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INLEIDING 
In 2016 heeft de themagroep ‘goede organisatie van zorg’ een survey uitgezet om in kaart te brengen 
wat organisaties aangesloten bij het UNO-VUmc zoal doen op het gebied van infectiepreventie en goed 
antibioticagebruik. Er kwamen een aantal verbeterpunten naar voren. Er is gekeken naar wat de 
themagroep zou kunnen doen om hulp of oplossingen te bieden voor deze verbeterpunten. De 
conclusie: er ligt eigenlijk al best veel ‘op de plank’! De themagroep heeft daarom de beschikbare 
producten gebundeld. Dit overzicht kan door organisaties gebruikt worden om verbeterpunten die voor 
hen gelden op te pakken, en zo infectiepreventie en goed antibioticagebruik te stimuleren. 
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Verbeterpunt Waarom? Wat is er beschikbaar? 
Meer kennis van (het 
belang van) 
infectiepreventie en 
goed antibiotica-
gebruik op de 
werkvloer  

Om meer motivatie 
te krijgen voor 
infectiepreventie en 
meer begrip voor 
terughoudend 
antibioticagebruik 

Een klinische les over het signaleren en overdragen van 
infectie gerelateerde symptomen (met een focus op 
urineweg- en luchtweginfecties), antibioticagebruik en 
antibioticaresistentie: PowerPoint op te vragen via 
uno@vumc.nl.  
 

Onderdeel ‘scholing en training’ uit de ‘Toolkit 
Handhygiëne verpleeghuizen’ van het Surveillance 
Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) van het 
RIVM: 
• Training voor zorgmedewerkers 
• Voorlichting voor zorgmedewerkers 
• Brochure handhygiëne 
• Poster handhygiëne 
 

Animatievideo’s van het RIVM: 
• Ontstaan van antibioticaresistentie 
• Verspreiding van resistente bacteriën 
 

De richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP), 
zoals de richtlijnen handhygiëne, infecties in het 
verpleeghuis en het woonzorgcentrum en BRMO. 
 

mailto:uno@vumc.nl
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=d82a88fb-76f2-480a-b371-038f46ccefdd&type=org&disposition=inline
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=05401af7-0a54-48f7-bed0-482f5c8efcd3&type=org&disposition=inline
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=3923dc04-1a6d-4c69-9a47-3dd92685b548&type=org&disposition=inline
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e4f6773c-8a56-47c9-8be8-be4d5ba1b1b3&type=org&disposition=inline
https://www.youtube.com/watch?v=TJFWo_utkaE
https://www.youtube.com/watch?v=dC-XGbB4jWw&t=1s
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/W/Werkgroep_Infectie_Preventie_WIP/WIP_Richtlijnen/Verpleeghuizen_woon_en_thuiszorg_VWT
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e8841aee-f4fc-4c33-9a4e-9bd5bc2e3a5c&type=org&disposition=inline
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=6bf02aa9-bef1-43e6-a089-1c7eddae31ff&type=org&disposition=inline
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=6bf02aa9-bef1-43e6-a089-1c7eddae31ff&type=org&disposition=inline
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=513c8b7b-189c-4bcd-a124-cdeb80af520a&type=org&disposition=inline


FACT SHEET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbeterpunt Waarom? Wat is er beschikbaar? 
Inzicht in het vóórkomen van 
infecties en antibiotica 
(resistentie) binnen de 
organisatie 

Om hier het 
behandelbeleid op 
aan te passen 

Deelname aan het Surveillance Netwerk 
Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV). Het is 
zowel mogelijk om deel te nemen aan de 
incidentiemeting (wekelijkse registratie) als de 
prevalentiemeting (registratie 1 à 2 keer per 
jaar). Voor meer informatie over SNIV: klik hier. 
 

Betere richtlijnen voor goed 
gebruik van antibiotica 

Om goed gebruik 
van antibiotica te 
bevorderen 

De beroepsvereniging Verenso ontwikkelt 
momenteel een richtlijn ‘Luchtweginfecties’ en 
een  herziening van de richtlijn 
‘Urineweginfecties’: deze zijn naar verwachting 
in het najaar van 2017 beschikbaar bij Verenso. 
 

VUmc ontwikkelt momenteel in samenwerking 
met Verenso een behandelalgoritme voor 
gebruik bij urineweginfecties: dit is naar 
verwachting medio 2017 beschikbaar en zal dan 
verspreid worden binnen UNO-VUmc. 
 

Voorlichting van bewoners en 
hun familieleden 

Om toepassing van 
infectiepreventie 
maatregelen en 
begrip voor 
terughoudend 
antibioticagebruik 
te bevorderen 

Vier verschillende brochures van het RIVM over 
antibioticagebruik (antibioticagebruik, vragen & 
antwoorden, MRSA, blaasontsteking met 
resistente E. Coli): klik hier. 
 

Exemplaar van Suske & Wiske ‘Tante Biotica’: 
online te lezen en op te vragen via deze link. 
 

Een betere balans tussen 
infectiepreventie maatregelen 
en ervaren werkdruk 

Om toepassing van 
infectiepreventie 
maatregelen te 
bevorderen 

GGD Hollands Midden heeft een praktische 
handleiding voor zorgorganisaties ontwikkeld 
met daarin informatie over: 
• Hoe je randvoorwaarden kunt creëren voor 

een goed infectiepreventiebeleid. 
• De onderdelen van een goed 

infectiepreventiebeleid. 
• Welke bevorderende factoren er zijn voor elk 

onderdeel van het infectiepreventiebeleid. 
• Hoe je om kunt gaan met belemmerende 

factoren per onderdeel van het 
infectiepreventiebeleid 

Het document is hier te downloaden. 

Een betere balans tussen 
infectiepreventie maatregelen 
en huiselijkheid 
Aanwezigheid van materieel 
voor het uitvoeren van 
infectiepreventie 
Betere afspraken over het 
uitvoeren van 
infectiepreventie 

http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=f245d03a-c2c3-4b62-8ff1-e33e6909fdde&type=org&disposition=inline
http://rivmtoolkit.nl/Onderwerpen/Antibioticagebruik
http://www.gebruikantibioticacorrect.be/nl/lees-tante-biotica-online
https://www.ggdhm.nl/handleiding-infectiepreventiebeleid-voor-zorgorganisaties/download
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