VWS zijn tien regionale zorgnetwerken 

opgericht voor een regionale aanpak van antibioticaresistentie. De provincie 
Utrecht is aangewezen als één van deze tien zorgnetwerken.  Dit communi-
catieplan ondersteunt het plan van aanpak van het Regionale Zorgnetwerk 

Antibioticaresistentie Utrecht (RZN ABR Utrecht) en beslaat de periode 2017-
2019. Dit betreft een pilotfase tot en met maart 2019, die waarschijnlijk wordt 

verlengd tot en met december 2019. Daarna worden de regionale 
zorgnetwerken geïnstitutionaliseerd. Dit communicatieplan betreft de 
pilotfase. Voor de fase daarna is het wenselijk een nieuw communicatieplan 

op te stellen. 

 
 

Het RZN ABR Utrecht is een actief netwerk voor en door professionals. Het netwerk 

bestaat uit professionals uit de eerste en tweede lijn, langdurige zorg en publieke 

gezondheid die samen antibioticaresistentie bestrijden.  

 

 

 

 

Het RZN ABR Utrecht heeft als doel binnen de regio Utrecht antibioticaresistentie te 

bestrijden, verspreiding van bijzonder resistente micro-organismen tegen te gaan 

en zorginfecties zoveel mogelijk te voorkomen.   

 

 

 

De zorgnetwerken ABR hebben van het ministerie van VWS elf taken gekregen, die 

als volgt zijn samen te vatten: 

- Een risico-inventarisatie maken en beheersplannen opstellen. 

- Beleid en uitvoering van infectiepreventiemaatregelen van de  

   zorgnetwerkpartners inzichtelijk maken en stimuleren. 

- Deskundigheid op gebied van ABR in de regio bevorderen. 

- Afspraken maken met alle partners binnen het netwerk op het gebied van  

                     bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). 

 

 

Dit doen wij, professionals in het netwerk, door onze kennis en kunde te vergroten 

als het gaat om probleemanalyse, infectiepreventie en antibiotic stewardship. Wij 

bepalen samen welke maatregelen in de regio belangrijk zijn door elkaar te 

ontmoeten, afspraken te maken en gegevens over het voorkomen van BRMO en 

(zorg)infecties te  bespreken. 

 

hele veld zijn wij nog op zoek naar zorgprofessionals die tegen een financiële vergoeding willen 

Samenwerking 
Het RZN ABR Utrecht werkt samen met de negen andere regionale zorgnetwerken. Deze samen-

werking wordt gefaciliteerd door GGD GHOR Nederland en LNAZ. Interregionale samenwerking is 

van groot belang in de grensgebieden van de regio, bij de aanpak van landelijke problematiek en 

voor het samenwerken in projecten. Daarnaast wordt er samengewerkt met een groot aantal 

landelijke en (sub)regionale partijen in de zorg zoals beroepsverenigingen, RIVM, Vilans, Actiz en 

Trijn. In 2017 en 2018 was en in 2019 tot mei 2021 is er aanvullende subsidie van VWS 

beschikbaar voor projecten op het gebied van ABR en zorginfecties die het RZN ABR Utrecht 

versterken.  

 

Wie 

zijn 

wij? 

Wat 

is ons 

doel? 

 

Hoe 

gaan 

wij dat 

doen? 

 

Wat 

zijn 

onze 

taken? 
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Sturing en organisatie 
Het netwerk wordt bestuurlijk aangestuurd door een stuurgroep, die bestaat uit bestuurders, en 

het wordt inhoudelijk aangestuurd door een Regionaal Coördinatie Team (RCT) dat bestaat uit 

diverse zorgprofessionals.  

 

Stuurgroep 

Nicolette Rigter Directeur Publieke Gezondheid │GGD regio Utrecht (voorzitter) 

Eliane Thewessen  Voorzitter Raad van Bestuur │Axioncontinu 

Hilde Dijstelbloem  Lid Raad van Bestuur │ Meander MC 

Hiltjo Graafland  Bestuurslid │ LHV Kring Midden Nederland 

Marleen Dijkman  Kwartiermaker RZN ABR Utrecht (secretaris)  

 

Regionaal Coördinatieteam 

Marc Bonten   Arts-microbioloog │ UMC Utrecht (voorzitter) 

Leonie Jansen  Arts M&G, infectieziektebestrijding │ GGD regio Utrecht  

(vicevoorzitter) 

Steven Thijssen/ 

Rob Diepersloot  Arts-microbioloog │Diakonessenhuis  

Suzanne Lans  Specialist Ouderengeneeskunde │ Axioncontinu 

Masja Loogman Huisarts 

Ada Gigengack  Deskundige infectiepreventie │ Meander MC 

Marjan Wassenberg  Internist-Infectioloog │ UMC Utrecht 

Carolijn Huizinga  Apotheker, Bestuurslid AVMN (agendalid) 

Marleen Dijkman  Kwartiermaker RZN ABR Utrecht (secretaris)  

Uitdaging 
Het RZN ABR Utrecht streeft een onderlinge samenwerking na van een groep die – ieder met zijn 

eigen doelstellingen, prioriteiten én belangen - nog niet gewend is op een regelmatige en inten-

sieve manier samen te werken voor een dergelijk ambitieus doel. Hoe krijgen we de samenwerking 

op gang, hoe creëren en continueren we betrokkenheid bij professionals die al een (meer dan) 

gevulde dagtaak hebben? Daarnaast heeft het RZN ABR Utrecht elf basistaken, waarbij de actoren 

en doelgroepen en daarmee de communicatiedoelstellingen en –strategie per basistaak (kunnen) 

verschillen.  

 

Dit betekent heel concreet dat er in de communicatie maatwerk geleverd moet worden: Wat 

betekent de gezamenlijke aanpak van ABR precies voor de werkpraktijk in zorginstellingen en 

zorgfuncties? Oog hebben voor ieders functie, perspectief en belangen is belangrijk om te kunnen 

verbinden, stimuleren en borgen. Dit zo concreet mogelijk inzichtelijk maken per basistaak. 
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1. Communicatieanalyse 
Zoals geschetst onder het kopje ‘uitdaging’ hebben alle betrokkenen hun eigen organisatie- en 

communicatiedoelstellingen, prioriteiten en belangen. Daarbij komt dat voor de één een samen-

werking op ABR heel logisch is en voordelen biedt, het voor de ander stukken minder logisch en 

urgent voelt. Verstorende zaken als (gebrek aan) geld, tijd, geschoold personeel, onderlinge 

concurrentie en een zekere hiërarchie helpen niet om samenhang en samenwerking te bewerk-

stelligen. Er is wel een hele duidelijke verbindende factor en dat is de wens om elke dag 

persoonlijke, betrouwbare en deskundige zorg te bieden. Bovendien is het zo dat er regionaal al 

veel solide samenwerkingsverbanden zijn en ook op de elf taken zijn er al acties ondernomen.  

 

Daarnaast is het inzetten van ieders persoonlijke achterban en voortborduren op bestaande goed 

werkende samenwerkingsbestanden een bewezen effectieve manier om beweging te creëren in de 

zorg. Andere inzichten zijn: 

 

• Vraag bestuurders en zorgprofessionals die wél de urgentie van een collectieve aanpak van 

ABR inzien, een ambassadeursrol op zich te nemen binnen zijn/haar instelling en regio, 

• De ervaring heeft geleerd dat als je het goed organiseert – op maat  – dan zijn organisaties en 

instellingen in de regel bereidwillig actie te ondernemen, 

• We moeten benoemen wat er goed gaat. Er is in Nederland weinig resistentie in vergelijking 

met andere landen. Het is geloofwaardiger om te benoemen wat er goed gaat en wat we nóg 

beter kunnen doen om deze wereldwijde voorbeeldrol te behouden. 

1.1 Communicatievraagstuk 
Hoe kan communicatie per basistaak bijdragen om alle relevante partijen uit verschillende sectoren 

en domeinen, te bereiken en daarnaast betrokkenheid te creëren, samenwerking te stimuleren én te 

borgen op de gezamenlijke preventieve aanpak van ABR? Anders gezegd, hoe bevorderen we samen 

werken aan een toekomst waarin effectieve behandeling van infecties met antibiotica mogelijk blijft? 

1.2 Communicatiedoelstellingen algemeen 
Alle relevante partijen weten waarom het belangrijk is nu de handen ineen te slaan voor een 

preventieve aanpak van ABR (kennis), ze zijn bereid om op strategisch, tactisch en operationeel 

niveau samen te werken in de preventieve aanpak van ABR (houding) en bewijzen in hun 

dagelijkse werk dat zij de gezamenlijke preventieve aanpak van ABR ondersteunen (gedrag). Elke 

relevante partij heeft één vast contactpersoon benoemd via wie de communicatie verloopt en die 

de samenwerking aan en binnen RZN ABR Utrecht coördineert.  

1.3 Communicatiestrategie algemeen 
Organisaties werken steeds meer binnen netwerken. Het aangaan, opbouwen, onderhouden en 

versterken van duurzame relaties is daarom ook steeds belangrijker in de keuze voor een strategie. 

Een zendergerichte benadering is niet meer van deze tijd en past ook niet in de zorgsector. Om 

(medische) professionals mee te krijgen, staan samenwerking, interactie en relatie centraal in de 

benadering. Dit laatste vraagt om betrokkenheid, aandacht en loyaliteit. De betrokkenheid neemt toe 

als er sprake is van gedeelde waarden. Aandacht heeft sterk te maken met attentie en alertheid naar 

de ander. Loyaliteit gaat over commitment en trouw.  

 

We kiezen voor een strategie door het opbouwen van een netwerk van contactpersonen voor het 

gericht verbinden met (medische) professionals vanuit een gedeeld belang en met gebruikmaking van 

hun netwerk. Deze strategie is passend omdat er rondom ABR al professionals zijn, die zich verenigd 

hebben en/of een sterke achterban hebben opgebouwd. De contactpersonen kunnen hun collega’s 

(medische professionals) meekrijgen in de aanpak en ze stimuleren naar bijeenkomsten te komen of 

aan werkgroepen deel te nemen. 
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Daarnaast zetten we in op het creëren van  een wij-gevoel: de gezamenlijke wens om elke dag 

persoonlijke, betrouwbare en deskundige zorg te bieden en de dreiging van ABR een halt toe te 

roepen.   

 

In de zorg spelen vele thema’s die de aandacht van professionals vragen. Bij professionals die zich al 

hebben verenigd rondom ABR verwachten wij de meeste betrokkenheid voor dit onderwerp. 

 

Een communicatiestrategie is een continu proces van denken, doen, afstand nemen en bijstellen. Het 

vraagt om een actie- en interactievisie. De actievisie is een top-down benadering waarbij het gaat om 

vertellen, uitleggen, verklaren en overtuigen. Deze rol is weggelegd voor de Stuurgroep. De 

interactievisie gaat meer over kracht. Hier staat de communicatie tussen mensen centraal en daagt 

(medische) professionals uit om de dialoog aan te gaan, te faciliteren en organiseren. Het RCT kan 

deze vorm van co-creatie aanjagen.  

 

Naast het gericht inzetten van contactpersonen is het raadzaam op alle vlakken regionaal en landelijk 

samen te werken om zo kennis, informatie en communicatietools en capaciteit te bundelen. Dit is ook 

belangrijk voor het creëren van samenhang en de verbondenheid met het zorgnetwerk te versterken. 

Het steeds opnieuw benadrukken van de gedeelde ambitie en ervaringen helpt daarbij.  

1.4 Centrale Communicatieboodschap 
De centrale communicatieboodschap is: samen werken aan de bestrijding en het voorkomen 

van antibioticaresistentie. 

 

De kernboodschap voor contactpersonen is:  

Als contactpersoon ABR kunt u voor uw organisatie in het algemeen en voor uw commissie 

infectiepreventie in het bijzonder, alle ontwikkelingen op dit terrein volgen en beoordelen wat 

nuttig en nodig is voor uw organisatie en/of specifieke locaties binnen uw organisatie. U bent 

een verbindende schakel in het RZN ABR Utrecht en het gezicht van uw organisatie. U bent het 

eerste aanspreekpunt voor het RCT van het RZN ABR Utrecht op gebied van ABR. U bent op de 

hoogte van het beleid met betrekking tot ABR en infectiepreventie binnen uw organisatie en u 

bent bij voorkeur lid van de infectiepreventiecommissie van uw organisatie. Wat kunt u van het 

RCT van RZN ABR verwachten? Het RCT houdt u  op de hoogte en betrekt u bij ontwikkelingen 

en projecten op gebied van ABR in de regio. Het RCT biedt u of uw collega’s de mogelijkheid, 

tegen vergoeding, te participeren in tijdelijke werkgroepen voor projecten met als doel de 

aanpak van ABR in de regio te versterken. Het RCT is uw aanspreekpunt voor uw vragen met 

betrekking tot ABR. 

1.5 Algemene communicatiedoelgroepen  
We richten ons enerzijds op bestuurders van ziekenhuizen, huisartsenverenigingen, 

ouderenzorg, revalidatiecentra, thuiszorg, gehandicaptenzorg, apothekersvereniging, RAVU en 

gemeenten. Anderzijds richten we ons op de contactpersonen binnen alle in onderstaande 

genoemde organisaties.  

• Ziekenhuizen 

• Huisartsen 

• Organisaties langdurige ouderenzorg 

• Revalidatiecentra 

• Thuiszorg 

• Gehandicaptenzorg 

• GGD regio Utrecht 

• Veiligheidsregio Utrecht /GHOR 

• Saltro, MML’s 

• Apothekersvereniging Midden-Nederland 

• RAVU, ambulancevervoer 
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1.6 Communicatiemiddelenmatrix 
Alle contactpersonen hebben een aantal basisdocumenten, zoals een factsheet, een algemene 

PowerPointpresentatie en een Q&A. Op deze manier houden we regie op de inhoud en maken we 

het makkelijker om de boodschap over te brengen. Elke contactpersoon of organisatie heeft zijn 

eigen manier om te communiceren. Het is effectief om elkaars communicatiekanalen en –mid-

delen te benutten. Wij leveren teksten aan die zij kunnen gebruiken in hun communicatie. Ook 

maken we zoveel mogelijk gebruik van al bestaande (sub)regionale samenwerkingsverbanden 

en overleggen (incl. bijbehorende communicatiemiddelen) om aandacht te vragen voor het 

onderwerp ABR.  

 

Wat Voor wie Via welk kanaal Doel 

Logo en huisstijl Stuurgroep, Regionaal 

Coördinatieteam, 

contactpersonen en 

stakeholders op 

strategisch, tactisch en 

operationeel niveau 

Zelf (laten) 

ontwikkelen 

Herkenbaarheid en 

eenduidigheid 

Sjablonen in huisstijl * idem idem idem 

(mini) huisstijlhandboek idem idem idem 

Q&A’s idem idem idem 

Standaard presentatie idem idem idem 

Ervaringsverhalen idem Website, 

nieuwsbrief en 

bestaande 

communicatiekanal

en stakeholders 

Verbinden en inspireren 

Werkconferentie idem Uitnodigingen per 

e-mail, bijeenkomst 

op centrale locatie 

in regio 

Informeren, betrekken,  

verbinden en inspireren. 

Het netwerk een gezicht 

geven: Kennis over het 

doel en de mogelijkhe-

den van het RZN ABR 

Utrecht overdragen naar 

het veld. Draagvlak en 

enthousiasme voor de 

werkzaamheden van het 

netwerk creëren. Kennis 

aanwezig in het netwerk 

ophalen (voor het plan 

van aanpak voor de 

komende twee jaar) 

Nieuwsbrief idem idem Informeren, betrekken,  

verbinden en inspireren 

Website idem Link op de websites 

van stakeholders 

Informeren, betrekken 

en verbinden 

Social media idem Twitter Informeren, betrekken 

en verbinden. Nieuws-

berichten van onze 

website extra onder de 

aandacht brengen. 
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Wat Voor wie Via welk kanaal Doel 

Digitaal platform 
www.zorgnetwerkenabr.nl 

Het platform is besloten 

en speciaal ontworpen 

voor landelijke uitwisse-

ling tussen kwartierma-

kers, RCT- en stuur-

groep-leden van alle tien 

de zorgnetwerken ABR. 

Vernieuwde digitaal 

platform zorgnet-

werken antibiotica-

resistentie. 

Leden kunnen documen-

ten, nieuwsberichten, 

agenda-items en good 

practices plaatsen en 

lezen en/of aan forum-

discussies deelnemen. 

 

* Basissheets Powerpoint, factsheet, brief, automatische handtekening 

  

http://www.zorgnetwerkenabr.nl/


 

 

20190116 communicatieplan concept versie 008                                                   Pagina 9 van 16 

 

 

 

 

2. Communicatiekalender 
 

2.1 Mei 2017 t/m december 2018 
 

Wat Wanneer Kosten 

Telefonisch benaderen mogelijke contact-

personen per organisatie en opbouwen 

netwerk (adressenbestand) 

April-augustus 

2017 

-- 

Brief aan bestuurders alle zorginstellingen Medio april 2017 Uren conform 

afspraken * 

Artikel in Nieuwsbrief Huisartsenkring MN 25 april 2017 -- 

Interview landelijke nieuwsbrief ABR van 

VWS 

April 2017, 

verspreiding 

nieuwsbrief 6 juli 

2017 

-- 

Bestuurlijke brief voor de nieuwsbrief van de 

AVMN en een inleidende tekst 

Eind mei/begin 

juni 2017 

-- 

Bestuurlijke brief voor gemeenten Eind mei/begin 

juni 2017 

-- 

Logo en huisstijl 15 juni 2017 € 275 

Standaard Powerpoint presentatie 29 juni 2017 -- 

Factsheet Juni 2017 -- 

Artikel nieuwsbrief AVMN Half juni -- 
Mail ouderenzorg Begin juli 2017 -- 

Werkconferentie I 

• Save the Date (14-07) 

• Uitnodiging (10-08) 

• Boarding Call 

• Programmaboekje 

• Verslag 

 26 september 

2017 

€ 2.665,85 

Artikel ROAZ nieuwsbrief November 2017 -- 

Nieuwsbrief RZN ABR Utrecht (incl. 

aangepaste factsheet en transmurale 

werkafspraken BRMO) 

22 december 2017 -- 

Vernieuwd digitaal platform zorgnetwerken 

antibioticaresistentie www.zorgnetwerkenabr.nl 

Februari 2018 -- 

Simulatie uitbraak  16 april 2018  

Website 09 juli 2018 € 2.750 

Twitteraccount openen om o.a. 

nieuwsberichten op de website onder de 

aandacht te brengen 

09 juli 2018  

Nieuwsbrief 17 juli 2018  

Aansluiten bij bijeenkomsten m.b.t. ABR 

 

Najaar 2018  

Nieuwsbrief December 2018  

 

 
  

http://www.zorgnetwerkenabr.nl/
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2.2 2019 
 

Wat Wanneer Kosten 

Bijeenkomst RZN ABR Utrecht 21 januari 2019  

Nieuwsbrief special m.b.t. bijeenkomst 21 

januari 

Februari 2019  

Nieuwsbrief special m.b.t. subsidieaanvraag Februari 2019  
Nieuwsbrief April 2019  

Evaluatie pilotfase en plannen opstellen voor 

institutionalisering 

Mei 2019  

Opstellen communicatieplan mei 2019-mei 

2021 

Mei-juni 2019  

Nieuwsbrief Juli 2019  

Werkconferentie (?) Najaar 2019  

Nieuwsbrief September 2019  

Nieuwsbrief December 2019  
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3. Betrekken veld 
Binnen het RZN ABR Utrecht lopen verschillende subprojecten. Het onderwerp en de doelgroep(en) 

kunnen per subproject verschillen. Tijdige en passende communicatie per subproject is belangrijk. 

Daarom neemt elke (sub)projectleider in zijn/haar projectplan een onderdeel communicatie op, 

waarin dit wordt uitgewerkt. Hiervoor neemt de (sub)projectleider contact op voor advies met de 

communicatieadviseurs Marlies Scheper of Anja Kreileman.  

 

Het overkoepelende communicatieplan is leidend. De communicatie in subprojecten moet hieraan 

ondersteunend zijn. 

 

Als handvat voor het uitwerken van het communicatieonderdeel in elk (sub)project is bijlage 2 

‘Opbouw van een communicatieplan’ toegevoegd. 

 

4. Afspraken RZN ABR Utrecht – GGDrU m.b.t. communicatie 
In de periode maart 2017 tot maart 2019 zijn een beleidsadviseur communicatie en een 

communicatieadviseur van GGD regio Utrecht ieder gemiddeld twee uur per week beschikbaar voor 

communicatiewerkzaamheden ten behoeve van het RZN ABR Utrecht.  

Het uurtarief van de beleidsadviseur communicatie bedraagt per 1 januari 2019 € 93,70 en het 

uurtarief van de communicatieadviseur € 73,40. Aan het einde van elk kwartaal worden de 

daadwerkelijk in dat kwartaal gewerkte uren gefactureerd, voorzien van een onderbouwing van de 

uitgevoerde werkzaamheden. 

 

Voor de periode na 1 maart 2019 zijn nog geen afspraken gemaakt. Dit betekent dat er voor de 

periode vanaf 1 maart 2019 afspraken moeten worden gemaakt tussen RZN ABR Utrecht en GGDrU 

m.b.t. inzet communicatieadviseurs. 

 

5. Evaluatie 
Heeft het communicatieplan gewerkt zoals we hadden gehoopt, wat ging er goed, wat kan er beter en 

wat ging er mis? Feedback van het RCT en doelgroepen kan hierbij helpen. Op basis daarvan passen 

we het communicatieplan tussentijds aan en verbeteren het. Een eerste evaluatie wordt voorgesteld 

na de pilotfase. Op basis daarvan kunnen we de actoren/krachtenveldanalyse actualiseren, een nieuw 

communicatieplan opstellen en mede bepalen hoe de communicatieplanning nader vorm krijgt.  
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Bijlage 1: taken RZN ABR Utrecht 
 

 

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

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

van BRMO. 

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. 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. 

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. Uitvoering prevalentiemetingen 

Over het vóórkomen van resistente bacteriën in verpleeghuizen is weinig bekend, daarom wordt 

in opdracht van het VWS in 300 verpleeghuizen, 30 in ieder regionaal zorgnetwerk,  onderzocht 

hoeveel cliënten drager zijn van resistente darmbacteriën. Het gaat hier om een steekproef, dat 

wil zeggen dat de aanwezigheid van deze bacteriën bij 40 cliënten per verpleeghuis wordt 

bepaald. Met deze informatie kan antibioticaresistentie in de langdurige zorg gerichter worden 

aangepakt. Elk verpleeghuis waar minimaal 30 cliënten verblijven die onder de 

verantwoordelijkheid vallen van een specialist ouderengeneeskunde, komt in aanmerking voor 

deelname.  

Emma Rademaker, de PPO-coördinator van het RZN ABR Utrecht, helpt de deelnemende 

verpleeghuizen bij het uitvoeren van het onderzoek. De cliënten krijgen informatie en tekenen 

een toestemmingsverklaring. Op 1 tot 3 opvolgende dagen wordt bij de 40 cliënten een peri-

anale swab afgenomen. De resultaten krijgt de behandelend specialist ouderengeneeskunde terug 

van het microbiologisch laboratorium. Indien eventueel een hoger dan verwachte prevalentie van 

de resistente darmbacteriën wordt gevonden kan het RZN ondersteunen bij de bestrijding 

hiervan. 
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4. Verzorgen van deskundigheidsbevordering door het organiseren van bij- en nascholing. 

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

nascholingsplan voor de verschillende beroepsgroepen (artsen, verpleegkundigen, verzorgenden 

etc. 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.  

 

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. 

 

5. Inzicht in de mate van implementatie van infectiepreventiemaatregelen in de 

zorginstellingen en bij andere zorgaanbieders. 

De Regionale Zorgnetwerken ABR hebben als taak om de mate van implementatie van 

infectiepreventiemaatregelen in de zorginstellingen en bij andere zorgaanbieders inzichtelijk te 

maken. Daarbij is de opdracht om te streven naar een identieke en reproduceerbare manier van 

het voeren van audits in de regio.  Op dit moment proberen we met behulp van openbare 

gegevens van bestaande inventarisaties een beeld te krijgen  van de mate van implementatie van 

infectiepreventiemaatregelen. Daarnaast draagt ons netwerk bij aan een landelijke werkgroep 

‘Audits en scholing verpleeghuizen’chrijving nog niet beschikbaar. 

 

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. 

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

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.  
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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 de aanwezigheid van BRMO tussen alle domeinen 

van de zorg en de openbare bevolking. 

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, 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. Advisering bij bestrijdingsmaatregelen tussen de diverse zorginstellingen en 

zorgverleners. 

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

terugkoppelen, verbeteren, opnieuw meten). 

PM activiteiten niet opgenomen in dit voorstel.  

 

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.  

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.  
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Bijlage 2: Opbouw van een communicatieplan 
 

1 Inleiding: het project 

• Waarom bestaat dit project? Wat moet het project realiseren? 

• Wie is in- of extern verantwoordelijk voor het project en heeft dus beslissingsbevoegdheid? 

• Hoe ligt het project maatschappelijk gezien? 

• In welke fase verkeert dit project? 

• Welke mijlpalen kunnen voor het project worden ingepland? 

 

2 Communicatiedoelgroepen 

Nu het project helder is, kun je de doelgroepen formuleren. Doelgroepen zijn verschillend 

van elkaar, dus hebben ze ook een andere aanpak nodig. 

• Welke actoren zijn gezien hun belang bij en/of rol in het project een doelgroep voor gerichte 

communicatie? 

• Welke andere communicatiedoelgroepen zijn er? Denk aan interne en externe 

communicatiedoelgroepen. 

• Overleg met de communicatieadviseur of je een voor de communicatie bruikbare selectie van 

communicatiedoelgroepen hebt gemaakt. 

 

3 Communicatiedoelstellingen 

Wat wil je in grote lijnen bereiken met je communicatie? Wat wil je aan de groep 

overbrengen, welke houding is gewenst en welk gedrag moet zij vertonen. De 

doelstelling moet realistisch zijn en haalbaar. 

• De 3 hoofddoelstellingen: 

o Kennis: je wilt dat de doelgroep iets weet, ergens kennis van neemt. 

o Houding: je wilt dat de doelgroep ergens iets van vindt; een bepaalde 

houding heeft t.a.v. het onderwerp; een bepaald standpunt inneemt (bijv. 

oneens of eens) 

o Gedrag: je wilt dat de doelgroep iets doet; een bepaald gedrag of intentie 

daartoe vertoont. 

• Deze communicatiedoelstellingen omschrijf je – per doelgroep- in begrippen als: 

o Zijn geïnformeerd over../ weten dat…/hebben kennis van… 

o Hebben begrip voor… 

o Hebben zich uitgesproken over… 

o Accepteren / onderschrijven dat… 

o Zijn bereid tot… / werken mee aan / voeren .. uit. 

• Let op : omschrijf wat je wilt bereiken, niet hoe je dat doet! (dat is de strategie) 

 

4 Strategie 

• Kies communicatiestrategieën die helpen je communicatiedoelstellingen te realiseren. 

Bijvoorbeeld: 

o Informeren: informatieverstrekking en feitelijke kennisoverdracht om te komen tot 

kennisvermeerdering en meningsvorming (comm. Doelstelling kennis) 

o Overreden: informatieverstrekking met als doel de doelgroepen ergens toe 

over te halen. Er wordt een appèl gedaan op de doelgroepen 

(communicatiedoelstellingen: houding en gedrag) 

o De dialoog aangaan: met betrokkenen in direct persoonlijk contact 

uitwisselen van ideeën, ervaringen en gedachten 

(communicatiedoelstelling: kennis en houding). 

o Formeren: Aangaan van samenwerkingsverbanden met (groepen van) 

omgevingspartijen. In een dialoog proberen tegenstrevende actoren te 

betrekken tgv het proces (communicatiedoelstelling: houding; gedrag). 

• Is je strategie defensief/offensief of reactief/proactief? 
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5 Boodschap! wat willen we vertellen? 

• Wat is de centrale boodschap die vertelt wat de doelstelling is van dit project? 

• Wat zijn de daarvan afgeleide deelboodschappen die gebruikt gaan worden in de communicatie 

naar de diverse doelgroepen? 

• Welke tone-of-voice geven we de boodschappen mee? 

o Zakelijk; enthousiasmerend; informerend; etc. 

o Let ook op het niveau van de boodschap (moeilijk of makkelijk) 

• Wie is de afzender van de boodschappen? 

o RZN ABR Utrecht / of de samenwerkingspartners? 

o Wie zijn specifiek de woordvoerders? Spreek af wie waarover woord voert. 

 

6 Kanalen - middelen - activiteiten 

• Via welke kanalen gaan we de boodschap verspreiden? 

o B.v. via de media, via internet, etc. 

o Kunnen we de actoren of intermediairs inzetten om de boodschap te verspreiden, en zo ja, 

hoe? 

• Welke middelen zetten we in voor welke doelgroep? 

o B.v. persbericht voor de pers 

o B.v. bericht in interne nieuwsbrief voor eigen medewerkers 

• Welke ondersteunende activiteiten organiseren we voor welke doelgroep? 

o Bv. startbijeenkomst voor medewerkers van de betrokken organisaties 

o Bespreek met de communicatieadviseur of je een bruikbare selectie hebt gemaakt. 

 

Je kan hierbij gebruik maken van een middelenmatrix: 

 

Wat Voor wie Kanaal Doel 

  …  
 

7 Mijlpalen en planning 

• Wanneer moet het project (of onderdelen ervan) gereed zijn? 

• Welke deadlines of mijlpalen zijn er daarbij voor de communicatie? 

o Wanneer willen we welke communicatieactiviteit uitvoeren? 

o Wanneer moet welke voorbereiding gereed zijn? 

o Plan de deadlines voor afstemming en goedkeuring goed in. 

 

8 Budget 

Maak een goed financieel overzicht van de te verwachten kosten. In dit overzicht neem je 

budget op voor bijvoorbeeld het produceren en vormgeven van middelen en inhuren van 

externe bureaus. 

 

9 Evaluatie 

Heeft het plan gewerkt zoals je had gehoopt, wat ging er goed en wat ging er mis. Ook 

feedback van de betrokken doelgroep kan hierbij helpen. Hiermee kun je je 

communicatieplan een volgende keer verbeteren.  
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