
 

 

Antibioticaresistentie aangepakt door Zorgnetwerk Noord Nederland 

Antibiotica zijn nodig voor het bestrijden van bacteriële infecties. Resistentie tegen 

antibiotica is een van de belangrijkste bedreigingen van de volksgezondheid. Zowel in 

binnen- als buitenland neemt de antibioticaresistentie (ABR) toe. Hierdoor ontstaan 

steeds vaker infecties die moeilijker, of in sommige gevallen helemaal niet meer, 

behandeld kunnen worden. Het is daarom van groot belang om antibioticaresistentie te 

voorkomen en de patiënten in de regio daartegen te beschermen.   

 

Patiënten bewegen zich tussen verschillende zorginstellingen en zorgaanbieders. Denk 

hierbij aan het ziekenhuis, het verpleeghuis, de thuiszorg en de huisartsenpraktijk. 

Resistente bacteriën bewegen met deze patiënten mee. Het bezoekerspatroon van 

patiënten naar en van zorginstellingen vindt vooral regionaal plaats. Een regio brede 

uitvoering maakt de preventie en bestrijding van resistente bacteriën effectiever. 

 

Groningen, Friesland en Drenthe vormen samen een zorgregio met de naam ABR 

Zorgnetwerk Noord Nederland. Op 3 april jl. is dit zorgnetwerk officieel gelanceerd. 

 

Speerpunten zijn onder meer  een gezamenlijke aanpak,  goede voorlichting en 

interactie met burgers, patiënten en tussen zorgaanbieders, bevordering van kennis- en 

data-uitwisseling voor de bestrijding van antibioticaresistentie. Dit betekent dat de 

ziekenhuizen, GGD ’en, microbiologische laboratoria, huisartsen, revalidatieklinieken, 

verpleeghuizen, thuiszorginstellingen, etc. nog beter met elkaar gaan samenwerken en 

interacteren. In NoordNederland speelt het reeds bestaande multidisciplinaire netwerk 

van professionals voor regionale antimicrobiële resistentieproblematiek REMIS+ een 

cruciale rol.  

 

Gezichten van het ABR Zorgnetwerk NN: “blauw en groen” 

 

De “blauwe” kwartiermaker stuurgroep van het ABR Zorgnetwerk Noord Nederland 

bestaat op dit moment  uit bestuurders van GGD/GHOR, UMCG, Izore, Zorggroep Alliade, 

stichting Philadelphia en het Wilhelmina Ziekenhuis. Het “groene” inhoudelijke 

coördinatieteam bestaat uit medische professionals van de microbiologische laboratoria 



 

 

en GGD’en in Noord Nederland. Blauw en Groen scharnieren en interacteren van 

facilitering naar realiseren. 

 

Werkgroepen 

 

Inmiddels zijn werkgroepen opgestart, multidisciplinair met vertegenwoordigers uit 

diverse (soorten) instellingen uit de hele regio om de speerpunten verder vorm te geven: 

• maken en onderhouden van een zorgkaart van de regio 

• opstellen van een regionaal risicoprofiel en daarop aansluitend een beheersplan voor 

de regio 

• inrichten van regionale signalering, waarbij zorginstellingen elkaar informeren over 

het voorkomen van BRMO en verspreiding daarvan 

• maken van transmurale werkafspraken over het voorkomen van BRMO bij 

patiëntenverkeer 

• maken van een regionaal auditplan en –format over infectiepreventiemaatregelen 

• maken van een regionaal nascholingsplan dat zich richt op actuele regionale thema’s 

en de situatie in het eigen werk 

 

ABR Programma VWS 

 

De Minister van Volksgezondheid heeft het initiatief genomen tot een landelijk actieplan 

tegen antibioticaresistentie. In juli 2016 zijn door het ministerie 10 antibiotica (ABR) 

zorgregio’s aangewezen. Zij hebben de opdracht om samen te werken in de zorgketen en 

resistente bacteriën te voorkomen. De regio’s hebben vanaf medio 2017 een pilotperiode 

van 2 jaar om in de regio op een bij die regio passende wijze, invulling te geven aan het 

VWS ABR programma. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/antibioticaresistentie 

 

 

Meer weten, aansluiten, meedoen, suggesties geven?  

 

Annet Hunderman – kwartiermaker ABR Zorgnetwerk Noord Nederland. 

a.d.hunderman@umcg.nl | 06-552 562 73 

 

Joanneke Lootsma – coördinator ABR REMIS+  

j.l.lootsma@umcg.nl | 06-552 56 117 

 

Het Remis-programma is voor iedereen toegankelijk. De agenda is te raadplegen via de 

website www.remis-plus.net.  

Het REMIS van september zal gaan over het regionaal risicoprofiel: welke risico’s zie je  

vanuit jouw werk en zie je mogelijk al oplossingen? 

 

Op 1 februari 2018 organiseren wij een bijeenkomst om bestuurders en andere 

geïnteresseerden bij te praten over de stand van zaken.  

 

Meer informatie op www.acutezorgnetwerk.nl/abr-zorgnetwerk 


