
Regionale aanpak 
antibioticaresistentie

Werk in jouw regio samen om antibioticaresistentie tegen te gaan!
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Samen sterk tegen antibioticaresistentie

• Zorginstellingen, organisaties en 

zorgprofessionals bundelen hun krachten 

in 10 Regionale Zorgnetwerken  

Antibioticaresistentie

• Werk ook in jouw regio samen om 

antibioticaresistentie tegen te gaan!



Een zorgnetwerk, wat is dat?

• Een zorgnetwerk is een 

samenwerkingsverband tussen  

zorginstellingen, organisaties, bestuurders 

en zorgprofessionals in een regio

• Het zorgnetwerk stimuleert informatie- en 

kennisdeling over antibioticaresistentie, 

brengt regionale risico’s in kaart, werkt aan 

transparantie over de aanwezigheid van 

resistente bacteriën in de regio, versterkt 

het zorgvuldig voorschrijven van 

antibiotica, en meer …



Voor en door professionals in de gezondheidszorg

Het zorgnetwerk verbindt professionals uit:

• ziekenhuizen

• verpleeghuizen 

• thuiszorgorganisaties

• GGD’en

• laboratoria

• revalidatieklinieken 

• huisartsenpraktijken

• gehandicaptenzorg

• apothekers 



Waarom is samenwerken in de regio zo noodzakelijk?

• Bacteriën worden ongevoelig voor de 

werking van antibiotica. Dat is een risico 

voor de volksgezondheid

• Resistente bacteriën blijven niet binnen de 

muren van zorginstellingen maar 

verspreiden zich door de regio 

• Door regionaal samen te werken kun je de 

verspreiding van resistente bacteriën 

tegengaan en resistentievorming 

voorkomen



Wat doet een zorgnetwerk?

• Zorginstellingen betrekken

• Risico’s in kaart brengen

• Transmurale werkafspraken

• Versterken van infectiepreventie

• Deskundigheidsbevordering

• Informatie-uitwisseling



Wat betekent het zorgnetwerk voor jou?

Doe ook mee aan de activiteiten van het 
zorgnetwerk en

• kom in contact met andere deskundigen

• deel kennis en informatie over 
antibioticaresistentie in de regio

• wissel ervaringen uit, leer van elkaar en 
breng de infectiepreventie op een hoger 
peil 

• draag samen zorg voor een goede 
overdracht van cliënten met een resistente 
bacterie



Contact met de zorgnetwerken
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• Meer weten over een van de 
zorgnetwerken? Neem contact op met de 
betreffende kwartiermaker. 

• De contactgegevens en een link naar de 
regionale websites en factsheets vind je op 
https://zorgnetwerkenabr.nl/over-de-
zorgnetwerken
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