Informatiebrief
Needs assessment voor InfectiEpreventie bij Zorgprofessionals buiTen het
ziekenhuis (NIEZT) project
Wat is het NIEZT project?
NIEZT staat voor Needs assessment voor InfectiEpreventie bij Zorgprofessionals buiTen
het ziekenhuis. Voor het verbeteren van infectiepreventie zal per sector rekening moeten
worden gehouden met sectorspecifieke omstandigheden die het uitvoeren van
infectiepreventie belemmeren of bevorderen. Het NIEZT project probeert deze factoren in
kaart te brengen door interviews te houden van ongeveer één uur met verschillende
professionals uit elke sector, waaronder de gehandicaptenzorg. Het NIEZT project wordt
gefinancierd vanuit een aanvullende subsidie voor de antibioticaresistentie
zorgnetwerken1 door het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Waarom infectiepreventie?
Goede infectiepreventie is nodig om de verspreiding van onder andere bacteriën tegen te
gaan. Door goede infectiepreventie kunnen infecties worden voorkomen. Daarnaast helpt
infectiepreventie om de verspreiding tegen te gaan van bacteriën die resistent zijn
geworden tegen antibiotica. Bacteriën zijn resistent wanneer een bacterie ongevoelig is
geworden voor een antibioticum. De belangrijkste oorzaak van antibioticaresistentie
(ABR) is onzorgvuldig antibioticagebruik (bijvoorbeeld antibiotica nemen bij een infectie
veroorzaakt door een virus). Als een persoon of een dier ziek is door een resistente
bacterie is deze moeilijker te behandelen. ABR is een groeiend probleem wereldwijd,
maar ook in Nederland. Het is daarom belangrijk om de kans op het krijgen van infecties
door bacteriën zo klein mogelijk te maken, zodat antibioticagebruik niet nodig is. Dit
doen we door middel van goede infectiepreventie.

Waarom benaderen we u?
Door uw praktijkkennis heeft u een goed beeld welke infectiepreventiemaatregelen wel of
niet werken binnen de gehandicaptenzorg. Graag gaan we daarom met u in gesprek
hierover. Door uw antwoorden kan hiermee in de toekomst rekening gehouden worden
bij het ontwikkelen van producten die infectiepreventie bevorderen.

Wilt u meedoen?
Bijgevoegd vindt u het toestemmingsformulier voor deelname aan het NIEZT project.
Wanneer u interesse heeft om mee te doen aan dit project, vragen wij u om dit formulier
in te vullen en te ondertekenen. Voor het plannen van het interview, vragen, of voor
meer informatie over NIEZT, kunt u contact opnemen met projectlid Mitch van
Hensbergen, via Mitch.vanhensbergen@ggdzl.nl of telefonisch via 088 880 5407.
Alvast bedankt.
Namens de projectgroep,
Mitch van Hensbergen
1. Limburgs Infectiepreventie & ABR Zorgnetwerk: http://www.limburgink.nl/

