IMPLEMENTATIEPROJECT
Infectieziekten en Antibiotica
Minder antibioticagebruik in verpleeghuizen? Ja dat kan!
Help mee om de dreiging van antibioticaresistentie te voorkomen,
door te investeren in het beter vaststellen en behandelen van
infectieziekten in verpleeghuizen. Bijvoorbeeld bij urineweginfecties
en lage luchtweginfecties.

UNO Amsterdam, januari 2022
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Voorkom antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie is een toenemend probleem in de gezondheidszorg. En niet
alleen een probleem voor kwetsbare ouderen met bijvoorbeeld urineweginfecties
(UWI) en lage luchtweg infecties (LLWI), ook jij als zorgprofessionals in het
verpleeghuis, en in feite iedereen in onze samenleving die een infectie oploopt, kan
er mee te maken krijgen. Gelukkig kunnen we aan antibioticaresistentie iets doen,
als we bacteriële infecties niet alleen weten te voorkomen, maar ook beter weten
vast te stellen en te behandelen.

Hoe schrijf je minder snel antibiotica voor in het verpleeghuis?
UNO Amsterdam heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek heel praktische
materialen ontwikkeld, die zorgprofessionals in verpleeghuizen aanzetten tot meer
verantwoord voorschrijven van antibiotica. Het resultaat is een afname van het
antibioticagebruik voor urineweg- en lage luchtweginfecties.

Direct aan de slag met eenvoudige en praktische producten
We nodigen je graag uit om een kijkje te nemen op de website van UNO
Amsterdam. Daar bieden wij een divers aanbod van materialen aan, variërend van
scholingen tot ondersteunende producten voor op de werkvloer. Met producten
zoals zakkaartjes, observatielijsten, patiënten informatie en stappenplannen met
handzame tips kunnen we je goed op weg helpen. Alle materialen zijn, in
onderzoeksverband en in samenwerking met professionals in verpleeghuizen
ontwikkeld, en op bruikbaarheid geëvalueerd. Ze zijn op individueel-, team-,
locatieniveau en organisatie breed in te zetten.
Tip: Ga naar de website van UNO Amsterdam en bekijk de beschikbare en
praktische producten ontwikkeld om meer verantwoord antibiotica voor
te schrijven.

Leer van en met elkaar om verantwoord antibiotica voor te schrijven
Iets nieuws implementeren in je organisatie doe je niet even, dat weten wij maar
al te goed. Om die reden start UNO Amsterdam met een intensieve begeleiding bij
het implementeren van onze producten uit de infectieziekten en antibiotica reeks.
En omdat je samen meer leert dan alleen zoeken wij organisaties die in
groepsverband aan de slag willen. Met elkaar doorlopen we de essentiële stappen
van een implementatie en werk je aan meer verantwoord voorschrijven van
antibiotica bij urineweginfecties of lage luchtweginfecties in je eigen organisatie.
We juichen ieder initiatief toe, hoe klein of groot ook, binnen de mogelijkheden
die de organisatie heeft. Uitgangspunt is dat er in de organisatie een bereidheid tot
verbeteren is voor meer verantwoord voorschrijven van antibiotica. Er is plaats
voor 8 tot 10 organisaties.
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De aanpak van het Implementatieproject
Tijdens het project vormen de deelnemende organisaties een groep. Vanuit iedere
deelnemende organisatie participeert een kernteam in de groepsbijeenkomsten. De
groepsbijeenkomsten worden begeleid door implementatiecoaches, die zullen
inspireren, coachen, begeleiden en adviseren bij het aanzetten tot meer
verantwoord voorschrijven van antibiotica en de implementatie van de UNO
producten ‘infectieziekten en antibiotica’.
In het kernteam, bestaande uit 3 medewerkers per organisatie, zit in ieder geval
iemand namens de medische discipline (denk aan een verpleegkundig specialist,
physician assistant, kwaliteits- of praktijk verpleegkundige of specialist
ouderengeneeskunde). Het kernteam zal in eigen tempo een, op de situatie in de
organisatie afgestemd, implementatieproject trekken/aansturen en wordt daarbij
binnen de looptijd van het project ondersteund door de implementatiecoaches.
Gedurende ruim een jaar staan in totaal vijf groepsbijeenkomsten (3-4 uur)
gepland, die om de drie maanden plaatsvinden. Tussen de groepsbijeenkomsten
zijn steeds twee online momenten (1½ uur) beschikbaar waar je met specifieke
vragen terecht kunt om voortgang te behouden.

Wat levert deelname op?
Deelname aan het implementatieproject levert jou en de organisatie waarvoor je
werkt een schat aan kennis, kunde en informatie op, waaronder:
•
•
•
•
•
•
•

Bewustzijn van het risico op antibioticaresistentie
Up-to-date kennis in het vaststellen en behandelen van infectieziekten
Bewustwording van het eigen handelen
Bewustwording van het voorschrijfgedrag van professionals bij een
vermoeden op UWI en of LLWI
Meer verantwoord antibioticagebruik
Een cultuur van methodisch verbeteren en evalueren
Kennis van implementeren, die ook bij andere projecten kan worden
aangewend

Het programma
Het project start met een verkennend gesprek met de implementatiecoach, waarin
de verwachting van de deelname worden afgestemd en de samenstelling van het
kernteam besproken wordt.
De globale opzet van de groepsbijeenkomsten is als volgt:
Groepsbijeenkomst 1 (28 maart van 13-17 uur)
• Voorbereiding: een goed begin is het halve werk!
• Kick off met kernteam
• De veranderopgave: gewenste en huidige situatie
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Groepsbijeenkomst 2 (juni 2022)
• Implementatiestrategie
• Elkaar inspireren
• Plan van aanpak
Groepsbijeenkomst 3 (oktober 2022)
• Uitwisselen best practices en dilemma’s
• Monitoren en tussenevaluatie voorbereiden
Groepsbijeenkomst 4 (januari 2023)
• Tussenevaluatie en bijstellen plan van aanpak
• Presenteren eerste resultaten
• Ideeën opdoen voor borging en verspreiding
Groepsbijeenkomst 5 (april 2023)
• Resultaten delen
• Borgen, impact en verspreiden resultaten

Vraag: Wil je bij jouw bewoner een urineweginfectie of lage
luchtweginfectie beter kunnen vaststellen? En helpt jouw organisatie mee om
antibioticaresistentie terug te dringen? Bekijk hier welke producten UNO
Amsterdam heeft ontwikkeld om infectieziekten in de ouderenzorg beter vast
te stellen en te behandelen.

Investering
De voorwaarden voor deelname
• Een actieve deelname van een vast kernteam van 3 medewerkers aan de 5
groepsbijeenkomsten (3 a 4 uur per bijeenkomst). De totale geschatte
tijdsinvestering per bijeenkomst per lid van het kernteam is 8 uur, inclusief
voorbereiding en bijeenkomstduur.
• De uitvoering van een implementatieproject op maat vindt plaats binnen jouw
eigen organisatie, waarbij het kernteam de trekker is. Intern worden ook andere
medewerkers bij de uitvoering betrokken.
• Inzet van een kleine projectgroep, met een afvaardiging van ondersteunende
afdelingen (zoals staf, afdeling Kwaliteit en Beleid, Communicatie) bij de
uitvoering van het project.
• Bij definitieve deelname vraagt UNO Amsterdam een akkoordverklaring m.b.t. de
deelname aan het implementatieproject, waarmee de organisatie aangeeft de
benodigde tijd en middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het
implementatieproject.
Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. De coaching wordt gefinancierd
vanuit subsidie van het ABR zorgnetwerk NH-FL
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Meer informatie?
Wil je meer informatie? Neem voor een oriënterend gesprek om je deelname aan
het project te verkennen contact op met implementatieadviseur Josien Wijffels.
Samen ga(an) je/jullie op zoek naar hoe deelname vorm kan krijgen. Daarbij
bekijken we wat op dit moment binnen de huidige context en de Corona pandemie
uitvoerbaar en haalbaar is (telefoonnummer 020- 44 49694 (ma t/m wo) of
j.f.a.m.wijffels@amsterdamumc.nl).

Aanmelden voor implementatieproject
• De deadline voor definitieve aanmelding is 14 maart 2022 vóór 12 uur.
• Bij deelname wordt een akkoordverklaring overlegd, waaruit blijkt dat de leden
van het kernteam de tijd en middelen krijgen voor het implementatieproject
(groepsbijeenkomsten en uitvoering project in eigen organisatie).
We kijken uit naar jullie deelname!

Dit project wordt gefinancierd door:
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