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Uitdaging
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- Een oproep om samen de risico’s aan te pakken die doelstellingen 
op het gebied van ABR bedreigen.

- Makkelijk? Nee. Inspirerend? Ja!
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Welk type risico’s?

● Risico’s op het terrein van ontstaan en verspreiding van ABR.

● Risico’s op organisatorisch en bestuurlijk vlak die van invloed zijn 
op het al dan niet (kunnen) beheersen van ontstaan en vóórkomen 
van ABR.
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Tot nu toe……………..

● Inventarisatie risico’s regio

– Gesprekken met contactpersonen/netwerkpartners

– Klankbordwerkgroepen

– Enquêtes, vragen

– Ervaringen in de praktijk

– Bekende risico’s (onderzoeksresultaten, rapporten)

● Opstellen risicoprofiel
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Belangrijkste bevindingen

Risico’s op gebied van:

● Personeel & organisatie

● Communicatie & samenwerking in de keten

● Kennis, awareness & richtlijnen

● Surveillance & signalering

● Betrokkenheid bij het RZN
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Personeel en organisatie

P&O

Tekort aan 
zorgpersoneel

Tekort aan DI’s
Gecombineerde 

woonzorgvormen
Versnippering 

zorg
Onvoldoende 

budget IP
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Communicatie & samenwerking

Communicatie & 
samenwerking in de 

keten

Overdracht nog niet 
optimaal

Transmurale 
werkafspraken nog niet 

geïmplementeerd

Geen uniforme 
terminologie

Patiënt/drager vaak niet 
volledig geïnformeerd
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Kennis, awareness en richtlijnen

Kennis, awareness & 
richtlijnen

Onvoldoende kennis Beperkte awareness
Onvoldoende 

deskundigheid 
ingehuurd

Verouderde 
richtlijnen

Empirisch vs op 
geleide van kweek 

voorschrijven
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Surveillance & signalering

Surveillance & 
signalering

Onvoldoende inzicht in 
voorkomen van BRMO 
(in diverse settings)

Incompleet beeld 
uitbraken BRMO in 

regio

Beperkte registratie 
zorginfecties (in 
diverse settings)
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Betrokkenheid & gebruik maken 
van het RZN

Betrokkenheid & gebruik 
maken van RZN

Gehandicaptenzorg, 
revalidatie en thuiszorg 

nog niet betrokken

Voelen contactpersonen 
zich betrokken?

Nog beperkt gebruik 
gemaakt van het RZN

Beperkte respons op 
uitnodigingen en vragen 

vanuit het RZN
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De uitdaging aangaan

Risicoanalyse  is een uitgangspunt voor beheersmaatregelen

In beheersmaatregelen rekening houden met risico’s die niet regionaal 
op te lossen zijn

-> creatieve oplossingen

-> landelijke samenwerking
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Wat gaan we doen?
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Thematische aanpak activiteiten RZN ABR Utrecht komende 4 jaar

● Versterking RZN ABR Utrecht

– Sessie Gebruikmaken van het netwerk: hoe kan het beter? 

● Surveillance

● Transmurale werkafspraken en signalering

– Sessie Verbetering van signalering van uitbraken infectieziekten 

● Infectiepreventie

– Sessie Infectiepreventie: ambities en plannen 

● ABS, antibiotic stewardship

– Sessie Antibiotic stewardship in verpleeghuizen 


