Anti Microbiële Resistentie - AMR
Anti Microbiële Resistentie (AMR) is
een fenomeen dat een ernstige en
onmiddellijke bedreiging vormt voor
de wereld gezondheid.
De resistentie richt zich niet alleen
tegen antibiotica, maar ook tegen
anti-schimmel preparaten, antivirale middelen, anti-parasieten
middelen, … .
Hierdoor worden infecties niet
alleen moeilijker te behandelen,
maar ziekten zullen ook
gemakkelijker verspreid worden, de
kans op zwaarder ziek zijn zal stijgen,
alsook de kans op overlijden.
Een prognose van de WHO voorspelt
een jaarlijks overlijden door AMR
van 10 miljoen mensen tegen 2050.
Covid- 19 veroorzaakte 4.2 miljoen
doden (01/2020- 08/2021).
Reden voor AMR zijn onder andere
te vinden in het overmatig en
verkeerd gebruik van antimicrobiële
middelen.
Artsen en verpleegkundigen dienen
er zich dringend van bewust te
worden dat een meer doordachte
benadering van infecties nodig zal
zijn willen we deze dramatische
cijfers tegen 2050 vermijden.
Anti Microbieel Stewardship (AMS)
is een initiatief waarbij
gezondheidswerkers worden
opgeleid om het voorschrijven en
toedienen van antimicrobiële
middelen gecontroleerd te laten
gebeuren.
Contact:
Erwin Van der Heggen
Walter De Vleeschhouwer
info@wondkompas.be
www.wondkompas.be

Doel:
Wetenschappelijk ondersteunde kennis
aanbieden omtrent AMR.
Bij de behandeling van infecties wordt
gekeken naar de mogelijkheid om AMR te
beperken of te voorkomen.
Doelgroep:
▪ Artsen
▪ Apothekers
▪ Verpleegkundigen
▪ Personeel van medische firma’s
Inhoud:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Wat is AMR?
Belang van AMR
Rol van Biofilm
Onderscheid lokale infectie- uitbreidende
infectie- wondinfectie
Belang van wondheling en debrideren
Behandeling van wondinfecties en biofilm:
o Rol van antibiotica
o Rol van antiseptica
o Rol van verbandmateriaal
Belang Anti Microbieel Stewardship (AMS)
Cases
Besluiten

We zorgen voor een evenwichtige balans
van het theoretisch deel en de casuïstiek uit
onze praktijk.
We zorgen voor digitale hand-outs.
Locatie:
We vragen aan onze cliënten om
voorzieningen te treffen voor een
vergaderzaal met witte muur of
projectiescherm.
Wij brengen laptop en beamer mee.

