Uitwerking geeltjes sessie inzake vervolgacties d.d. 28-5-2019 door S. Schoffeleers, M. Moerenhout
en M. Janssen
Op 18 april jl. heeft de 1e netwerkdag CIP plaatsgevonden. Tijdens deze dag zijn via een
‘geeltjessessie’ wensen, behoeften en knelpunten benoemd vanuit de aanwezige sectoren. Volgens
afspraak is vanuit LINK deze sessie hieronder in tabelvorm uitgewerkt met hieraan gekoppeld de
benodigde actie / antwoord.
Wensen / behoeften

Actie /antwoord

LINK informeren als je
bestuurlijk of tactisch
blijft vastlopen

Visiedocument bijgevoegd dat 15 mei jl.
door bestuurlijk ROAZ is goedgekeurd.
Hierin staat de escalatie naar eigen
bestuurder en indien nodig naar
bestuurlijk ROAZ opgenomen
GGD Noord en Zuid gaan mee naar de
bezoeken vanuit LINK naar de V en V
instellingen en revalidatie instellingen.
Tevens wordt het inrichten van een
MRSA/BRMO meldpunt via de GGD in
2020 onderdeel van het project MRSA
protocol en rollen.
Inventarisatie MUIZ loopt en zou voor
zomervakantie afgerond moeten zijn. 15
mei jl. is tevens een presentatie MUIZ
gegeven voor de bestuurders in het
bestuurlijk ROAZ.
Hiervoor zou een dynamisch handboek
voor kunnen worden opgesteld. Waarbij
bv handreiking
infectiepreventiecommissie een
onderdeel kan worden

GGD Noord en Zuid: zorg
voor goede contacten
met je netwerkpartners

Adequate overdracht van
BRMO/MRSA
patiëntgegevens en
opvolging hiervan
Van elkaar leren welke
faciliteiten noodzakelijk
zijn en wanneer

Aandacht voor
Handhygiëne

Verantwoordelijke actie /
of vraag
LINK (Simone Schoffeleers)

LINK (GGD Noord en Zuid en
nog te formeren werkgroep
MRSA)

GGD Noord en Zuid vanuit
LINK (bijlage info MUIZ
toevoegt aan dit document)

1e input tijdens volgende
netwerkbijeenkomst. Tevens
dan bekijken wie in een
werkgroep zou willen indien
we hiertoe besluiten na
inputsessie.
- Op www.limburgink.nl staat een
Wie zou in de werkgroep
instructie desinfecteren en handen
willen voor de opzet van een
regionale campagne 5 mei
wassen om te downloaden.
- Materialen Handsome training staan op dag van de handhygiëne?
(kan ook een
de site resistentiepreventie.nl
communicatiemedewerker
- online leeromgeving
https://aandeslag.resistentiepreventie.nl/ van je organisatie zijn)
inloggen met emailadres en
wachtwoord
emailadres:
demo@resistentiepreventie.nl
wachtwoord: demo
- Behoefte aan een scholing: aanspreken
inzake culturele veranderaspect?
- Regionale campagne 5 mei dag van de
handhygiëne opzetten?
Handhygiëne: e-learning ontwikkeld via
Handsome project (zonmw) www.freelearning.nl
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Hoe creëer je een
aanspreekcultuur

Scholingsbehoefte die LINK zou kunnen
oppakken om te organiseren in 2020

Afstemmen isolatiebeleid

Als start stelt LINK hier het uitwerken van
een regionaal MRSA protocol voor incl.
uitgewerkte rollen voor relevante
partijen

Veilige hulpmiddelen
voldoen ze aan de norm
(samen vuist maken
tegen leveranciers die
niet voldoen) – door Fred
Slot Meandergroep
Urgentiebesef en
meerwaarde besef van
infectiepreventie op de
kaart zetten

Nadere concretisering van de wens nodig

Audits: vragenlijsten;
frequentie etc.

Regionale Handreiking audits, toevoegt
bij dit document. Zal ook nog geplaatst
worden in het forum dat eind mei
operationeel komt
Webinar ABR zorgnetwerk Brabant i.s.m.
Verenso: ‘Infectiepreventie en

Scholingsbehoefte op
diverse onderwerpen

Communicatieplan / actieplan per
organisatie hoe dit te bereiken.

antibioticaresistentie; de rol van de
specialist ouderengeneeskunde’
27 juni van 19.30 tot 20.30 uur. Vanuit
huis te volgen. Accreditatie is
aangevraagd voor SO’s en DI’s maar
iedereen is natuurlijk welkom om deel te
nemen.

Basispresentaties maken
inzake handhygiëne, HIP
etc. voor diverse
doelgroepen
(schoonmaak,
vrijwilligers etc.)

Inventarisatie scholingsbehoeften in CIP
netwerk
Basispresentaties maken over diverse
thema’s. De organisaties kunnen deze
basispresentaties zelf bewerken voor
diverse doelgroepen of
organisatiespecifieke zaken

Vraag: welke organisaties
hebben behoefte aan een
dergelijke scholing? LINK
inventariseert dit.
Workshop veranderen doe
je samen als onderdeel CIp
netwerkdag
LINK en een nog te formeren
werkgroep. Vraag: welke
organisatie zou in de
werkgroep willen die na de
zomervakantie hiervoor
wordt opgestart door
werkgroep uniformering
MRSA beleid
Manon Jansen neemt vanuit
LINK contact op met Fred
voor concretisering en
mogelijk advies
Ieders verantwoordelijkheid.
Wordt onderdeel 2e
netwerkbijeenkomst. Wie
doet wat in zijn organisatie.
Wat zou LINK hierin nog
kunnen betekenen. Moeten
we regionale acties hiervoor
opzetten?
LINK

Vraag: welke
scholingsbehoeften zijn er
binnen het CIP netwerk?
LINK zal deze inventarisatie
uitzetten

Monique Moerenhout
vanuit LINK maakt diverse
basispresentaties.
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Functieprofiel van
contactpersoon
infectiepreventie
opstellen
Onderlinge melding
uitbraken in Limburg
Griepvaccinaties
bevorderen

LINK inventariseert welke organisaties
een dergelijk profiel hebben en stelt een
good practice op

Monique Moerenhout
vanuit LINK

LINK voert momenteel een inventarisatie
MUIZ uit.
Valt buiten taakgebied LINK, maar binnen
taakgebied grep van NAZL (netwerk acute
zorg Limburg)

Implementeren
ambassadeurstraining

1e 2 daagse training 14 mei en 18 juni.
Daarna in najaar nog eens aanbieden
volgens train-de-trainer concept.

Concernbreed borgen dat
een verandering op
infectiepreventie wordt
weggezet

LINK verkend momenteel of het IPA
project van het ABR netwerk Utrecht
hiervoor oplossingen biedt (zie
bijgevoegd document voor meer
informatie)

GGD Noord en GGD Zuid
vanuit LINK
NAZL organiseert een
bijeenkomst om hierover te
brainstormen. Indien nodig
kan er een werkgroepje voor
worden opgericht. LINK
voorziet NAZL van de
contactgegevens vanuit CIP
om de juiste personen aan
te kunnen schrijven
Deelnemende organisaties
krijgen de materialen om de
ambassadeurstraining te
implementeren en borgen
binnen hun eigen
organisatie
Vraag: wie zou graag de IPA
scholing willen volgen? LINK
inventariseert deze
behoefte
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