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Aanmelden graag via www.remis-plus.net 

 

  Regionaal Risicoprofiel Noord Nederland  #durf tevragen 

 
In het kader van de inrichting van het ABR zorgnetwerk Noord Nederland die de samenwerking 

in de regionale zorgketen bevordert,  is nu ook de werkgroep Regionaal Risicoprofiel opgericht  

 (Leden zijn Machiel Vonk, GGD Groningen, Marleen Luning en Chantal Swierts- GGD Drenthe, 

Alewijn  Ott, CERTE). Om te komen tot een prioritering is een analyse van de regio noodzakelijk. 

Daarbij moet zo mogelijk worden vastgesteld welke instellingen als risico kunnen worden 

aangemerkt. Een andere manier om naar de problematiek te kijken is om na te gaan welke 

patiënten  een verhoogd risico vormen of lopen: denk hierbij aan een patiënt met een 

verblijfskatheter versus een transplantatiepatiënt.  Daarvoor is het belangrijk om met de 

professionals in de regio Noord Nederland  van gedachten te wisselen en te bepalen welke 

indicatoren essentieel zijn om zicht en uiteindelijk grip te krijgen op de risicofactoren. Een 

regionaal risicoprofiel helpt bij de prioritering en het vaststellen van regionaal beleid en een 

regio brede uitvoering maakt de preventie en bestrijding van resistente bacteriën effectiever. 

 

Via een  enquête ontvangen we graag uw suggesties  voor in  het regionaal risicoprofiel.  
 
17.30 -18.00 uur  Ontvangst met koffie/thee en broodjes 

18.00-18.15  uur Hoe komen we tot een Regionaal Risicoprofiel voor Noord Nederland  
Machiel Vonk, GGD Groningen:   

18.15-18. 25 uur MRSA in de thuiszorg:  Jolanda Wiersinga , GGD Fryslân 

18.25 -18.35 uur  Risico’s in medische kinderdagverblijven:  Trea Boersema,  DI i.o., GGD 
Groningen 

18.35-18.45 uur MRSA, ESBL en QARE bij asielzoekers: Alewijn Ott, Certe 
18.45-18.50 uur Pauze/ werkgroepen 

18.50 – 19.45 uur Werkgroepen o.l.v. W. Niessen/ M. Vonk/ A. Ott/ M.. Luning voor het  

Identificeren  van risicofactoren  en relevante partijen/personen.   Wie 

hebben we nodig voor het maken van afspraken? Wie ontbreekt er?    

19.45 - 20.00 Plenaire sessie:: Met wie moeten we het eerste aan de slag?  

20.00 uur Afsluiting en borrel 

 

Deze REMIS+ bijeenkomst is voor 2 punten geaccrediteerd door de NVMM en door de VHIG met 5 punten (cat 2). 

 
 
 



                                                                                                          
  
 
 
 

ENQUETE - REGIONAAL RISICOPROFIEL NOORD NEDERLAND 

In de medische praktijk hebben we dagelijks te maken met BRMO’s ook al realiseren we ons dat lang 

niet altijd. In de gehele populatie vindt transmissie plaats zonder dat we het weten. Om te kunnen 

komen tot de identificatie van plekken in de zorg met een verhoogd risico zijn we op zoek naar de 

noodzakelijke inbreng vanuit de verschillende professionals. 

Hierbij lijkt het zinnig om vanuit uw eigen praktijk na te denken over uw populatie in twee 

categorieën: mensen die een verhoogd risico vormen en mensen die een verhoogd risico lopen. 

Wat betreft de eerste categorie gaat het om de populatie die bij entree in een instelling valt in de 

bekende categorieën te weten patiënten na opname in een buitenlands ziekenhuis, asielzoekers 

maar ook ouderen met verblijfskatheters of een niet helend ulcus cruris die langdurig met 

antibiotica worden behandeld. 

Waar het gaat om de tweede categorie kunt u denken aan immuun gecompromitteerden, bv. 

transplantatiepatiënten, kankerpatiënten etc. 

Buiten deze bronnen en kwetsbaren hebben we natuurlijk nog de transmissierisico’s; patiënten die 

frequent tussen instelling hen en weer gaan en medisch personeel dat tussen patiënten en 

instellingen en thuissituaties heen en weer gaat. 

Wij verzoeken u vriendelijk om ons te informeren welke patiënten naar  uw idee het meeste risico 

vormen /lopen en in welke instelling/praktijk  deze zijn te vinden. 

   

UW NAAM: 

 

UW BIJDRAGE:  

 

Graag ontvangen wij  uw bijdrage voor 7 september as 

 


