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ANTIBIOTICA IN VERPLEEGHUIZEN 

WAAROM ZIJN FTO’S IN DE V&V
BELANGRIJK?

Goed voorschrijven van antibiotica levert een belangrijke bijdrage

in de strijd tegen antibioticaresistentie. Hiervoor zijn een aantal

zaken belangrijk, namelijk het opsporen, registreren en bewaken

van infecties en het juist gebruik van antibiotica. Het organiseren

van een FTO over antibiotica is een middel voor voorschrijvers in

de V&V om hiermee aan de slag te gaan. 

Vanuit het IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland is een werkgroep ‘FTO’s

in de V&V’ gestart. Deze werkgroep heeft nagedacht over de ondersteuning die

we vanuit het zorgnetwerk kunnen bieden bij het organiseren van een FTO over

antibiotica. Er zijn verschillende opties afhankelijk van de wensen van de FTO-

groep en de samenwerking die er al is met bijvoorbeeld de apotheek of het

medisch microbiologische lab waarmee wordt samengewerkt. Het zorgnetwerk

helpt u graag op weg bij het starten van een FTO. 

 

 

ADVIES OF ONDERSTEUNING NODIG BIJ
DE ORGANISATIE VAN EEN FTO? 

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 

WAT IS HET DOEL VAN EEN
FTO? 
Het doel van een FTO is

het stimuleren van het

kritisch kijken naar en

cyclisch verbeteren van

voorschrijfgedrag. 

Aan een FTO nemen de volgende

professionals deel: Specialist

Ouderengeneeskunde (SO),

verpleegkundig specialist, apotheker,

arts-microbioloog. 

WIE NEMEN ER DEEL AAN HET
FTO?

HOE ZIET EEN FTO ERUIT?

Bespreking casuïstiek aan de hand

van actuele protocollen (Verenso).

Op basis van spiegelinformatie aan

de slag met kritisch kijken naar eigen

voorschrijfgedrag. Bijvoorbeeld op

vaste momenten in het jaar een

puntprevalentiemeting van

antibioticaprescriptie naar indicatie

welke gespiegeld wordt aan

landelijke dan wel regionale

prevalenties.

Maandelijkse bijeenkomsten om het

voorschrijfgedrag te bespreken. 

Iedere FTO-groep kiest de aanpak die

het best past bij deze groep. Dit kan

variëren van: 

mailto:abr.zwn@erasmusmc.nl

