
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instructieblad Actiepakket  

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg 

Van 18 t/m 24 november vindt de World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) plaats. Deze week 

wordt elk jaar georganiseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om bewustzijn rond de 

gevolgen van resistentie tegen geneesmiddelen te vergroten. En om burgers, zorgprofessionals en 

beleidsmakers aan te moedigen om in actie te komen. In Nederland organiseren de tien Regionale 

Zorgnetwerken ABR de WAAW 2022 met als centraal thema: antibioticaresistentie. 

Elke dag van de WAAW 2022 wordt een ander onderwerp rondom antibioticaresistentie uitgelicht. Op 

de website www.abrweek.nl vind je inhoudelijk informatie over deze onderwerpen. Hier zullen ook 

tools en tips, filmpjes en leuke nieuwsberichten gedeeld worden. Je kunt bijvoorbeeld mee doen aan 

de antibioticaresistentie quiz en er worden meerdere webinars georganiseerd tijdens de week. De 

WAAW is ook te volgen op LinkedIn en Twitter via de hashtag #WAAW2022. 

Overzicht thema’s WAAW 2022 

 Vrijdag 18 november: Wat is antibioticaresistentie? 

 Maandag 21 november: Antibiotic stewardship – Juist gebruik antibiotica 

 Dinsdag 22 november: Surveillance - Hoe monitoren we antibioticaresistentie? 

 Woensdag 23 november: Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) 

 Donderdag 24 november: Infectiepreventie 

Het actiepakket is ontworpen om je te helpen in jouw organisatie meer besef te creëren over wat 

antibioticaresistentie is en waarom het zo belangrijk is. Per dag wordt een introductie gegeven over 

het onderwerp en worden er voor de langdurige zorg relevante tools of tips gedeeld, bijvoorbeeld 

beschikbare FTO’s, e-learnings of informatiemateriaal. Ook is er informatie te vinden over het WAAW-

webinar van die dag. Daarnaast doen we suggesties voor opdrachten om samen met je collega’s uit te 

voeren. En als bijlagen zijn een aantal interessante documenten en handige posters toegevoegd. 

We raden je aan om dit document te printen en op een gezamenlijke plek neer te leggen, bijvoorbeeld 

bij de lunchtafel. Zo kunnen alle collega’s meedoen. Is het niet mogelijk om elke dag een thema door 

te nemen? Je kunt de onderwerpen ook prima verdelen over meerdere weken. 

Wij hopen dat jullie met dit pakket uit de voeten kunnen. Hebben jullie nog vragen of suggesties? 

Stuur deze dan naar info@abrweek.nl. 

Veel plezier en succes namens de Regionale Zorgnetwerken ABR 

 

 

http://www.abrweek.nl/
mailto:info@abrweek.nl
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Vrijdag 18 november | Dag 1: Wat is antibioticaresistentie? 
 
 
 

Antibiotica zijn medicijnen die gebruikt worden als je een infectie hebt door een bacterie. 

Bacteriën kunnen ongevoelig (resistent) worden voor antibiotica. De antibiotica kunnen de 

bacteriën dan niet doden of afremmen. Antibiotica werken dan dus niet meer. Dit heet 

antibioticaresistentie. Een infectie door een resistente bacterie is moeilijker te behandelen. 

Resistentie tegen antibiotica ontstaat onder andere door langdurig of vaker gebruik van 

hetzelfde type antibioticum. Als een antibioticum te vaak wordt gebruikt, gaan de bacteriën 

zichzelf beschermen tegen het geneesmiddel. Ook bij verkeerd gebruik kunnen resistente 

bacteriën ontstaan. Bijvoorbeeld als antibiotica worden gebruikt als het eigenlijk niet nodig is. 

 
 
 

E-learning 

Antibioticaresistentie 

 

Wellicht dat antibioticaresistentie voor jou 

al een bekende term is, maar geldt dat ook 

voor je collega’s? De e-learning 

“Antibioticaresistentie”, gemaakt door het 

Instituut Verantwoord Medicijngebruik 

(IVM) en vier ABR zorgnetwerken, is 

bedoeld voor verpleegkundigen en 

verzorgenden en gaat in op het ontstaan 

van antibioticaresistentie. Ook leren 

deelnemers welke maatregelen ze in de 

praktijk kunnen nemen om 

antibioticaresistentie te helpen voorkomen. 

 

 
 
Duur: 1 uur 
 
Kosten: gratis 
 
Doelgroep: verpleegkundigen, 
verzorgenden 
 
Accreditatie: V&VN 
 
Link: 
https://www.medicijngebruik.nl/ 
scholing/ouderen-en-thuiszorg/ 
e-learning/4993/antibioticaresistentie 

 
 
 

Wist je dat?  
In verpleeghuizen wonen kwetsbare mensen die sneller infecties krijgen. Er is dan 

ook een kans op infecties met resistente bacteriën. Daarom krijgen het voorkomen 

van infecties en antibioticaresistentie in de langdurige zorg extra aandacht. 

 
 

https://www.medicijngebruik.nl/scholing/e-learning/4993/antibioticaresistentie
https://www.medicijngebruik.nl/scholing/e-learning/4993/antibioticaresistentie
https://www.medicijngebruik.nl/scholing/e-learning/4993/antibioticaresistentie
https://www.medicijngebruik.nl/scholing/e-learning/4993/antibioticaresistentie
https://www.medicijngebruik.nl/scholing/e-learning/4993/antibioticaresistentie
https://www.medicijngebruik.nl/scholing/e-learning/4993/antibioticaresistentie
https://www.medicijngebruik.nl/scholing/e-learning/4993/antibioticaresistentie
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Opdracht 

Samen met Loesje hebben wij een mooie poster ontworpen voor de WAAW 

2022: Antibiotica, tijd om die resistentie eens wat weerstand te bieden. Door 

deze poster op te hangen in de personeelskamer of op een andere plek waar 

deze door veel collega’s gezien zal worden draag jij ook je steentje bij om 

resistentie onder de aandacht te brengen. Of gebruik de poster digitaal op het intranet of in een 

nieuwsbrief om tijdens deze WAAW 2022 collega’s te betrekken bij het onderwerp 

antibioticaresistentie! 

 

Je vindt de poster als bijlage 1 bij dit actiepakket. 

 
 
 

  

http://abrweek.nl/wp-content/uploads/2022/11/Loesje_WAAW2022_poster.pdf
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Op Zorg voor Beter, het kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn, is veel 

informatie verzameld over antibioticaresistente. Feiten en cijfers, links naar richtlijnen en 

voorbeeldprotocollen, praktijkverhalen van verpleeghuizen en nog veel meer. Ga naar 

https://www.zorgvoorbeter.nl/hygiene/antibioticaresistentie/. Onderstaande infographic vind je ook 

als bijlage 2 bij dit actiepakket als reminder voor jezelf en je collega’s waarom het belangrijk is om 

aan de slag te gaan met antibioticaresistentie in verpleeghuizen! 

 

 

 
 

Wist je dat?  
1 op de 15 verpleeghuisbewoners gebruikt op een willekeurige dag antibiotica. In 

sommige verpleeghuizen is dat zelfs 1 op de 5 bewoners. Maar 1 op de 4 

antibioticakuren in verpleeghuizen wordt onnodig voorgeschreven.  

(Bron: Zorg voor Beter) 

 
 
  

https://www.zorgvoorbeter.nl/hygiene/antibioticaresistentie/
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/hygiene/infographic-antibioticaresistentie_1.pdf
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Maandag 21 november | Dag 2: Antibiotic Stewardship 
Antibiotic stewardship is gericht op het terecht en goed voorschrijven van antibiotica. Het doel van 

antibiotic stewardship is het optimaliseren van de antimicrobiële behandeling voor de patiënt, het 

ontmoedigen van onnodig antibioticumgebruik, kosteneffectief werken en ongewenste neveneffecten 

van de behandeling, zoals resistentieontwikkeling, te voorkomen. 

Nederlandse artsen zijn over het algemeen terughoudend in het voorschrijven van antibiotica. Het 

gebruik van antibiotica in ons land behoort tot het laagste van Europa. Maar ook in Nederland is er 

reden tot zorg over de resistentieontwikkeling.  

Ziekenhuizen zijn verplicht om een antibioticateam of A-team op te zetten. Een A-team is 

verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van het antibioticabeleid. Het houdt hiertoe 

toezicht op het correct voorschrijven van antibiotica in het ziekenhuis en het naleven van bestaande 

lokale, nationale of internationale richtlijnen bij de behandeling van patiënten. A-teams streven daarbij 

primair naar een optimale klinische uitkomst (sterfte, ligduur), met zo weinig mogelijk bijwerkingen en 

een zo gering mogelijke ontwikkeling van antimicrobiële resistentie. 

Momenteel zijn verpleeghuizen (nog) niet 

verplicht om een A-team in te stellen. 

Toch zijn er steeds meer verpleeghuizen 

die belang hechten aan een goed 

antibioticabeleid. Zij kiezen er daarom 

zelf voor om een Antimicrobial 

Stewardship-programma op te zetten.  

 

Met subsidie van ZonMw heeft ZZG 

Zorggroep samen met het Canisius 

Wilhelmina Ziekenhuis, het Instituut 

Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en 

de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid 

(SWAB) een project uitgevoerd om te 

proberen en vertaalslag te maken van 

AMS in ziekenhuizen naar de 

verpleeghuissetting. Daar is de 

handleiding “Antimicrobial Stewardship 

binnen de Verpleeghuiszorg” uit 

voortgekomen. Het doel van deze 

handleiding is om verpleeghuizen een 

praktische leidraad te bieden bij het 

opzetten en inrichten van een 

stewardship programma dat aansluit bij 

het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: ZZG Zorggroep 
Titel: Antimicrobial Stewardship binnen de 
Verpleeghuiszorg 
Link: 
https://www.zzgzorggroep.nl/media/1794/ 
definitieve-handleiding-antimicrobial-
stwewardship-binnen-de-verpleeghuiszorg.pdf 
 

https://www.zzgzorggroep.nl/media/1794/definitieve-handleiding-antimicrobial-stwewardship-binnen-de-verpleeghuiszorg.pdf
https://www.zzgzorggroep.nl/media/1794/definitieve-handleiding-antimicrobial-stwewardship-binnen-de-verpleeghuiszorg.pdf
https://www.zzgzorggroep.nl/media/1794/definitieve-handleiding-antimicrobial-stwewardship-binnen-de-verpleeghuiszorg.pdf
https://www.zzgzorggroep.nl/media/1794/definitieve-handleiding-antimicrobial-stwewardship-binnen-de-verpleeghuiszorg.pdf
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Opdracht Specialist Ouderengeneeskunde/Verpleegkundig Specialist/PA 

Denk terug aan de keren dat jij de afgelopen week antibiotica hebt 

voorgeschreven. Heb je in alle gevallen de geldende richtlijnen gevolgd? Als je 

daarvan afgeweken bent, wat was daar de reden voor? Bepreek deze casus 

eens met je collega’s, hoe zouden zij gehandeld hebben?  

 
 

Webinar “Antimicrobial Stewardship in de verpleeghuiszorg” 

 

 
 

Het Gelders Netwerk voor Infectiepreventie (GAIN) organiseerde in 2021 een webinar over goed 

gebruik van antibiotica in verpleeghuizen. In dit webinar wordt uitgelegd wat antimicrobial 

stewardship is en worden er voorbeelden gegeven om het voorschrijfgedrag in jouw 

verpleeghuis te verbeteren. Sprekers zijn Andrea Eikelenboom (deskundige infectiepreventie en 

onderzoeker), Mariëlle van Loosbroek (specialist ouderengeneeskunde en kaderarts) en 

Daniëlle Gommers (specialist ouderengeneeskunde). 

 

Terugkijklink: https://bijeenkomst.online/gain/webinar/goed-gebruik-van-antibiotica-in-

verpleeghuizen-antimicrobial-stewardship/details  

 

  

https://bijeenkomst.online/gain/webinar/goed-gebruik-van-antibiotica-in-verpleeghuizen-antimicrobial-stewardship/details
https://bijeenkomst.online/gain/webinar/goed-gebruik-van-antibiotica-in-verpleeghuizen-antimicrobial-stewardship/details
https://bijeenkomst.online/gain/webinar/goed-gebruik-van-antibiotica-in-verpleeghuizen-antimicrobial-stewardship/details
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Wist je dat? 
Sir Alexander Fleming, de ontdekker van penicilline, waarschuwde al in 1945 in zijn 

toespraak ter gelegenheid van de Nobelprijs dat bacteriën vrij gemakkelijk een 

resistentie tegen antibiotica kunnen ontwikkelen waardoor de werkzaamheid van het middel 

vermindert. De betekenis van dit verschijnsel voor de klinische praktijk, dat bij alle typen 

antibiotica kan optreden, kreeg in de beginjaren van de antibiotica slechts weinig aandacht. 

Maar tegenwoordig beschouwt men resistentie als een belangrijke bedreiging voor de 

volksgezondheid. Want niemand wil terug naar de tijd van vóór Flemings ontdekking, toen 

patiënten die een bacteriële infectie opliepen moesten vertrouwen op hun natuurlijke 

weerstand en niet zelden overleden aan gewone infecties zoals pneumonie. 

 
 

Urineweginfecties 

Urineweginfecties en luchtweginfecties zijn de meest voorkomende redenen voor het voorschrijven 

van antibiotica in verpleeghuizen. Uit onderzoek is gebleken dat er onder de populatie kwetsbare 

ouderen sprake is van overbehandeling met antibiotica, in het bijzonder voor urineweginfecties (UWI). 

De herziene Verenso- richtlijn ‘Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen’ (2018) besteedt aandacht 

aan de factoren die overbehandeling in de hand werken en biedt handvatten voor juiste diagnostiek 

en behandeling van urineweginfecties bij kwetsbare ouderen, waarbij tegelijkertijd getracht wordt om 

het optreden van antimicrobiële resistentie binnen de gezondheidszorg in te perken.  

Hoofdpunten van het behandelbeleid zijn terughoudendheid met het voorschrijven van antibiotica 

voor behandeling van urineweginfecties bij kwetsbare ouderen tenzij er sprake is van: 

 urineweg-gerelateerde klachten met samengaande systemische verschijnselen; 

 meerdere urineweg-gerelateerde klachten; 

 één zeer hinderlijke urineweg-gerelateerde klacht; 

 een urineweg-gerelateerde klacht met samengaande pijn in de nierloge (flankpijn); of 

 pijn in de nierloge met samengaande systemische verschijnselen. 

In de praktijk zien we echter dat urineonderzoek nog regelmatig onnodig wordt ingezet. Bijvoorbeeld 

bij patiënten met vaginale, buik- of mictieklachten die atypisch zijn voor een urineweginfectie. Of bij 

patiënten met een verblijfskatheter, of kwetsbare ouderen met aspecifieke klachten zoals verwardheid 

en malaise.  

Tot enkele jaren geleden werd een positieve urinestick gezien als een bevestiging van de diagnose 

urineweginfectie bij kwetsbare ouderen. Inmiddels weten we dat je met urineonderzoek niet 

betrouwbaar een UWI kunt aantonen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat veel kwetsbare ouderen 

bacteriën in de urine hebben zonder daar klachten van te hebben, asymptomatische bacteriurie. De 

aanwezigheid van bacteriën in de urine – aangetoond met een urinestick – zegt dus niets over of 

iemand een UWI heeft. Dit betekent dat we heel anders om moeten gaan met het sticken van urine in 

verpleeghuizen, en vraagt om verandering van een routine die is ingebed in de dagelijkse praktijk. 

https://www.verenso.nl/richtlijnen-en-praktijkvoering/richtlijnendatabase/urineweginfecties
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UNO Amsterdam heeft samen met verpleegkundigen en verzorgenden een informatieposter 

ontwikkeld. Op deze poster staat alles wat je als verpleegkundige of verzorgende moet weten over het 

sticken van urine bij verpleeghuisbewoners. Deze poster is als bijlage 3 toegevoegd aan dit actiepakket. 

 

 

Opdracht  

Overleg met je collega’s hoe jullie deze poster onder de aandacht zouden 

kunnen brengen van de zorgteams. Vind een geschikte plek om de poster op 

te hangen of deze digitaal te delen. Attendeer zorgteams op de meest gestelde 

vragen naar aanleiding van de poster (deze zijn ook te vinden via de QR-code 

op de poster). Bij het gezamenlijk bespreken van de poster in een teamoverleg, 

is het handig om deze erbij te houden (digitaal of uitgeprint). 

 
 

Antibiotica-allergie 

Onjuiste antibiotica-allergie registraties zijn een landelijk probleem. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 

10% van de patiënten een penicilline-allergie meldt bij hun bezoek aan huisarts, apotheek of 

ziekenhuis. Maar na een evaluatie van de allergie door middel van een huidtest, en zo mogelijk een 

provocatietest, blijkt meer dan 90% van deze patiënten niet allergisch. Vanuit het perspectief van 

https://unoamsterdam.nl/antibiotica/scholing-urine-sticken-wel-niet-zinvol-bij-verpleeghuisbewoners/
https://unoamsterdam.nl/wp-content/uploads/2022/09/Meest-gestelde-vragen-over-wel-of-niet-urine-sticken.pdf
https://unoamsterdam.nl/wp-content/uploads/2022/09/Meest-gestelde-vragen-over-wel-of-niet-urine-sticken.pdf
https://unoamsterdam.nl/wp-content/uploads/2022/09/Poster-Urine-Sticken-definitief-1.pdf
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antibiotic stewardship zijn incorrecte of onvolledige registraties een probleem omdat ze de 

behandelaar dwingen te kiezen voor een tweede keus antibioticum, vaak middelen met een breder 

spectrum. Het gebruik van deze middelen kan weer sneller leiden tot antibioticaresistentie. Ook zijn 

alternatieve antibiotica soms minder effectief en/of veroorzaken ze meer bijwerkingen of hogere 

kosten. 

Wil jij aan de slag met het terugdringen van onterechte antibiotica-allergieregistraties in jouw 

verpleeghuis? Het ABR Zorgnetwerk Holland-West heeft een e-learning en FTO materialen voor 

verpleeghuizen ontwikkeld over dit thema. Ook wordt er tijdens de WAAW 2022 een webinar over dit 

onderwerp georganiseerd, in samenwerking met de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB). 

 
 
 
 
E-learning Antibiotica-allergie 

Als zorgverlener kom je regelmatig in 

aanraking met patiënten die aangeven 

allergisch te zijn voor antibiotica. Allergieën 

zijn potentieel levensbedreigend, en in de 

praktijk wordt door allergie-meldingen vaak 

afgeweken van het eerste keuze antibioticum. 

Dat is vaak onterecht. In deze online module 

leer je verschillende typen allergieën 

onderscheiden en dilemma’s uit de dagelijkse 

praktijk op te lossen. Wanneer kan het 

antibioticum wel gegeven worden en wanneer 

niet? Een hoe zit het eigenlijk met 

kruisallergie? 

 

Doelgroep: specialisten ouderengeneeskunde 

en andere voorschrijvers van antibiotica, 

apothekers 

 

Kosten: gratis 

 

Accreditatie: ABAN, 2 punten 

 

Link: 

https://www.boerhaavenascholing.nl/medisch

e-nascholing/2022/e-learning-antibiotica-

allergie-2022/  

 
 
 
 
FTO Antibiotica-allergie 

Vergroot je kennis over antibiotica-allergie 

registraties met dit FTO, speciaal ontwikkeld 

voor de langdurige zorg. Doelstellingen: 

 Onderscheid kunnen maken tussen 

bijwerking, allergie en overgevoeligheid. 

 Mogelijkheden kennen om een nieuwe 

antibiotica allergie te herkennen en 

registreren. 

 Mogelijkheden kennen om bestaande 

registraties correct te evalueren en 

eventueel op te schonen. 

 Het maken van afspraken over het 

registreren, de verantwoordelijkheid, het 

communiceren en het dossiervoeren 

omtrent antibiotica allergieën. 

 

Het pakket bestaat uit drie documenten om 

dit FTO zelf te organiseren: 

1. Achtergrondinformatie FTO 

antibiotica-allergieregistraties. 

2. FTO antibiotica-allergie. 

3. Instructies voor geven van het FTO. 

 

Link: 

https://abrhollandwest.nl/themas/projecten/

antibiotica-allergie  

https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2022/e-learning-antibiotica-allergie-2022/
https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2022/e-learning-antibiotica-allergie-2022/
https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2022/e-learning-antibiotica-allergie-2022/
https://abrhollandwest.nl/themas/projecten/antibiotica-allergie
https://abrhollandwest.nl/themas/projecten/antibiotica-allergie
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Webinar “Antibiotica-allergie: hoe krijgen we 
onterechte registraties de zorgketen uit?” 

In dit webinar worden deelnemers geïnformeerd over de nieuwe SWAB-

richtlijn “Aanpak bij vermoeden van antibiotica-allergie” en de 

achtergrond hiervan. Daarnaast worden ervaringen en resultaten 

gedeeld over lopende ontlabel projecten in ziekenhuizen en de eerste 

lijn. Dit biedt deelnemers praktische handvatten om een ontlabel project 

op te zetten in de eigen zorgorganisatie.  

Wanneer:  maandag 21 november, 19.30-20.30u 

Voor wie:  huisartsen, specialisten, verpleegkundig specialisten, physician 

assistants, apothekers 

Aanmelden:  https://abrweek.nl/service/maandag/  

 

 

  

https://swab.nl/nl/vermoeden-van-antibiotica-allergie-algemene-informatie
https://abrweek.nl/service/maandag/
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Dinsdag 22 november | Dag 3: Surveillance 
Surveillance is het doorlopend verzamelen en analyseren van gegevens over antibioticagebruik en de 

resistentie van bacteriën voor antibiotica. In Nederland ondersteunt en coördineert het Centrum 

Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM de surveillance. Er zijn verschillende surveillance systemen 

actief die elkaar aanvullen en samen een breed beeld schetsen van antibioticagebruik, 

antibioticaresistente en gerelateerde thema’s zoals de aanwezigheid van zorginfecties en 

infectieziekten in ons land. De resultaten worden jaarlijks door het RIVM i.s.m. de Stichting Werkgroep 

Antibioticabeleid (SWAB) gepubliceerd in het NethMap Rapport. 

 

 

Surveillance van Antibioticagebruik  

De Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) is verantwoordelijk voor de structurele surveillance 

van humaan antibioticagebruik in Nederland. Het betreft de surveillance van antibioticagebruik in de 

extramurale sector (via huisartsen en openbare apotheken) en in de intramurale sector (ziekenhuizen 

en verpleeghuizen). 

Voor het in kaart brengen van het extramurale antibioticagebruik werkt de SWAB samen met de 

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) die informatie verstrekt over geneesmiddelverstrekkingen 

van de openbare apotheken in Nederland. Om inzicht te krijgen in het antibioticagebruik in de 

Nederlandse ziekenhuizen worden de inkoopcijfers van apotheken van alle academische en algemene 

ziekenhuizen gecombineerd met het aantal days on therapy (DOTs) en het aantal verpleegdagen en 

opnames voor het betreffende ziekenhuis. Er is nog geen sluitend surveillance systeem voor 

https://swab.nl/
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antibioticagebruik in verpleeghuizen, maar via het SNIV (zie hieronder) kunnen verpleeghuizen zich 

aanmelden voor een module waarbinnen data m.b.t. het antibioticagebruik van de instelling via de 

apotheek gedeeld worden. Door deel te nemen aan deze module kunnen verpleeghuizen zelf ook het 

antibioticagebruik in hun instelling monitoren en vergelijken met andere instellingen. Het spiegelen en 

bespreken van de resultaten kan helpen het juist gebruik van antibiotica te bevorderen. 

Surveillance van Infectieziekten 

Het Surveillance Netwerk Infectieziekten in Verpleeghuizen (SNIV) heeft als doel om een netwerk van 

verpleeghuizen te vormen. Deze functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van 

infectieziekten en antibioticagebruik in verpleeghuizen. Er zijn verschillende soorten metingen en 

projecten waar verpleeghuizen aan deel kunnen nemen, waardoor je als huis beter inzicht krijgt in het 

vóórkomen van infecties en in het antibioticagebruik. Deelnemende huizen registreren bijvoorbeeld 

wekelijks de aanwezigheid van een aantal infectieziekten. Dit biedt handvatten voor specifieke 

infectiepreventie verbetermaatregelen. Ga voor meer informatie over SNIV naar de website van het 

RIVM: https://www.rivm.nl/sniv  

 

 

Opdracht  

Wat doet jouw organisatie op het gebied van surveillance? Welke indicatoren 

worden intern gemonitord? En wordt er extern deelgenomen aan bijvoorbeeld 

het SNIV? Waarom wel of niet? Bespreek dit eens met je collega’s als je zelf de 

antwoorden niet direct hebt. 

 

 

Wist je dat?  

In 2020 heeft 12,15% van de Nederlandse bevolking antibiotica gebruikt. In de 

periode vóór COVID-19 was dit jarenlang zo’n 15-16%. Antibiotica worden vaker 

gegeven aan kinderen en ouderen. 12,65% van alle 0 tot 5-jarigen gebruikte 

antibiotica en 19,13%. van alle 75-plussers. Daarnaast werden vaker antibiotica 

voorgeschreven aan vrouwen (12,8%) dan mannen (11,5%). (Bron: CBS) 

 

 

Surveillance Antibioticaresistentie 

De medisch microbiologische laboratoria waar de kweken van patiënten met infecties worden 

verwerkt, houden bij welke bacteriën veel voorkomen en voor welke antibiotica ze gevoelig zijn. Een 

groot aantal van de Nederlandse laboratoria verstrekt geanonimiseerde gegevens over 

antibioticaresistentie aan het RIVM. Deze gegevens worden sinds 2008 verzameld in het 

https://www.rivm.nl/sniv
https://www.rivm.nl/sniv
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Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem voor Antibiotica Resistentie (ISIS-AR). Zo kan worden 

opgemerkt welke bacteriën ongevoelig worden voor welke middelen en of er infecties voorkomen met 

andere bacteriën. Met deze gegevens kunnen maatregelen genomen worden om antibioticaresistentie 

te voorkomen en kunnen artsen het juiste antibioticum voorschrijven. Door de voortdurende 

terugkoppeling kan het effect van de genomen maatregelen beoordeeld worden. Zo kan surveillance 

van antibioticaresistentie en antibioticagebruik bijdragen aan het beheersen van het 

resistentieprobleem. De gegevens uit ISIS-AR worden ook opgenomen en geanalyseerd in het 

NethMap rapport. 

 

Samenvatting NETHMAP 2022  

Ook in 2021 heeft de uitbraak van het coronavirus de 

gezondheidszorg in Nederland nog erg belast. Er hebben meer 

mensen op de IC gelegen en minder mensen konden terecht in 

de reguliere zorg. Toch is het aantal bacteriën dat resistent is 

tegen antibiotica de afgelopen twee jaar gelijk gebleven. Bij 

sommige bacteriesoorten is de resistentie zelfs afgenomen ten 

opzichte van de jaren ervoor. Ook is het aantal bacteriën dat 

resistent is tegen verschillende antibiotica tegelijk, waardoor ze 

moeilijker te behandelen zijn, gelijk gebleven. Wel is de laatste 

jaren de resistentie toegenomen bij sommige soorten bacteriën 

die veelal milde infecties van onder andere de huid veroorzaken. 

Sinds het begin van de coronapandemie in 2020 hebben 

ziekenhuizen en verpleeghuizen minder uitbraken door resistente bacteriën gemeld. Het is niet 

duidelijk wat de effecten van de coronapandemie op de antibioticaresistentie op de langere 

termijn zijn. Tijdens de coronapandemie hebben huisartsen en ziekenhuizen in totaal minder 

antibiotica voorgeschreven. Wel is er gemiddeld per patiënt meer antibiotica gegeven. Dit komt 

doordat veel patiënten met COVID-19 langer en intensiever moesten worden behandeld in het 

ziekenhuis. Wereldwijd komt het steeds vaker voor dat infecties worden veroorzaakt door 

bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. In Nederland is dit probleem minder groot dan in 

veel andere landen omdat antibiotica alleen wordt voorgeschreven als het echt nodig is. Toch is 

het belangrijk dat Nederland waakzaam blijft. Dat gebeurt onder andere door 

antibioticaresistentie en antibioticagebruik in de gaten te houden. Dan kunnen op tijd 

maatregelen worden genomen om te voorkomen dat het resistentieprobleem groter wordt. 

 

Bron: RIVM  

https://www.rivm.nl/publicaties/nethmap-2022-consumption-of-antimicrobial-agents 

 

 

https://www.rivm.nl/publicaties/nethmap-2022-consumption-of-antimicrobial-agents
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2022-0057.pdf
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Symposium en webinar “Antibioticaresistentie” 

Tijdens dit RODIN symposium, dat ook als webinar gevolgd kan worden, 

wordt o.a. ingegaan op surveillance, nieuwe diagnostiek voor de detectie 

van resistentie, ervaringen met een MRSA-uitbraak en nieuwe 

antibioticamiddelen.  

Wanneer:  dinsdag 22 november, 16.30-20.00u 

Voor wie:  artsen, deskundigen infectiepreventie, beleidsmakers 

Aanmelden:  https://abrweek.nl/service/dinsdag/  

  

https://abrweek.nl/service/dinsdag/
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Woensdag 23 november | Dag 4: BRMO 
Bacteriën die resistent zijn voor meerdere antibiotica noemen we ‘bijzonder resistente micro-

organismen’ (BRMO). Patiënten worden niet zieker van een BRMO, maar een ontsteking veroorzaakt 

door een BRMO is moeilijker te behandelen, omdat sommige antibiotica niet meer werken. De 

bekendste BRMO zijn MRSA, ESBL, VRE en CPE. 

 

MRSA 

MRSA staat voor meticilline-resistente 

Staphylococcus aureus. Een MRSA bacterie 

zit vooral op de huid en/of in de neus en raak 

je vaak vanzelf weer kwijt. De MRSA-bacterie 

is resistent voor een aantal antibiotica die 

lijken op het middel meticilline. In Nederland 

is ongeveer 1% van de bevolking besmet met 

een MRSA-bacterie, vaak zonder dit zelf te 

weten. Ondanks dat de meeste mensen geen 

klachten hebben bij dragerschap van een 

MRSA, kan deze bacterie wel worden 

verspreid. 

ESBL 

ESBL staat voor Extended spectrum beta-

lactamase, een eiwit (enzym) dat bij 

bepaalde bacteriën voorkomt en antibiotica 

kan afbreken zodat deze niet meer werken. 

In Nederland is ongeveer 8% van de 

bevolking drager van een ESBL-bacterie, 

vaak zonder dit zelf te weten. De ESBL-

bacteriën komen vooral voor in de darmen. 

Een ESBL-bacterie kan op den duur vanzelf 

weer worden kwijtgeraakt, hoewel bekend is 

dat veel cliënten met een resistente bacterie 

langdurig drager zijn van deze bacterie. 

CPE 

CPE staat voor Carbapenemase-

producerende enterobacterales. Net zoals 

bij ESBL is carbapenemase een soort eiwit 

dat bij sommige bacteriën voorkomt en die 

bepaalde soorten antibiotica kan afbreken. 

De behandelmogelijkheden voor infecties 

veroorzaakt door deze bacteriën zijn 

uitermate beperkt. Het is daarom belangrijk 

om de CPE-bacterie snel op te sporen en 

ervoor te zorgen dat verspreiding wordt 

voorkomen. Daarom is het verplicht om een 

CPE besmetting te melden bij de GGD 

(meldingsplicht groep C).  

VRE 

Wanneer een enterokok bacterie niet meer 

reageert op antibiotica die gewoonlijk 

worden voorgeschreven voor de 

bacteriesoort enterokokken spreken we van 

VRE. VRE is de afkorting van vancomycine-

resistente enterokok. VRE-bacteriën zijn 

ongevoelig voor veel soorten antibiotica, 

waardoor de bacterie alleen te behandelen 

is met speciale, zelden voorgeschreven 

antibiotica. Dit betekent dat infecties 

veroorzaakt door de VRE-bacterie moeilijk te 

behandelen zijn. 

 
Steeds vaker worden zorginstellingen geconfronteerd met cliënten die infecties hebben of drager zijn 

van een BRMO. Verpleeghuizen zijn, net als ziekenhuizen, risicovolle plaatsen voor het ontstaan en 

verspreiden van BRMO. Cliënten kunnen deze resistente bacteriën ook meenemen van de ene naar 

de andere zorginstelling. Ondanks dat dragers zelf vaak geen last hebben van de bacterie is het 

belangrijk om verspreiding van resistentie bacteriën te voorkomen. Zodat antibiotica kunnen blijven 
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werken. Daarom worden in zorginstellingen en in de thuiszorg maatregelen genomen om 

verspreiding te voorkomen. 

 

In afwachting van de nieuwe BRMO-richtlijn die ontwikkeld wordt door het Samenwerkingsverband 

Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) is de WIP-richtlijn BRMO voor Verpleeghuizen, woonzorgcentra en 

voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen nog steeds het leidende document voor het 

omgaan met cliënten met een BRMO in verpleeghuizen. Voor de thuiszorg is dat de LCI-richtlijn 

BRMO.  

 

Ieder verpleeghuis is verplicht om de landelijke WIP-richtlijn over BRMO te vertalen naar een 

protocol voor de organisatie. In dat protocol staat precies wat een medewerker moet doen bij een 

cliënt met een BRMO en hoe dat in het verpleeghuis precies uitgevoerd moet worden. Deze 

informatie moet kort en krachtig zijn, zodat iedereen direct weet wat te doen zonder veel tekst te 

hoeven lezen. In het protocol staat bijvoorbeeld of de medewerker altijd handschoenen of een 

schort moet dragen bij zorghandelingen bij de cliënt, en of de cliënt moet beschikken over een eigen 

toilet. Het is bijna nooit zo dat een cliënt met een BRMO niet mee mag doen met gezamenlijke 

activiteiten. Ook hoeft de cliënt als drager van een BRMO bijna nooit op zijn kamer te blijven. 

Cliënten kunnen een BRMO vanzelf weer kwijt raken. Maar in een behoorlijk aantal gevallen zal de 

cliënt blijvend drager zijn en zullen de maatregelen altijd nodig blijven. Het is daarom belangrijk dat 

medewerkers weten hoe te handelen. Om te voorkomen dat ze zelf besmet raken en/of de 

resistentie bacterie zich verder verspreidt. 

 

Beleid en protocollen bij een patiënt met een BRMO 

Op de website van Publiek ZIPnet staat een breed scala 

aan voorbeeldprotocollen m.b.t. de zorg voor cliënten met 

verschillende types BRMO in het verpleeghuis of in de 

thuiszorg. Ook zijn er checklists om de naleving van protocollen te toetsen beschikbaar, net als 

isolatiekaarten, posters, beleidsdocumenten en informatiefolders.  

Kijk voor meer informatie op www.publiekzipnet.nl. 

 
 

 

Opdracht 

Weet jij welke maatregelen je moet nemen als een cliënt besmet is met MRSA 

of een andere BRMO? Heeft jouw organisatie alle protocollen op orde en zijn 

deze makkelijk te raadplegen? Bespreek binnen jouw team of iedereen 

voldoende kennis heeft en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen 

aanwezig zijn om veilig om te kunnen gaan met cliënten met een BRMO. 

 

 

https://www.rivm.nl/wip-richtlijn-brmo-vwk
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/brmo
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/brmo
http://www.publiekzipnet.nl/
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Transmurale werkafspraken BRMO 

Als een patiënt drager is van een BRMO of bij verdenking van dragerschap moet bij overplaatsing 

tussen zorginstellingen of naar de thuissituatie goed en tijdig informatie gedeeld worden. Onder 

leiding van de regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie zijn er landelijke transmurale 

werkafspraken BRMO ontwikkeld. Deze werkafspraken kunnen de basis vormen voor verdere 

regionale implementatie. 

In onderstaande visualisatie is weergegeven wat de essentiële stappen zijn in het proces van 

transmurale overdracht in het geval van (vermoeden van) BRMO-dragerschap bij een cliënt.  

 

 

In de landelijke transmurale werkafspraken BRMO wordt voor de drie meest voorkomende 

overdrachtssituaties beschreven wat de rol van het verpleeghuis en van de thuiszorg is: 

 Overplaatsing van zorgorganisatie naar zorgorganisatie 

 Overplaatsing van zorgorganisatie naar huis en vice versa 

 Bezoek polikliniek vanuit thuissituatie 

Het volledige landelijke visiedocument is hier te downloaden: http://abrweek.nl/wp-

content/uploads/2022/11/RZN-ABR_Landelijke_Transmurale_Werkafspraken_BRMO_2020.pdf  

 

http://abrweek.nl/wp-content/uploads/2022/11/RZN-ABR_Landelijke_Transmurale_Werkafspraken_BRMO_2020.pdf
http://abrweek.nl/wp-content/uploads/2022/11/RZN-ABR_Landelijke_Transmurale_Werkafspraken_BRMO_2020.pdf
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Webinar “BRMO-overdracht, hoe doe jij dat?” 

Tijdens dit webinar bespreken we hoe de huidige transmurale 

werkafspraken BRMO zijn opgesteld, waar knelpunten en kansen voor 

verbetering liggen, en gaan we hierover in gesprek met het publiek. Ook 

gaan we in op dragerschapsstatus van bijzonder resistente-micro-

organismen. 

Wanneer:  woensdag 23 november, 19.00-20.00u 

Voor wie:  huisartsen, transferverpleegkundigen en artsen-microbioloog 

Aanmelden:  https://abrweek.nl/service/woensdag/  

  

https://abrweek.nl/service/woensdag/
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Donderdag 24 november | Dag 5: Infectiepreventie 
Infectiepreventie speelt een belangrijke rol in het bestrijden van antibioticaresistentie. Als infecties 

voorkomen worden, hoeft er minder antibiotica voorgeschreven te worden. Ook kan hygiënisch 

werken en het naleven van infectiepreventiemaatregelen de verspreiding van resistente micro-

organismen voorkomen.  

Het doel van infectiepreventie is een infectie te voorkomen of te stoppen door het doorbreken van de 

schakels van de besmettingscyclus. In onderstaand filmpje van het ABR Zorgnetwerk Zuidwest-

Nederland wordt het concept van de besmettingscyclus visueel uitgelegd en leer je uit welke schakels 

de besmettingscyclus bestaat. Dit kan je helpen om het hoe en waarom van 

infectiepreventiemaatregelen beter te begrijpen. 

 

 
 
Bron: ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland 

Titel: Besmettingscyclus 

Link: https://youtu.be/CnGGJKLW97s  

 
 

Persoonlijke hygiëne 

Persoonlijke hygiëne voorkomt besmettingen. De gouden standaard om veilig te werken is: 

 

Kleding 

 Draag schone (werk)kleding met korte mouwen. 

Sieraden 

 Draag geen sieraden/accessoires aan handen en onderarmen zoals ringen, polshorloges, 

armbanden en braces. 

Nagels 

 Houd de nagels kortgeknipt en schoon.  

 Draag geen nagellak, kunst- of gelnagels. 

Haar en gezicht 

 Draag lang haar opgestoken of bijeengebonden.  

https://youtu.be/CnGGJKLW97s
https://youtu.be/CnGGJKLW97s
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 Zorg voor een kortgeknipte baard/snor die niet in contact kan komen met (de omgeving van) 

de patiënt of zijn kleding. 

 Geen loshangende delen aan hoofddoek. 

Hoest-, snuit- en toilethygiëne 

 Hoest/nies met een afgewend gezicht met een papieren zakdoek/tissue voor de mond of 

hoest/nies in de elleboogplooi. 

 Gebruik een papieren zakdoek/tissue bij het snuiten van de neus. 

 Gebruik een papieren zakdoek/tissue eenmalig en gooi deze na gebruik direct weg. 

 Pas direct handhygiëne toe na hoesten, niezen, snuiten en/of toiletbezoek. 

Gebruik van telefoon en andere multimedia-apparatuur 

 Gebruik multimedia-apparaten tijdens patiëntgebonden werkzaamheden alleen nadat 

handhygiëne is toegepast. Houd multimedia-apparaten buiten ‘vieze ruimtes of 

oppervlakken’. 

 

 

Opdracht 

Het Gelders Zorgnetwerk 

Infectiepreventie (GAIN) heeft 

een poster gemaakt waarin de 

voornaamste adviezen m.b.t. 

persoonlijke hygiëne opgenomen zijn. De poster 

is opgenomen als bijlage 4 bij dit actiepakket 

Bekijk deze poster samen met je collega’s en ga 

na of je juist gekleed bent voor je werk. Zijn er 

punten waar jullie je niet aan houden? Vraag dan 

door waarom dit is. Kunnen jullie hier een 

oplossing voor vinden? 

 

 

 
 

Wist je dat? 

Handdesinfectie met handalcohol heeft de voorkeur als je handen niet zichtbaar 

verontreinigd zijn. Maar handalcohol heeft nauwelijks effect op de sporen van 

Clostridium difficile en op Norovirus. Bij besmetting hiermee kun je dus beter je 

handen wassen zodat deze micro-organismen van je handen afgespoeld worden. 

https://www.zorgnetwerk-gain.nl/getmedia/dd98dff5-602c-4b3f-82cb-a74d2fdd7539/GAIN-20010-poster-veiligheid-v3-man-vrouw.aspx
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Handhygiëne 

Handhygiëne wordt gezien als de belangrijkste maatregel om verspreiding van micro-organismen te 

voorkomen. Pas handhygiëne toe op de volgende momenten: 

 Wanneer je een kamer in gaat; 

 Vóór een schone handeling, bijvoorbeeld voor injecteren of wondzorg. Maar ook voor het 

bereiden en serveren van eten en medicijnen; 

 Na een vuile handeling, bijvoorbeeld na aanraking met lichaamsvocht, van jezelf of van de 

bewoner. Maar ook na het verschonen van beddengoed, het aanraken van een katheterzak of 

het wassen of verschonen van een bewoner; en 

 Wanneer je een kamer verlaat. 

 

    
 

E-learning 

Handhygiene 

  
  

Via de website van Free Learning kun je gratis aan de slag met twee leermodules over 
handhygiëne, voor verpleeghuizen en voor de thuiszorg. In 20 vragen leer je over de momenten 
van handhygiëne en wanneer je handschoenen moet gebruiken. Je hoeft van tevoren niets te 
bestuderen, je kunt meteen beginnen. Uiteraard krijg je bij elke vraag feedback. 
 
Handhygiëne in verpleeghuizen 
 
Duur: 30 minuten 
 
Kosten: gratis 
 
Doelgroep: Iedereen die zorg verleent in een 
verpleeghuis 
 
Accreditatie: V&VN, 1 punt 
 
Link: 
https://www.free-learning.nl/modules/ 
handhygiene/start.html 

 Handhygiëne in de thuiszorg 
 
Duur: 30 minuten 
 
Kosten: gratis 
 
Doelgroep: Iedereen die zorg verleent in de 
thuiszorg 
 
Accreditatie: V&VN, 1 punt 
 
Link: 
https://www.free-learning.nl/modules/ 
handhygiene-in-de-thuiszorg/start.html 
 

 

https://www.free-learning.nl/modules/handhygiene/start.html
https://www.free-learning.nl/modules/handhygiene/start.html
https://www.free-learning.nl/modules/handhygiene-in-de-thuiszorg/start.html
https://www.free-learning.nl/modules/handhygiene-in-de-thuiszorg/start.html
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Webinar “De toekomst van infectiepreventie en 
de veranderingen in de thuiszorg” 

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe zorgplannen voor 

thuiszorgorganisaties? Hoe ziet de huidige situatie eruit en wat is het 

toekomstbeeld van infectiepreventie in deze sector? Dit en meer staat 

centraal in een ronde tafelgesprek tussen vier gasten die allemaal vanuit 

een andere invalshoek betrokken zijn bij de thuiszorg. 

Wanneer:  donderdag 24 november, 15.30-17.00u 

Voor wie:  thuiszorgmedewerkers en bestuurders van 

thuiszorgorganisaties 

Aanmelden:  https://abrweek.nl/service/donderdag/  

 

  

Opdracht 

Bekijk onderstaande video van Zorg voor Beter over de verspreiding van micro-

organismen in het verpleeghuis. Bespreek welke punten je herkent in jullie 

eigen team. Wat zouden jullie kunnen verbeteren? En hoe gaan jullie dit doen? 

 

 
 

https://abrweek.nl/service/donderdag/
https://player.vimeo.com/video/301579062?h=eca7706adc&app_id=122963
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Bijlagen 

Je vindt de volgende informatie bij dit pakket gevoegd: 

1. Loesje poster “Antibiotica, tijd om die resistentie eens wat weerstand te bieden” 

2. UNO Amsterdam poster “Urine sticken in verpleeghuizen” 

3. Zorg voor Beter infographic “Waarom aan de slag met antibioticaresistente?” 

4. GAIN poster “Klaar voor je werkdag” 

 

 



Doe mee en ga naar www.abrweek.nl! 



Urine sticken:
wel/niet zinvol bij verpleeghuisbewoners?

Hoe zit het met de 
urinekweek?

Ook een urinekweek                  
kan geen UWI                   
aantonen. Een 

urinekweek kan de arts 
wel helpen om te bepalen 
welke antibiotica gestart
kunnen worden bij een 
bewoner met een UWI.

* UWI = urineweginfectie

Ontwikkeld door UNO Amsterdam (2022). Ga voor meer informatie naar www.unoamsterdam.nl

Wil je een bewoner met veranderd gedrag 
of donkere urine écht helpen? Laat de                      

urinestick dan staan!
 Kijk of de bewoner UWI klachten heeft. Kan de bewoner dit 

zelf niet (goed) aangeven, observeer de bewoner dan goed.
 Probeer erachter te komen wat er áchter de klachten of 

het gedrag zit. Heeft iemand misschien last van uitdroging, 
pijn of bijwerkingen van nieuwe medicijnen?

 Houd de bewoner extra in de gaten. Observeer en 
rapporteer de klachten, houd eventueel een vochtlijst bij 
of voer in overleg extra controles uit.

Wanneer is urine sticken 
dan WEL zinvol?

Urine sticken is alléén zinvol als de 
bewoner UWI klachten heeft én de 
arts twijfelt tussen een UWI en iets 

anders. De urinestick wordt dan 
gebruikt om een UWI uit te sluiten.

Met een urinestick kun je een UWI* niet aantonen 
Met een urinestick kun je vaststellen of er bacteriën in de urine 
zitten. Verpleeghuisbewoners hebben vaak bacteriën in de urine. 
Ook als zij géén UWI hebben. Een positieve uitslag van de urinestick 
betekent dus níet dat iemand een UWI heeft.

Wanneer stick je urine NIET?
 Als een bewoner veranderd gedrag toont (zoals 

‘anders dan anders’ zijn), ‘vage’ klachten heeft 
(zoals moe zijn), of de geur/kleur van de urine
anders is. Deze klachten passen niet bij een UWI.

 Als een bewoner klachten heeft die duidelijk 
passen bij een UWI. ‘Bevestiging’ met een 
urinestick is niet nodig.

 Als een bewoner een verblijfskatheter heeft.
 Om te controleren of de urine ‘schoon’ is na 

behandeling met antibiotica.
Klachten die passen bij een UWI
 Pijn/moeite bij het plassen
 Vaker moeten plassen
Aandrang hebben om te plassen
Nieuwe/vaker urine-incontinentie
 Pusafscheiding uit de plasbuis
 Pijn in de flanken

Roept deze poster 
vragen op? Neem 
dan contact op met 
de specialist 
ouderengeneeskunde 
van je afdeling of 
scan de QR code:

Onnodig urine sticken
leidt tot onnodig  

antibiotica gebruik. Dit  
heeft nadelige gevolgen zoals  

bijwerkingen en
antibioticaresistentie.

Wist je dat…
… een arts een UWI kan 

vaststellen enkel op basis van   
de klachten? Een            

urinestick is niet nodig!





KLAAR VOOR
JE WERKDAG?

OPGESTOKEN HAAR

GEEN LANGE OORBELLEN

BAARD OF SNOR KORTGEKNIPT

GEEN LANGE KETTING

KORTE MOUWEN

GEEN ARMBANDEN, 
RINGEN, HORLOGES, 

BRACES, SPALKEN OF GIPS

SCHONE KLEDING VOOR 
IEDERE DIENST

GOED AFNEEMBARE SCHOENEN
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OF 40°C EN DAARNA STRIJKEN 
OF IN DE DROGER
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BAARD OF SNOR KORTGEKNIPT

GEEN LANGE KETTING

KORTE MOUWEN

GEEN ARMBANDEN, 
RINGEN, HORLOGES, 

BRACES, SPALKEN OF GIPS

SCHONE KLEDING VOOR 
IEDERE DIENST

GOED AFNEEMBARE SCHOENEN

KLEDING WASSEN OP 60°C
OF 40°C EN DAARNA STRIJKEN 
OF IN DE DROGER

HEUPTASJE WASSEN OP 60°C
OF 40°C EN DAARNA STRIJKEN 
OF IN DE DROGER 

NAGELS KORT EN 
SCHOON GEEN NAGELLAK 
EN KUNSTNAGELS

GEEN LOSHANGENDE DELEN 
AAN HOOFDDOEK
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