
Wat heeft de cliënt er aan? 







Organisatie van de 10 zorgnetwerken: 

ROAZ regio’s



Organisatie per netwerk



RCT samenstelling

� Projectcoördinator (voorheen kwartiermaker)

� Specialist ouderengeneeskunde

� Arts infectieziekten GGD

� Arts microbioloog

� Deskundige Infectiepreventie 

� Arts gehandicaptenzorg

� Arts revalidatiezorg

� Apotheker

� …



Werkzaamheden van de zorgnetwerken

�2017 – 2019:  Pilot periode: kwartier maken
� In kaart brengen zorgpartners

�wie zitten er allemaal in onze regio?

� Opstellen risicoprofiel van netwerkregio

�waar liggen de grootste “uitdagingen/risico’s”)

� Eerste stappen in kennisdeling en samenwerking

�netwerk/kennismakingsbijeenkomst, ideeën ophalen

� Subsidie aanvraag 

�beheer financiën bij 8 UMC’s /Isala / Amphia



Werkzaamheden van de zorgnetwerken

�2019 – 2021: Uitvoeringsperiode
� Netwerk coördinatoren (voorheen: kwartiermakers); 

� Projectleiders / werkgroepen /

�Uitvoeren van gesubsidieerde projecten

� Na 2021 moeten de activiteiten geborgd zijn in bestaande structuren

� NZA onderzoekt kosten RZN  input voor financiering na 2023



Taken van de zorgnetwerken:

� Betrekken zorginstellingen, organisaties en zorgprofessionals

� Opstellen regionaal risicoprofiel  aanpassen van beheersmaatregelen

� Beschikbaar maken van gegevens van periodieke prevalentie van BRMO

� Bevorderen van deskundigheid door bij- en nascholingen

� Verkrijgen van inzicht in mate van implementatie IP-maatregelen 

in de zorginstellingen en bij zorgaanbieders

� Streven naar identieke en reproduceerbare manier van uitvoeren van audits

� Faciliteren van transparantie en communicatie over aanwezigheid BRMO in de regio

� Advisering bij bestrijdingsmaatregelen

� Realiseren van effectief en transparant beleid ten aanzien van antimicrobial stewardship

� Afstemming en uitwisseling van het regionale beleid op landelijk niveau



Subsidieprojecten van zorgnetwerken
� Audittool 

verpleeghuizen/instellingen gehandicaptenzorg / revalidatie

Landelijke werkgroep audits en scholing

� Format audittool beschikbaar 

� Structurele werkbezoeken verpleeghuizen, thuiszorg, revalidatie (regio NoordNed)

ziekenhuizen

� Audits basishygiëne in ziekenhuizen mbv app (regio Limburg)

� MUIZ (Melding Uitbraken Infectie Ziekten)

� Ontwikkeld en geïmplementeerd in regio Rotterdam



Subsidieprojecten van zorgnetwerken
� Transmurale werkafspraken

� Vermelding BRMO dragerschap automatisch in ontslagbrief (Utrecht)

� Casemanager BRMO (GAIN)

� Eenheid van Taal (project vanuit RIVM); 

� Surveillance / BRMO

� Delen van data op gebied van BRMO (Zuid West,NoordHoll-Flevoland, Utrecht, Euregio -

Zwolle)

� Opvolging BRMO dragerschap (Holland West)

� MRSA-expertisegroep (Holland West)

� Screening lange liggers in ziekenhuizen (GAIN)

� Semi geautomatiseerde POWI-registratie THP/TKP (Utrecht)

� LA-MRSA transmissie (Brabant)



Subsidieprojecten van zorgnetwerken
� Scholing / advisering

� Huisartsen (Zuid West)

� Thuiszorg (GAIN, Euregio - Zwolle, Zuid West)

� SOG (regio NoordNed)

� Ambassadeurstraining Vilans (Limburg)

� Webinars (GAIN)

� Infectiepreventie helpdesk (Brabant)

� Infectionary-serious game (Euregio – Zwolle)

� ZIP-net (Euregio – Zwolle)

� DI 2.0 nascholing verpleeghuizen, ism Wenckebach (NoordNed)

� Farmacotherapeutisch Overleg (FTO)

� Opleiding IPA (Utrecht)



Ingroeitaken-subsidie

� Doel: 

� opvullen van de lacunes in uitvoering reguliere ABR taken die 

door landelijke aanpak ABR in beeld komen

� Hoe:

� Ondersteuning: € 5000,-- per zorgpartij (instelling/praktijk/..)

� Budget voor ingroeitaken per RZN verschillend (subsidie-aanvraag)

� Indienen aanvraag bij RZN (format per netwerk beschikbaar)



Voor meer info van de zorgnetwerken:

� https://www.acutezorgnetwerk.nl/abr-zorgnetwerk/

� https://www.abrnetwerk.nl/

� http://www.zorgnetwerk-gain.nl/

� https://www.abrzorgnetwerkutrecht.nl/

� https://www.abrzorgnetwerknhfl.nl/

� Noord Holland West 

� Noord Holland Oost en Flevoland 



Voor meer info van de zorgnetwerken:

� https://www.abrhollandwest.nl/

� https://www.abrzorgnetwerkzwn.nl/

� https://abrzorgnetwerkbrabant.nl/

� https://limburgink.nl/



De IPA  :   Infectie Preventie Adviseur

� Wie:

subsidieproject van ABR-zorgnetwerk Utrecht

� Wat:

Een functionaris die de schakel vormt tussen CIP en DI

� Hoe:



Huidige situatie



Knelpunten:

� DI:

� Capaciteit in regio Utrecht is beperkt

� Contract-omvang per organisatie verschillend

� CIP: 

� Werkzaam binnen eigen afdeling / groep collega’s

� Geen afdelingsoverstijgende rol  reikwijdte beperkt

� Solistische functie, ondersteuning / mandaat?  

� Samenhang activiteiten binnen organisatie?

� Verloop  verlies van kennis/continuïteit



IPA: schakel tussen DI en CIP



IPA: Infectie Preventie Adviseur

� Ondersteunt CIP locatie breed

� Coördineert activiteiten op gebied van Infectiepreventie:

� coördineert afdelingsoverstijgende activiteiten op gebied van IP

� acties op gebied van basishygiene

� heeft zitting in commissie infectiepreventie

� input van CIP ingebracht op organisatieniveau

� vormt verbinding tussen management en werkvloer op gebied van IP

� houdt infectiepreventie op agenda

� Afstemming met DI / ondersteuning door DI

� voor inhoudelijke input / deskundigheid op gebied IP



Opleiding IPA door RZN Utrecht
� 2 IPA per organisatie 

� 1 op kosten RZN

� 1 op kosten organisatie

� Borging continuïteit, mogelijkheid sparren, betere verspreiding kennis binnen organisatie

� Opleiding door opleidingsinstituut (conform eindtermen/eisen RZN Utrecht) 

� STIP https://www.infectiepreventieopleidingen.nl/ipa

� 5 lesdagen gedurende half jaar

� opdrachten in tussenliggende periode

� ?? 

� Begeleiding beide IPA door tutor-DI

� 2 uur / 2 weken door ervaren deskundige IP

� 6 maanden 

� praktijk-leerboek met opdrachten



Onderwerpen die aan bod komen:

� Basale microbiologie en algemene voorzorgsmaatregelen

� Handhygiëne en gebruik van handschoenen

� Reiniging en desinfectie

� Urinelozing en stoelgang

� Opslag van materialen en middelen

� BRMO

� Kwaliteitscyclus PDCA

� Competentie-ontwikkeling (communicatief, daadkrachtig, overtuigingskracht, 

enthousiasmerend, leiderschap)



Na opleiding/begeleiding kan de IPA:

� Intermediaire rol tussen DI en CIP invullen

� Kennis en vaardigheden (pro-)actief uitdragen (oa. aan CIP) : “train the trainer”

� Infectiepreventierisico’s signaleren (locatie overkoepelend)

� Zelfstandig audits uitvoeren

� Verbeterplannen opstellen

� De uitvoering van verbeterplannen coördineren / evalueren

� PDCA-cyclus doorlopen 



En daarna?

Voorwaarde:

� Organisatie heeft een DI gecontracteerd

� borging van ondersteuning IPA op inhoud

� IPA kunnen deelnemen aan lerend netwerk

� kennis/ ervaring delen

� netwerk 

� E-learnings, tools beschikbaar via zorgnetwerk(en)



Wat heeft de cliënt aan een zorgnetwerk?

Verbinden van professionals uit 

verschillende sectoren

Delen van kennis 

en ervaringen

Vergroten bewustwording 

rol infectiepreventie

Verbeteren van zorg 

Minder 

infecties/ABR


