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Revisie praktijkgids
Om de implementatie van Antibiotic Stewardship te ondersteunen heeft de SWAB samen met de
beroepsgroepen in 2015 de ‘Praktijkgids Stewardship’ gelanceerd, beschikbaar via de website
www.ateams.nl. Deze is bedoeld als hulpmiddel voor A-teams bij het opzetten en uitvoeren van
een antimicrobial stewardshipprogramma in hun ziekenhuis. Het is een handleiding met
suggesties hoe de verschillende elementen van een stewardshipprogramma vormgegeven
kunnen worden en wat de voorwaarden zijn om een A-team te kunnen laten functioneren, met
inachtneming van de lokale situatie. De Praktijkgids is gereviseerd en zal per medio februari deze
op www.ateams.nl te raadplegen zijn. Er zal geen papieren versie gedrukt worden. Wel kunt u
eenvoudig de praktijkgids als PDF downloaden en uitprinten.

Nationale SWAB A-team meeting - save the date: 28 juni
Na een succesvolle A-team terugkomdag afgelopen november, zal het komende jaar de
bijeenkomst voor A-teams georganiseerd worden op de ochtend voorafgaand aan het SWAB
symposium (middagprogramma). Beide zullen plaatsvinden op 28 juni 2018 in Mediaplaza,
Jaarbeurs, Utrecht. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Aanvullende informatie over de
inschrijving en de invulling van het programma volgt later.

A-team register
Om contact te kunnen houden met de A-teams is er het A-team register opgericht waarin de
namen en contactgegevens van de verschillende A-teams en leden staan. Deze wordt alleen
gebruikt door de SWAB om te communiceren met u. De laatste maanden is het register
geprofessionaliseerd en geïncorporeerd in de website www.ateams.nl. U kunt hier zelf mutaties
aanbrengen zodat het register altijd up-to-date is. De bij ons bekende A-teams, leden en
contactgegevens zijn hierin ingevoerd. Binnenkort ontvangt u bericht dat het nieuwe register in
gebruik is genomen en kunt u de gegevens van uw A-team(leden) indien nodig aanpassen.

Vacature werkgroep antimicrobial stewardship
De SWAB werkgroep antimicrobial stewardship bestaat sinds 2015 en coördineert alle
activiteiten op het gebied van antimicrobial stewardship in Nederland en onderhoudt de
contacten op dit gebied met de inspectie voor de gezondheidszorg en het ministerie voor
volksgezondheid, welzijn en sport. Daarnaast ondersteunt de werkgroep de A-teams bij het
uitvoeren van hun antimicrobial stewardshipmprogramma, zoals door het uitbrengen van de
praktijkgids, het opstellen van het rapport tijdsbelasting A-teams en het aanbieden van de
antimicrobial stewardship monitor.
Deze werkgroep bestaat nu uit artsen en ziekenhuisapothekers. Vanwege de toegenomen en
belangrijke rol van verpleegkundigen en deskundigen infectiepreventie en andere disciplines,
zijn we op zoek naar een niet-arts/apotheker die onze werkgroep zou willen versterken.
Stuur een mail met (korte) motivatie en curriculum vitae naar jaap.tenoever@radboudumc.nl
(ook te gebruiken voor vragen).
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