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Inspiratiedag
‘Hygiënisch werken, 
van beleid tot praktijk’
Antropia, Driebergen

Samen sterk 
tegen antibioticaresistentie.

RESISTENTIEPREVENTIE.NL

Inspiratiedag - ‘Hygiënisch 
werken, van beleid tot praktijk’

Accreditatie aangevraagd voor verpleegkundigen, verzorgenden, 
verpleegkundige specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en 
deskundigen infectiepreventie.

Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen

Het programma

Tijdens de Inspiratiedag ‘Hygiënisch werken, van beleid 
tot praktijk’ ga je aan de slag met het waarom en hoe 
van antibioticaresistentie. Tijdens de dag werk je actief 
met je team aan een plan van aanpak, deel je kennis met 
elkaar en word je geïnspireerd door mooie voorbeelden 
uit de praktijk.

09:00 - 09:30 Inloop met koffie

09:30 - 10:00 Opening & Introductie 

10:00 - 11:00 Spel ‘Challenge de bacterie’

11:00 - 11:15 Koffie pauze

11:15 - 11:45 Team sessie - Wat gaat goed? Wat kan beter?

12:15 - 13:00 Lunch

13:00 - 14:00

14:00 - 14:30 De ‘Ren je Rot ABR Quiz’

14:30 - 14:45 Koffie pauze

14:45 - 16:00 Team sessie - En nu doorpakken: concrete acties.

16:00 - 17:00 Gezamenlijke dagafsluiting met borrel
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11:45 - 12:15 Introductie blended teamtraject

Inspiratiesessies

* Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Ga met jouw organisatie de strijd 
aan tegen antibioticaresistentie!

Praktische tips & tools.

Leer samen over een succesvolle ABR 
aanpak op alle lagen van de organisatie.

Een leuk interactief dagprogramma 
gericht op regionale kennisuitwisseling.

Naar huis met energie & concrete 
stappen die je morgen al kunt inzetten.

Coaching & advies op maat: sluit aan 
bij wat er speelt in jouw organisatie.



 

Schrijf jouw 
organisatie* in!

Doe je mee?

Blijvend verbeteren van hygiënisch werken vraagt om 
teamwork. Daarom is deze bijeenkomst speciaal voor 
infectiepreventiecommissies of teams op organisatieniveau. 
Wil je ook met jouw organisatie deelnemen? Schrijf je in 
volgens onderstaande stappen en ga gezamenlijk de strijd 
aan tegen antibioticaresistentie.

Onze teamnaam:

Houd hier bij welke collega’s je team versterken!

Wie passen er bijvoorbeeld in je team?
- beleids-/kwaliteitsmedewerker
-

- verpleegkundige
- specialist ouderengeneeskunde
- deskundige infectiepreventie 
- teamleider of locatiemanager
- adviseur afdeling leren/ontwikkelen
- vrijwilligerscoördinator
- vertegenwoordiger van de cliëntenraad 

STAP 1

STAP 2

STAP 3

Meld als contactpersoon jezelf en je organisatie 
aan via www.resistentiepreventie.nl/event/
inspiratiedag-utrecht/.

Stel een team samen met enthousiaste, 
gemotiveerde collega’s.

Maak de inschrijving definitief 
door alle deelnemers een eigen 
aanmeldingsformulier in te laten vullen. 

Esther van Baaijen
Adviseur Programma Aanpak 
ABR in verpleeghuizen
   info@resistentiepreventie.nl
   06 22810139

Ingeborg Groothuis 
Adviseur regionaal zorgnetwerk 
antibioticaresistentie Utrecht
   I.Groothuis@umcutrecht.nl

Vragen of hulp nodig?

 twee verzorgenden / medewerkers met   
 aandachtsgebied hygiëne

* Deze inspiratiedag is alleen voor
teams van verpleeghuisorganisaties

in het werkgebied van ABR 
zorgnetwerk Utrecht.

Hygiënisch werken is een belangrijke manier 
om verspreiding van antibioticaresistentie 
(ABR) te voorkomen (of tegen te gaan). ABR 
is een groeiend probleem. Naarmate antibiotica 
vaker gebruikt wordt, worden meer bacteriën 
resistent. Daardoor verliest ons krachtigste 
wapen tegen schadelijke bacteriën aan 
effectiviteit. 

Iedereen in verpleeghuizen heeft een 
belangrijke taak om dit te voorkomen. Dit 
kan door bewuster om te gaan met antibiotica 
en door de juiste hand- en persoonlijke 
hygiëne, infectiepreventiemaatregelen en een 
hygiënische werkomgeving.

Hoe kunnen verpleeghuisorganisaties 
hygiënisch werken op een effectieve en 
aansprekende manier blijvend veranderen? De 
inspiratiedag geeft praktische handvatten.

Waarom deelnemen?

Inspiratiedag
‘Hygiënisch werken’

Er is accreditatie aangevraagd voor verpleegkundigen, 
verzorgenden, verpleegkundige specialisten, specialisten 
ouderengeneeskunde en deskundigen infectiepreventie.

Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen 
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* Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Ga voor meer informatie en een korte 
beschrijving van de inspiratiesessies naar: 

www.resistentiepreventie.nl/event/inspiratiedag-utrecht/

Locatie

Accreditatie
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