Programma
Netwerkbijeenkomst aanpak antibioticaresistentie 11 juni 2019
Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor de werking van antibiotica. Eenvoudig te genezen
ziektes als long- of blaasontstekingen kunnen daardoor weer levensbedreigend worden.
Antibioticaresistentie vormt dan ook een bedreiging voor de volksgezondheid; verdere ontwikkeling
en verspreiding van resistentie moet worden voorkomen. Iedere zorgprofessional heeft daarin een
rol. Het Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk (GAIN) nodigt u dan ook van
harte uit voor de netwerkbijeenkomst.
ABR: samen verantwoordelijk, samen aan de slag
GAIN is een van de tien regionale zorgnetwerken, die in opdracht van het ministerie van VWS
focussen op de aanpak van antibioticaresistentie en infectiepreventie. Vanaf mei 2019 start een
nieuwe fase: de pilotperiode is afgelopen, nieuwe projecten starten. Projecten waar we als regio
beter van worden. Voor de uitvoering hebben we uw hulp nodig! Kom daarom op 11 juni.
Programma
14.30 – 15.00 Inloop
15.00 – 15.05 Welkom
15.05 – 15.20 GAIN, het Gelders Zorgnetwerk ABR: waar staan we?
Marjo Knapen, kwartiermaker GAIN
15.20 – 16.00 Pitch regionale projecten GAIN:
* BRMO-casemanagers - Andrea Eikelenboom, CWZ
* Verbeteren voorschrijfgedrag huisartsen- Ellen van Jaarsveld, Radboudumc
* ABR aanpak in de thuiszorg - Inge te Winkel
* OPAT in de regio - Ralf Stemkens, Radboudumc
* PPO in verpleeghuizen: resultaten in onze regio - Marja Terwee, VGGM
16.00 – 16.20 Makkelijker gezegd dan gedaan! Knelpunten bij infectiepreventie
Anita Huis, IQ Healthcare, Radboudumc
16.20 – 17.20 Workshops:
1. Ervaringen uit de praktijk - Ellen Mascini & Simone Krooshof, Rijnstate
2. Nieuwe projecten in onze regio: samen aan de slag - Marjo Knapen & Alma
Tostmann, Radboudumc
3. ABR-simulatie: uitbraak in een verpleeghuis, hoe te handelen – Tjalling
Leenstra & Paul Bijkerk, RIVM
17.20 – 17.30 Hoe verder met de activiteiten in Zorgnetwerk ABR GAIN
17.30
Afsluiting met borrel

Datum:
Locatie:
Voor wie:

Accreditatie:
Aanmelden:

dinsdag 11 juni van 14.30 – 17.30 uur
Geniet in de Weerd te Arnhem
huisartsen(vertegenwoordigers), specialisten ouderengeneeskunde, deskundigen
infectiepreventie, apothekers, vertegenwoordigers vanuit thuiszorg, verpleeg- of
verzorgingshuizen, ziekenhuizen en GGD, en ook zelfstandige zorgprofessionals en
andere geïnteresseerden
aangevraagd
uiterlijk 4 juni via SecretariaatGAIN@ggdgelderlandzuid.nl.
Meer weten over GAIN? Kijk op www.zorgnetwerk-gain.nl.

