
Uitnodiging Netwerkbijeenkomst 
Infectiepreventie in de Thuiszorg

Vragen? Neem contact op met Sterre Otten via rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl

Het zorgnetwerk kan thuiszorgorganisaties uit de 
regio Utrecht op verschillende manieren 
ondersteunen bij het verbeteren en borgen van 
hun infectiepreventiebeleid. Deze ondersteuning 
wordt geboden in de vorm van een voucher ter 
waarde van een vast bedrag om bijvoorbeeld de 
kosten van scholing voor medewerkers te 
(helpen) dekken. 

Tip: vul vóór de bijeenkomst de 
Quick Scan Infectiepreventie in en 
vraag 13 april gelijk uw voucher
aan bij de aanwezige medewerkers 
van het zorgnetwerk!

15:30 – 16:00: 
16:00 – 16:05: 

16:05 – 16:30: 

16:30– 16:45: 

16:45 – 17:05: 

17:05 – 17:15: 
17:15 – 17:45: 

Inloop 
Welkom en introductie 
Heine van Wieren, netwerkcoördinator RZN ABR Utrecht 
Infectiepreventie in de thuiszorg
Nicole Kiefte, deskundige infectiepreventie 
Vouchers in de thuiszorg
Sterre Otten, projectmedewerker RZN ABR Utrecht
Ervaring met de vouchers in De Wulverhorst
Joyce Jacobs, voorzitter stuurgroep RZN ABR Utrecht & bestuurder van De Wulverhorst
Afsluiting 
Vraag uw voucher aan!

Hygiënisch werken in de thuiszorg is van belang om oudere en kwetsbare cliënten – maar ook medewerkers – te 
beschermen tegen besmetting met ziekmakende micro-organismen. Zeker als dit resistente micro-organismen zijn, 
die ongevoelig zijn geworden voor antibiotica. Het bevorderen van infectiepreventie in de thuiszorg is daarom één 
van de prioriteiten van het zorgnetwerk. 

Woensdag 13 april organiseert het Regionaal Zorgnetwerk 
Antibioticaresistentie Utrecht (RZN ABR Utrecht) de eerste 
Netwerkbijeenkomst over infectiepreventie in de 
thuiszorg. 

Bent u werkzaam in de thuiszorg in de regio Utrecht, 
bijvoorbeeld als verpleegkundige of verzorgende, 
wijkcoördinator of kwaliteitsmedewerker, teamleider of 
bestuurder? Dan bent u van harte welkom! Per 
organisatie kunnen er maximaal 3 medewerkers 
deelnemen. 

De Netwerkbijeenkomst zal plaatvinden in het auditorium 
van het zorghotel Domstate, Beneluxlaan 928, Utrecht. U 
kunt kosteloos deelnemen aan de bijeenkomst.

Direct aanmelden? 
Mail naar: rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl.
Let op: aanmelden kan tot 4 april!
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