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Deze nieuwsbrief verschijnt 

onregelmatig en is bedoeld 

om u te informeren over de 

ontwikkelingen in het ABR 

Zorgnetwerk Noord 

Nederland. Wij stellen het op 

prijs als u deze nieuwsbrief 

wilt delen met andere 

belanghebbenden in uw 

organisatie of omgeving.  

Voor aanmeldingen mailt u 

naar: 

a.d.hunderman@umcg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

regiobrede 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. 

 

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 Noord-Nederland speelt het 

bestaande multidisciplinaire netwerk van professionals voor regionale 

antimicrobiële resistentieproblematiek REMIS+ een cruciale rol.   

 
REMIS+ : multidisciplinair netwerk voor 

regionale preventie van antimicrobiële 

resistentie 

REMIS+ staat voor de ontwikkeling van regionale 

coalities waarbij infectiepreventie, diagnostiek en anti-

microbial stewardship een leidende rol spelen.  

 

Klik hier voor de 

medische 

publieksacademie over 

antibioticaresistentie.  

mailto:a.d.hunderman@umcg.nl
http://www.remis-plus.net/
https://youtu.be/eazIXvOg82E


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In augustus 2015 hebben de medische laboratoria van het  UMCG, Izore, Certe, 

LabMicta en ISALA  gezamenlijk een intentieverklaring ondertekend om het 

Regionale Microbiologisch-Infectiologische Symposium (REMIS) te verbreden tot 

een regionale overlegstructuur (REMIS+).  

 

Namens de NVMM Taskforce ‘Medische Microbiologie 2025’ heeft REMIS+ in 

2015 discussiebijeenkomsten georganiseerd in het land om het visiedocument  ‘ 

Nederland CRE-groen in 2025’  van de hand van Alex Friedrich (UMCG) te 

presenteren en om de meningen te horen van medische professionals over de 

vorming van regionale interdisciplinaire netwerken met als doel een nul-

tolerantiebeleid voor het optreden van nosocomiale CRE/CPE-infecties.  De 

netwerken ontstaan door de samenhang van de zorginstellingen die het 

natuurlijke zorgnetwerk van de patiënt vormen.   

De bevindingen hebben hun weerslag gevonden bij de Minister van VWS die in 

juli 2016 besluit om 10 antibiotica zorgregio’s in Nederland aan te wijzen.   

 

Het regionale netwerk REMIS+ en de GGD /GHOR in Friesland, Groningen, 

Drenthe hebben  de handen ineengeslagen en vormen tezamen het ABR 

Zorgnetwerk Noord Nederland dat in april 2017 feestelijk is ingeluid in Izore.  

De netwerkbijeenkomsten en werkgroepen zullen de komende periode meer in 

het teken van ABR komen te staan. Zo ook de sessie van 16 oktober waar 

MRSA uitbraken bij de gehandicaptenzorg, thuiszorg en een ziekenhuis centraal 

stonden.   

 

De REMIS+ bijeenkomsten vinden 10 maal per jaar plaats op de tweede 

maandag van de maand afwisselend in het  UMCG, Izore, Certe, LabMicta en 

ISALA. De website www.remis-plus.net biedt informatie over data en inhoud van 

de bijeenkomsten. Elke drie maanden worden de surveillancecijfers 

gepresenteerd van (bijzonder resistente) micro-organismen die bij de vijf 

aangesloten laboratoria zijn gevonden.  

 

Werkwijze in Noord-Nederland 

In Noord-Nederland werken zorgprofessionals aan de 

gezamenlijke ambitie zodat ook in de toekomst 

effectieve behandeling van infecties met antibiotica 

mogelijk is. Zij vormen samen het REMIS+-netwerk en 

werken in werkgroepen aan verschillende onderwerpen 

rondom antibioticaresistentie. Het inhoudelijke Coördinatieteam bestaat uit 

medische professionals van de microbiologische laboratoria en GGD’en in 

Noord-Nederland.  
Ook wordt gebouwd aan een bestuurlijk netwerk, waarin duurzaam de 

benodigde regionale afspraken worden gemaakt en professionals worden 

gefaciliteerd om infecties door resistente bacteriën in de zorgketen in Noord-

Nederland zoveel mogelijk te voorkomen. De kwartiermaker-stuurgroep bestaat 

uit vertegenwoordigers van GGD/GHOR, UMCG, Izore/Certe, Zorggroep Alliade, 

stichting Philadelphia en het Wilhelmina Ziekenhuis. 

Op de REMIS+ website 

meer informatie over 

REMIS+, programma en 

aanmelden: klik hier. 

http://www.remis-plus.net/
http://remis-plus.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMIS+ buigt zich over regionale 

speerpunten en regionaal risicoprofiel 

Op 8 maart 2017 hebben 70 medische professionals uit ziekenhuizen, 

verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijke gehandicapten, 

thuiszorgorganisaties, zorggroepen uit Friesland, Groningen en Drenthe 

deelgenomen aan een eerste brainstorm over samenwerking binnen de keten in 

de regio op het gebied van communicatie, kennis en data-uitwisseling de 

komende 2 jaren. Hier treft u de opbrengst van deze bijeenkomst.  

Een regionaal risicoprofiel helpt bij de prioritering en het vaststellen van 

regionaal beleid. Een regiobrede uitvoering maakt de preventie en bestrijding 

van resistente bacteriën effectiever.  

Op uitnodiging van de werkgroep Regionaal Risicoprofiel (Machiel Vonk, GGD 

Groningen, Marleen Luning, Chantal Swierts- GGD Drenthe, Alewijn Ott, CERTE) 

zijn professionals uit de regio Noord-Nederland uitgenodigd om van gedachten 

te wisselen en gezamenlijk tot een prioritering te komen van welke indicatoren 

essentieel zijn om zicht en uiteindelijk grip te krijgen op de risicofactoren. Leest 

u meer over de opbrengst via deze link. Over risicolopen en risicovormen,  

patiënten én medewerkers die zich door de keten bewegen, over soort 

instellingen, gebieden in onze regio en misschien wel vooral over 

beschikbaarheid van de juiste kennis over basishygiëne. 

Tijdens het REMIS+ van 16 oktober stond 

casuïstiek van MRSA uitbraken bij de 

gehandicaptenzorg, thuiszorg en een 

ziekenhuis centraal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Werken aan de speerpunten 

De komende periode gaat een aantal werkgroepen aan de slag, multidisciplinair 

met vertegenwoordigers uit diverse (soorten) instellingen uit de hele regio om 

de speerpunten verder vorm te geven. 

De werkgroep Regionaal Risicoprofiel heeft de eerste inventarisatie reeds 

gedaan in de regio tijdens de REMIS+ bijeenkomst van september. 

Onderwerpen van andere werkgroepen zijn:  

 maken en onderhouden van een zorgkaart van 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 

http://remis-plus.net/pdf/REMIS+_8maart_brainstorm_VERSLAG.pdf
http://www.remis-plus.net/pdf/REMIS+_11092017txt.pdf


 maken van een regionaal auditplan en –format over infectiepreventie-

maatregelen 

 maken van een regionaal nascholingsplan dat zich richt op actuele regionale 

thema’s en de situatie in het eigen werk 

 

Bent u zorgprofessional en heeft u hierover ideeën, wilt u meedenken of 

bijdragen? Dan bent u van harte welkom op de REMIS+ bijeenkomsten (of kunt 

u contact met ons opnemen.  

Joanneke Lootsma is coördinator REMIS+ en kunt u bereiken via 

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

Annet Hunderman is kwartiermaker voor het ABR Zorgnetwerk Noord Nederland 

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

 

Agenda 
 

13 november 2017: REMIS+ bijeenkomst: Programma in het kader van de 

World Antibiotic Awareness Week.  Programma en aanmelden: klik hier. 

 

1 Februari 2018: Showcase bijeenkomst voor bestuurders in de zorgketen/ 

CARE in Noord Nederland. Meer informatie volgt.  

Eerstvolgende REMIS+ bijeenkomsten: 11 december 2017 (ISALA). 2018: 15 

januari, 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni 

 

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. 

 

Afkortingen 

ABR= antibioticaresistentie 

REMIS+= Regionaal Microbiologisch en Infectiologisch Symposium 

GGD/GHOR = de vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid in 

Nederland 

NVMM = Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie 

 

 

Op onze website kunt u ook 

altijd alle informatie 

teruglezen. 

www.acutezorgnetwerk.nl/a

br-zorgnetwerk/ 

 

Informatie over het 

landelijk actieplan van VWS 

vindt u hier.  

 

mailto:j.lootsma@umcg.nl
mailto:a.d.hunderman@umcg.nl
http://www.remis-plus.net/upcoming/index_symposia_nov2017.php
https://www.acutezorgnetwerk.nl/abr-zorgnetwerk/
https://www.acutezorgnetwerk.nl/abr-zorgnetwerk/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/antibioticaresistentie

