Scholingsplan LINK 2019 / 2020

2019
1. Handsome training i.s.m. Gwen Teesing, onderzoeker gesubsidieerd door ZonMw
HANDSOME is een scholingspakket om handhygiëne te verbeteren in het verpleeghuis. Door het
uitvoeren van HANDSOME zien we een verdriedubbeling van handhygiëne compliance én dat het
op de langere termijn beklijft! De scholing wordt in de vorm van een train de trainer concept
gegeven, zodat borging kan plaatvinden via de scholingsplannen van de netwerkpartners.
Datum: 14 april 2019
2. Workshop samenwerken in netwerken voor contactpersonen infectiepreventie
Datum: 18 april 2019 i.s.m. Common Eye
3. 2 daagse Ambassadeurstraining voor contactpersonen infectiepreventie
Doel: tools aanreiken voor projectmatig werken en verandermanagement inzake o.a. ombuigen van
weerstanden rondom verbeteringen doorvoeren infectiepreventie
Data: Voorjaar: 14 mei en 18 juni
4. Webinar Infectiepreventie en antibioticaresistentie; de rol van de specialist
ouderengeneeskunde georganiseerd door Verenso i.s.m. ABR zorgnetwerk Noord-Brabant
Datum: 27 juni 2019 19.30 tot 20.30 uur
5. 3 daagse Ambassadeurstraining in de vorm van train de trainer
Doel: tools aanreiken voor projectmatig werken en verandermanagement inzake o.a. ombuigen van
weerstanden rondom verbeteringen doorvoeren infectiepreventie. Tevens wordt aandacht besteed
aan docentvaardigheden, zodat de training incompany verzorgt kan worden en geborgd via de
scholingsplannen van de netwerkpartners
Data: Najaar: 30 september en 7 november 2019
6. Carrousel huisartsen Heuvelland
2 bijeenkomsten met de thema’s doelmatig voorschrijven antibiotica en infectiepreventie in de
huisartsenpraktijk.
Data: doorlopend in 2019 en 2020, zodat alle huisartsen in heuvelland geschoold worden in kleine
groepen.
7. Spiegelinformatie UWI’s huisartsenposten Doel: spiegelinformatie verschaffen over
antibioticavoorschriften bij urineweginfecties (UWI’s) op de huisartsenpost om zo
bewustwording te creëren voor het aantal voorschriften
Data: Terugkoppeling via publicatie in nieuwsbrieven en filmpje
8. Voorlichting voor huisartsen gericht op hoe ze om dienen te gaan een positieve BRMO uitslag
op een ontslagbrief
Datums: nog onbekend
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9. DTO Infectieziekten 1
Doel: Scholing voor huisartsen in samenwerking MCC Omnes op gebied van
urineweginfecties en Lyme vanuit medische microbiologie Zuyderland.
Data: ongoing sinds 2017, reeds 54 Huisartsen gedaan
10. DTO Infectieziekten 2
Doel: Scholing voor huisartsen in samenwerking met MCC Omnes op gebied van infectieuze
diarree en Fluor vaginalis vanuit medische microbiologie Zuyderland.
Data: ongoing sinds 2018
11. Scholing apothekersassistentes in Limburg op gebied van zinvol medicatiegebruik en
advisering bij kinderen met infectieziekten door RCT lid Eefje de Bont
Datum: Nov 2019
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2020
1. FTO op gebied van antibiotica allergie. Data: gedurende het gehele jaar
2. Ambassadeurstraining: afhankelijk van inschrijvingen najaar. Indien de training vol is, zal deze
nogmaals worden aangeboden.
3. Scholing thuiszorg
Inhoud het omvormen van Infectionary (serious game) voor de thuiszorg (deadline dec. 2019 via
GAIN). Binnen ZWN (met wie we het project samen doen) wordt een e-learning ontwikkeld.
Datum: NNB
4. IPA (infectiepreventie adviseur) traject indien na behoefte inventarisatie blijkt dat er
voldoende netwerkpartners interesse hebben.
De rol van IPA omvat het coördineren van en invulling geven aan verbeteringsactiviteiten ten
behoeve van infectiepreventie in de instelling waarin hij/zij als zorgmedewerker werkzaam is. Doel:
borgen concernbrede borging van veranderingen in verbetering infectiepreventiebeleid. Hiervoor
heeft de Di onvoldoende tijd.
Aanbod:
• een opleidingstraject voor twee Infectie Preventie Aanspreekpunten (IPA) per organisatie
(doorlooptijd 1 jaar)
• deelname door max 6 organisaties in het eerste jaar (12 IPA)
• deskundige begeleiding van een tutor-DI vanuit het RZN
• aantoonbare verbetering van infectiepreventie binnen de instelling door implementatie met
thematische aanpak (e-learningmodules met training on the job en borging)
Voorwaarden voor deelname aan het opleidingstraject:
• deelname aan 0-meting (audit) conform landelijk format (act. 2)
• commitment van organisatie om deelname aan traject en verbeteringen mogelijk te maken
• beschikbaarheid twee medewerkers voor opleiding IPA
• financiële vergoeding van personele kosten en eigen DI
5. Carrousel huisartsen Heuvelland
2 bijeenkomsten met de thema’s doelmatig voorschrijven antibiotica en infectiepreventie in de
huisartsenpraktijk.
Data: doorlopend in 2019 en 2020, zodat alle huisartsen in heuvelland geschoold worden in kleine
groepen.
FTO RIVM – zodra het uitgerold kan worden
Evaluatie
Alle scholingen worden geëvalueerd inzake het behalen van de leerdoelen.
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