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A-team terugkomdag 17 november 2016
’s Avonds 17 november, in aansluiting op de najaarsvergadering van de NVMM/VIZ, wordt de
jaarlijkse terugkomdag voor A-teams georganiseerd in het congrescentrum De Eenhoorn in
Amersfoort. Het buffet begint om 17:30 uur. Het programma duurt van 18:15 uur tot 20:30 uur.
De Stewardshipmonitor, de concept SWAB-richtlijn “antimicrobial stewardship”, het rapport
“bepaling van het benodigde aantal uren voor A-teams” en een aantal best practices staan op
het programma. We hopen dat tenminste één vertegenwoordiger van uw A-team aanwezig kan
zijn. Inschrijven kan door een mail te sturen naar Margo Kusters: margokusters@gmail.com.
Vermeld naast uw naam en e-mailadres ook uw ziekenhuis en BIG-nummer.
We zijn nog op zoek naar A-teams die hun best practice willen presenteren (10 minuten) aan de
rest van het land. Dus als u denkt dat andere A-teams iets kunnen leren van uw aanpak, laat het
weten en stuur een mail naar jaap.tenoever@radboudumc.nl.

Tijdbesteding en financiering A-teams
Dit jaar is het project afgerond dat inzicht geeft in de tijdbesteding en benodigde financiering
van A-teams. Het resultaat is te lezen in het rapport “Bepaling van het benodigde aantal uren
voor A-teams” en hopelijk biedt dit ondersteuning om financiering bij uw Raad van Bestuur te
regelen voor uw A-team. Het rapport is te raadplegen via http://www.ateams.nl/documenten/

Conceptrichtlijn Antimicrobial Stewardship

De concept SWAB richtlijn Antimicrobial Stewardship is opgesteld en geeft aanbevelingen over
het nastreven van verschillende antimicrobial stewardshipdoelen en over verbeterinterventies
bij opgenomen volwassenen. Deze richtlijn is beschikbaar via http://www.swab.nl/richtlijnen. De
richtlijncommissie ontvangt graag uw inbreng op de concepttekst.

Stewardshipmonitor
Nethmap rapporteert jaarlijks over antibioticagebruik en antibioticaresistentie. De SWAB heeft
hier een derde monitoringspoot aan toegevoegd: de Stewardshipmonitor. Deze monitor moet
enerzijds de informatie verschaffen welke stewardshipactiviteiten in de Nederlandse
ziekenhuizen plaatsvinden en moet anderzijds ook informatie opleveren over de kwaliteit van
het antibioticagebruik in de Nederlandse ziekenhuizen. Deze drie verschillende
monitoringsinstrumenten geven ieder vroegtijdig unieke signalen af die inzicht geven in het
proces van de implementatie van het stewardshipprogramma’s en de impact daarvan. Daarnaast
biedt de stewardshipmonitor individuele A-teams essentiële informatie ten behoeve van
bijsturing van kwaliteit en kwaliteitsbewaking. De resultaten van een pilotstudie onder vijf Ateams zijn gebruikt voor de Stewardshipmonitor 2016, gepubliceerd in Nethmap:
http://www.swab.nl/swab/cms3.nsf/uploads/8E8465E1538C90ADC125802F002DFC4E/$FILE/rap
port%202016-0060%20Nethmap%20Maran%202016%20met%20erratum%20beveiligd.pdf. We
hopen dat volgend jaar meer ziekenhuizen aansluiten om te komen tot een landelijke
participatie aan de Stewardshipmonitor.

AB-Duration survey
De ESGAP en de SPILF (de Franse infectieziektenvereniging) hebben een enquête opgesteld om
te inventariseren wat de gebruikelijke behandelduur van verschillende infecties in Europa is. Zij
vragen hiervoor onze medewerking. Dit is anoniem en duurt 5-7 minuten.
Via deze link kunt u meedoen: https://fr.surveymonkey.com/r/AB-Duration
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