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A‐team register
De SWAB heeft de afgelopen tijd een A‐teamregister opgezet. Dit register bevat de
contactgegevens van ieder A‐team, zodat de werkgroep snel met de verschillende A‐teams in
het land kan communiceren. U krijgt deze nieuwsbrief omdat u als contactpersoon
geregistreerd staat in het A‐teamregister. Wij verzoeken u vriendelijk deze nieuwsbrief door
te sturen naar de andere leden van uw A‐team. Om hen voortaan op een directe manier te
kunnen bereiken, is het verzoek aan u om ook hun gegevens (naam, functie en e‐mailadres)
aan de SWAB door te geven (Yvonne Beeuwkes, secretariaat@swab.nl). Indien er wijzigingen

optreden in de bezetting van uw A‐team vernemen wij dat graag via hetzelfde e‐mailadres.




Nationaal congres antimicrobial stewardship 19
januari 2016
Op 19 januari 2016 vindt er wederom een nationaal antibiotic stewardship congres plaats,
ditmaal in het Akoesticum in Ede. Aansluitend vindt ’s avonds de jaarlijkse SWAB
“terugkomdag” plaats voor leden van A‐teams. Op het congres worden de uitkomsten van de
consensusbijeenkomst over de A‐team taken en tijdsbelasting gepresenteerd. De hieruit
voortgekomen businesscase kan gebruikt worden om bij onze Raden van Bestuur financiering
te krijgen voor het uitvoeren van de taken van het A‐team. Recent is de eerste SWAB richtlijn
antimicrobial stewardship voltooid en deze zal op dit congres toegelicht worden. Daarnaast
horen we over het nut van het doen van een audit over medische profylaxe. We leren van
NICE over de recent ontwikkelde kwaliteitsindicatorenset voor antibiotica op de IC. Tevens
wordt de rol van de kinderarts binnen het A‐team besproken. Inschrijven kan
viahttp://www.interactie.org/ncas.html.




Jaarlijkse SWAB terugkomdag voor A‐teams
Het avondprogramma op 19 januari is speciaal bedoeld voor leden van A‐teams en we hopen
dat er tenminste één vertegenwoordiger van uw A‐team aanwezig kan zijn. Het opzetten van
een A‐team vergt veel inspanningen van de verschillende betrokken disciplines. Eén doel van
de jaarlijkse terugkomdag voor A‐teams is dan ook om van elkaar te leren hoe het opzetten
en uitrollen van een antimicrobial stewardshipprogramma beter en efficiënter kan. Dit jaar
staan we stil bij het gebruik van ICT voor de ondersteuning van uw werkzaamheden. Denk aan
geautomatiseerde patiëntenselectie, indicatiegericht voorschrijven, elektronische registratie,
alerts aan de voorschrijver, geautomatiseerde datageneratie en rapportage.
In Nederland vindt monitoring plaats van antibioticagebruik en van antibioticaresistentie:
jaarlijks verschijnt het NethMap/MARAN‐rapport waarin verslag wordt gedaan van zowel het
gebruik van antibiotica als de resistentie van de meest frequent voorkomende micro‐
organismen. De SWAB beoogt aan NethMap een derde monitor toe te voegen: de
Stewardshipmonitor. Deze Stewardshipmonitor heeft tot doel informatie te verschaffen over
de kwaliteit en de kwaliteitsbewaking van het antibioticagebruik in Nederlandse
ziekenhuizen. Deze drie verschillende monitoringsinstrumenten geven ieder vroegtijdig
unieke signalen af die helpen om de behandelbaarheid van infecties bij patiënten zo lang
mogelijk te waarborgen. In het laatste deel van de terugkomdag staan we stil bij de
ontwikkeling van de monitor en uw onmisbare rol als A‐teamlid bij dit proces.




ESGAP Antimicrobial Stewardship Course 7 en 8 april 2016
Voorafgaand aan de ECCMID zal de ESGAP antimicrobial stewardship course (7 & 8 april 2016)
gehouden worden in IJmuiden. Verschillende sprekers met veel ervaring op het gebied van

antimicrobial stewardship leren u praktische zaken om uw antimicrobial stewardship
programma beter vorm te kunnen geven. Naast handvatten voor de dagelijkse praktijk biedt
de course ook inzicht in recent onderzoek in dit veld, waaronder antimicrobial stewardship in
de eerste lijn en in verpleeghuizen. Inschrijven kan vanaf januari
viahttps://www.escmid.org/index.php?id=87.
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