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One Health aanpak
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Zorg

Beeld: PHIL nr 19059
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Zorgdoelstellingen 2015 - 2019

• Verder vertragen van de opkomst en verspreiding van   
multiresistente bacteriën in de zorg 

• Vroege detectie en snelle respons op resistente bacteriën. 

Aantal dragers resistente bacteriën en aantal infecties en 
sterfgevallen als gevolg van ABR groeit niet/daalt 

• Internationale samenwerking met andere EU landen. 

• 50% minder vermijdbare zorggerelateerde infecties in de 
hele zorgketen  

• Geen afname van mogelijkheden om patiënten met infecties 
door resistente bacteriën effectief te behandelen. 

• minimaal 50% reductie van het gebruik van onjuist 
voorgeschreven antibiotica.
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Acties binnen zorgdomein

Bestuurlijk overleg � meerjaren afspraken 2015-2019

Zorgnetwerken in oprichting

10 ABR zorgnetwerken gestart met aanstellen kwartiermakers

5 plannen met resultaat afspraken klaar; rest volgt

netwerken opbouwen om functieprofiel netwerken te realiseren

Surveillance

Bestaande systemen ISIS-AR, SNIV, etc. verder uitbouwen

0-metingen: Cure en algemene bevolking met bestaande data

Over aparte punt prevalentie meting in de LZ wordt overlegd

Nu werken aan

� Structurele bekostiging
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Langdurige Zorg

• Project “Resistentie Alliantie Langdurige Zorg”

• Waardigheid & Trots

Swiss delegation 7/9/167



Project “Resistentie Alliantie Langdurige Zorg”

• Maatschappelijk belang <> ambitie

• Verschillende beroepsdomeinen van belang

Medisch > beter antibiotica voorschrijven

Verzorgenden en verpleegkundigen > behandeling infecties en 
hygiëne

DIP > hygiëne en beheersen transmissie resistentie

Management & bestuur > organisatie en middelen

• Gezamenlijk optrekken > sterker en effectiever voor belang 
bewoners

• Implementatie en opschaling is de uitdaging. Langdurige zorg 
kan koploper worden in zorgnetwerken.
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Verpleeghuiszorg naar hogere kwaliteit

• Zorgzwaarte is toegenomen

• Naast kwalitatief goede medische zorg

• Welzijn van bewoners centraal stellen

• kwaliteitskader opgesteld
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Vanuit een visie op welzijn veilige en verantwoorde zorg 

leveren

Als bewoner wil je veilig voelen en de zorg krijgen die nodig is om 
Antibioticaressisentie tegen te gaan en overdracht van infecties te 
voorkomen.

EN

Zo thuis als mogelijk, in de laatste periode van je leven wil je in 
een omgeving wonen waar je je thuis voelt, waar het huiselijk is. 
Waar de zorg en ondersteuning zich aanpast aan wat voor iemand 
belangrijk is. 
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“Niet alleen jaren toevoegen aan het leven, maar juist ook

leven toevoegen aan de laatste jaren“

www.waardigheidentrots.nl
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Antibiotica resistentiebeleid: nu en morgen13

• Vragen & 

opmerkingen?

• ai.segondvonbanchet@minvws.nl

• 06-15359570

• gw.dekker@minvws.nl

• 06-52885263


