Achtergrond

Informatieavond PPO woensdag 7 maart
Georganiseerd door het coördinatieteam van het Zorgnetwerk NoordHolland Oost/Flevoland in samenwerking met het RIVM.

Het Punt Prevalentie Onderzoek
(PPO) komt eraan!
In het Punt Prevalentie Onderzoek wordt het vóórkomen van de
resistente bacteriën ESBL en CPE bij verpleeghuisbewoners onderzocht.
U heeft er misschien al van gehoord, bijvoorbeeld via de Verenso
nieuwsbrief of bij een bijeenkomst over antibioticaresistentie.
We zoeken circa 30 verpleeghuizen in Noord-Holland Oost/Flevoland
(GGD-regio’s Amsterdam-Amstelland, Gooi en Vechtstreek en Flevoland)
die willen meedoen met 30-40 bewoners per huis.
Maar wat betekent dit PPO voor uw verpleeghuis? Waarom zou u
meedoen? Wat wordt er van u verwacht? Wat levert het op? Hoe is het
georganiseerd? Hoe kunt u zich aanmelden?

Kom naar de informatieavond in uw regio
Op deze avond wordt informatie verstrekt over het PPO, worden vragen
beantwoord en wordt nagegaan welke verpleeghuizen interesse hebben
om deel te nemen aan het PPO. Ook is er gelegenheid om kennis te
maken met andere zorgorganisaties in uw regio.

Doelgroep
Specialisten ouderengeneeskunde, arts-microbiologen, deskundigen
infectiepreventie en artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding
die werkzaam zijn in of samenwerken met verpleeghuizen in het
Zorgnetwerk Noord-Holland Oost/Flevoland.

Programma
18:00-18:30: Inloop met broodjes
18:30-21:00: Inhoudelijk programma
*Meer specifieke informatie over het programma volgt zo snel mogelijk.

Locatie:

Meer weten?

Tergooi Ziekenhuis
Van Riebeeckweg 212
1213 XZ Hilversum

Meer informatie over het PPO vindt u
hier. Voor meer informatie over de
Zorgnetwerken klik hier.

In 2017 heeft VWS antibioticaresistentie
tot speerpunt gemaakt binnen de
gezondheidszorg. Daartoe zijn tien
zorgnetwerken ingericht die opdracht
hebben gekregen om de samenwerking
in de keten te gaan bevorderen.
De aanwezigheid van resistentie
bacteriën neemt toe. Geschat wordt dat
ca 4-10% van de Nederlandse bevolking
drager is van een ESBL-bacterie.
Gezonde mensen hebben hier geen last
van. Maar bij mensen met een
kwetsbare gezondheid kunnen infecties
moeilijker te behandelen zijn en
verspreidt de resistente bacterie zich
mogelijk eerder naar anderen.
Resistente bacteriën zijn minder gevoelig
of helemaal ongevoelig voor sommige
antibioticakuren. Daarom zijn infecties
met resistente bacteriën moeilijker te
behandelen. Het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) start
daarom samen met verpleeghuizen en
de regionale zorgnetwerken een groot
landelijk onderzoek naar resistente
bacteriën. Dit onderzoek moet antwoord
geven op de vraag hoe vaak deze
resistente bacteriën voorkomen bij
bewoners van verpleeghuizen. Als we dit
weten kunnen maatregelen getroffen
worden om verspreiding van deze
bacteriën tegen te gaan.

Interesse? Meld u vóór
1 maart 2018 aan i.v.m.
catering via:
ABRNHFL@gmail.com
Ook voor andere vragen of als uw
verpleeghuis zich al wil aanmelden voor
deelname aan het PPO kunt u dit
emailadres gebruiken.

