
SAMEN STERK
TEGEN ANTIBIOTICARESISTENTIE

Wat doe jij aan 
infectiepreventie?

Steeds vaker krijg je 
als verzorgende of 
verpleegkundige te 
maken met bewoners 
die infecties hebben of 
drager zijn geworden 
van Bijzonder Resistente 
Micro-Organismen (BRMO). 
Deze infecties zijn moeilijk 
te behandelen, zeker 
bij kwetsbare ouderen. 
Hoogste tijd dus voor meer 
aandacht voor de risico’s 
van antibioticaresistentie 
en het verbeteren van de 
hygiëne.

Ben je werkzaam in of voor een verpleeghuis? En wil je 

samen met je collega’s voorkomen dat de kwetsbare, oudere 

cliënten infecties oplopen die niet meer te behandelen zijn?

Ga aan de slag met deze praktische hygiënetips en ga zo 

antibioticaresistentie tegen.

•	 Hang handalcohol op, of zorg voor zeep en water, bij 

iedere kamer van een bewoner.

•	 Zorg voor aandacht voor hygiëne en infectiepreventie 

binnen het team en maak het onderwerp bespreekbaar.

•	 Organiseer regelmatig scholing over hygiëne.

•	 Reinigen en desinfecteren is essentieel voor hygiëne. 

•	 De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor 

infectiepreventie. Betrek hen bij het maken van beleid, 

bijscholing of als je dingen signaleert die niet goed 

gaan. Zelf blijf je natuurlijk verantwoordelijk voor je 

eigen handelen. 

Meer hygiënetips en tools www.zorgvoorbeter.nl/hygiene



Aanpak antibioticaresistentie 
verpleeghuizen

Het programma Aanpak antibioticaresistentie 
verpleeghuizen verhoogt het bewustzijn van 
bestuurders en professionals en bevordert 
hygiënisch gedrag van professionals, bewoners 
en familie  om zo de hygiëne te verbeteren. 
Het structureel verbeteren van de hygiëne 
binnen verpleeghuizen en het verminderen van 
antibioticagebruik door bewoners maken het 
mogelijk om de bijzonder resistente micro-
organismen (BRMO) terug te dringen.

Het programma maakt gebruik van bestaand 
informatiemateriaal, richtlijnen en protocollen, in 
nauwe samenwerking met kennispartijen zoals 
de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie 
in de Gezondheidszorg (VHIG) en regionale 
samenwerkingen. ActiZ, het RIVM, V&VN, Verenso 
en Vilans voeren het programma uit in opdracht 
van het ministerie van VWS.

Wil je in jouw verpleeghuis aan de slag met 
infectiepreventie en hygiënisch werken? Vraag 
dan een gesprek aan. Je bekijkt dan samen met 
een adviseur waar extra ondersteuning nodig 
is. Heeft jouw verpleeghuis alles op orde op het 
gebied van infectiepreventie? Doe dan als goed 
voorbeeld aan het programma mee en deel jullie 
aanpak en ervaringen met collegaverpleeghuizen.

Marjolein van Vliet,

programmaleider van 

Aanpak antibioticaresistentie 

verpleeghuizen:

           Er gaat al veel goed met 

de hygiëne, maar er kan ook 

nog veel beter. Alles begint bij 

de bewustwording van zowel 

zorgprofessionals als bestuurders. 

Voor een goede hygiëne moet je 

continu aandacht hebben voor 

goede handhygiëne, materialen 

beschikbaar hebben (zoals 

handschoenen, handalcohol en 

schorten) maar ook collega’s 

kunnen aanspreken op hygiënisch 

werken. We ontwikkelen daarom 

effectieve acties die gericht zijn op 

gedragsverandering én we moeten 

ervoor zorgen dat die ook echt 

gebruikt gaan worden.

Marjolein van Vliet

m.vanvliet@vilans.nl

06-22810010

KijK VOOR MEER infORMAtiE Op: 

resistentiepreventie.nl


