
Verbetering handhygiëne op uw V&V-locatie

Wilt u aan de slag met een FTO, maar weet u niet precies hoe dit

aan te pakken of wilt u praktische hulp? Dan denkt het

zorgnetwerk graag met u mee. Ondersteuning die het zorgnetwerk

onder meer biedt is: het in contact brengen met regionale

collega’s, een link leggen naar mogelijkheden voor de

dataverzameling zoals SNIV, hulp bij de aanvraag accreditatie,

tools voor de werkvloer en tot slot het organiseren (en

verslaglegging) van het FTO.

 

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met ons door te mailen

naar: abr.zwn@erasmusmc.nl 

 

@ipabrzwn LinkedIn Instagram

Activiteiten voor organisaties in
de verpleging en verzorging in

Zuidwest Nederland
 

Volg ons op

www.abrzorgnetwerkzwn.nl

Vanuit het zorgnetwerk willen we graag veel V&V-organisaties helpen als het gaat om het
(verder) verbeteren van de organisatie en uitvoering van de infectiepreventie en het goed
voorschrijven van antibiotica. Voor de komende periode zijn de volgende activiteiten
mogelijk interessant voor u? 

We gaan in april starten met een ondersteuningsprogramma voor locaties
die de naleving van de handhygiëneregels op hun locatie willen verbeteren.
Organisaties die mee willen doen starten met een 0-meting zodat we de
verbeteraanpak op maat kunnen afstemmen. Vervolgens gaat de organisatie
aan de slag met de interventies voor verbetering van de naleving. Vanuit het
zorgnetwerk leveren we hier materialen en methodieken voor aan en is er
vraagbaakfunctie door experts op het gebied van infectiepreventie en
gedragsverandering. De aanpak borduurt voort uit het eerdere project
Handsome en de aanpak Handen uit de Mouwen in de ziekenhuizen. Per
organisatie mogen maximaal drie locaties meedoen. In de eerste groep
kunnen maximaal 16 locaties meedoen. 

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met ons door te mailen naar:
abr.zwn@erasmusmc.nl 

 

FTO Antibiotica in verpleeghuizen

Kennis- en netwerkdag

Op de kennis- en netwerkdag op 17 mei zullen we een

gevarieerd programma aanbieden binnen de thema’s

infectiepreventie, duurzaamheid, goed voorschrijven

van antibiotica en data delen. Er is een mix van

praktische workshops, het delen van

wetenschappelijke kennis en praktijkvoorbeelden en

een ware escape room. Noteer 17 mei van 16.00 tot

21.00 uur in uw agenda. 

Wil je meer weten of actief

worden?
Mail dan naar

abr.zwn@erasmusmc.nl
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