Overzicht van web-applicaties die binnen het EurSafety Health-net project zijn
ontwikkeld door de Universiteit Twente in samenwerking met overige Eursafety
Projectcoördinatoren:

Infection Manager
Hoofddoel van het platform is het versterken van de patiëntveiligheid op het gebied
van infectieziekten en antibiotica resistentie. Op het platform worden informatie,
richtlijnen en hulpmiddelen bijeen gebracht, om bewuster en voorzichtiger gebruik
van antibiotica te stimuleren en de naleving van hygiënemaatregelen te
ondersteunen. Het platform biedt informatie voor zorgprofessionals, die direct of
indirect te maken hebben met infectiepreventie en –controle maatregelen, en het
voorschrijven of gebruiken van antibiotica.
www.infectionmanager.com
MRSA-net
Richtlijnen voor infectiepreventie en –controle in ziekenhuizen en andere
zorginstellingen zijn doorgaans meer expert-gedreven dan gebruikers-georiënteerd.
Het doel van MRSA-net is om de gebruiksvriendelijkheid van de richtlijnen te
vergroten en om de communicatie van bestaande richtlijnen beter aan te laten
sluiten bij de praktische informatiebehoeften van zorgverleners en algemeen
publiek.
www.mrsa-net.nl
Prevalentie app
Voor verpleeghuizen is nog relatief weinig bekend over het vóórkomen van
(risicofactoren voor) zorg-gerelateerde infecties. De Prevalentie app is, in
samenwerking met iPrevent, ontwikkeld om verpleeghuizen te ondersteunen bij het
zo eenvoudig en efficiënt mogelijk registreren van al hun cliënten, in jaarlijks
prevalentie onderzoek. Daarnaast geeft de Prevalentie op een overzichtelijke en
praktische wijze inzicht in de resultaten van de prevalentie meting. Hierbij worden
niet alleen de resultaten van de eigen instelling laten zien, maar wordt ook een
benchmark getoond van het gemiddelde van alle deelnemende huizen.
http://infectionmanager.com/prevalentie
Antibiotica app voor verpleegkundigen
Doel van deze web-app is het begeleiden van verpleegkundigen in hun taken met
betrekking tot het bereiden, toedienen en monitoren van antibiotische therapie. De
applicatie biedt hiertoe eenduidige, gemakkelijk vindbare en toegankelijke
informatie, die gebaseerd is op geldende richtlijnen.
Demo: http://abnurseapp.antibioticstewardship.nl/

Herford app
Antibiotika-Empfehlungen für das Klinikum Herford. Bisherige Basis: Bakteriologische
Befunde der Fachabteilungen des Klinikum Herford
demo-nl.infectionmanager.com
Publiek ZIPnet
Publiek ZIPnet is een website over Hygiëne & Infectiepreventie in verpleeg-,
verzorgingshuizen en thuiszorg. ZIPnet bevat protocollen, checklisten en beleid,
gebaseerd op de landelijk richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie. Naast
algemene hygiëneprotocollen biedt ZIPnet praktische informatie over
hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën. Het
onderhoud van ZIPnet ligt in handen van de Beheerders en Regiegroep.
www.publiekzipnet.nl
Bevriende labs
De aangesloten laboratoria in het Netwerk van Bevriende laboratoria Noord- Oost
Nederland willen komen tot een verbeterde onderlinge samenwerking en
beleidsafstemming. Dit recent tot stand gekomen netwerk hecht grote waarde aan
de betrokkenheid en expertise van de artsen-microbioloog en de moleculair
biologen van de aangesloten laboratoria uit Noordoost Nederland. Met de brede
kennis en expertise in het Netwerk zijn we in staat om in de regio Noordoost
Nederland de krachten te bundelen en de kwaliteit van de medische
microbiologische zorg in de regio te verbeteren en op eenduidige wijze te borgen.
Bevriendelabs.nl is een document beheer omgeving voor het samenbrengen van
beleidsstukken.
www.bevriendelabs.nl

