
Paul Geels, arts-adviseur

24 januari 2018

Wat betekent antibioticaresistentie in 
de verpleeghuispraktijk
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Het verpleeghuis



Waar ga ik het over hebben?

Een vogelvlucht door de historie van antibioticaresistentie in 

Nederlandse verpleeghuizen



Ouderenzorg in de tijd

Oudheid

De Medicina (Celsus, 18-39 AD) -> ouderdomsgebreken:

ademhalingsproblemen, verkoudheid, gewrichtspijn,

ingewandsproblemen en slapeloosheid

Middeleeuwen

Gilden->voorzieningen ter ondersteuning van arbeidsongeschikte en

oudere leden: armenhuis, oudemannen- of vrouwenhuis.

Reformatie

Ouderenzorg vanuit overheid en diaconieën.



De wording van het verpleeghuis

• klooster

• armenhuis 

• oudemannenhuis

• vrouwenhuis

• hofje

=> verpleeghuis



Behandeling van infecties

• aanvankelijk weinig mogelijkheden

• hygiëne

Revolutie:

• 1928: schimmel voorkomt groei bacteriekolonies (Alexander 

Fleming) -> penicilline

• 1940: isolatie van penicilline (Chain en Florey)



Wetenschappelijke literatuur, in den beginne

Publicatie 1984:

Retrospectief en prospectief onderzoek naar vóórkomen van bacteriële

infecties voor zover behandeld met antibiotica en de gevoeligheid van

de verwerkkers van urineweginfecties voor antibiotica.

Bron: Cools HJM. Gebruik van antimicrobiële middelen in een verpleeghuis. Ned Tijdschr Geneesk. 1984;128(7):299-302.



Resultaten

Van alle cliënten

1981: 30,5% 1 antibioticumkuur

1982: 15,4% 1 antibioticumkuur

18%: meer dan 1 antibioticumkuur per jaar

Multiresistentie

1982:

28% van de E. coli en 42% overige aërobe Gram negatieve staven

resistent tegen: amoxicilline, sulfamethizol en trimethoprim

Bron: Cools HJM. Gebruik van antimicrobiële middelen in een verpleeghuis. Ned Tijdschr Geneesk. 1984;128(7):299-302.



Oproep

“Gepleit wordt voor een restrictief beleid ten aanzien van het gebruik

van antimicrobiële middelen in het verpleeghuis, vooral voor patiënten

met recidiverende infecties.”

Bron: Cools HJM. Gebruik van antimicrobiële middelen in een verpleeghuis. Ned Tijdschr Geneesk. 1984;128(7):299-302.



Nieuw of oud?



Medisch Contact, 2006

• uitwisseling van patiënten tussen ziekenhuizen en verpleeghuizen

• ook β-lactamase-producerende bacteriën (ESBL)

• behoefte aan een richtlijn voor de microbiologische laboratoria ter 

eenduidige definiëring van een ESBL-producerend micro-

organisme

• epidemiologisch onderzoek nodig: inzicht krijgen in verspreiding 

van ESBL in zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen.

• gebrek richtlijn verpleeghuizenm.b.t. ESBL bekende bewoners.

Bron: Wulf et al. Verpleeghuizen worstelen met ESBL Medisch Contact 2006;61(49(:1988-1991,



Greenland, 2011

Lage prevalentie van MRSA in Nederlands verpleeghuizen.

Valt het mee?

Bron: Greenland K et al. Low prevalence of methicillin-resitant Staphylococcus aureus in Dutch nursing homes.
J Am Geriatr Soc. 2011;33:803-8.



Hoogendoorn, 2013

• Prevalentieonderzoek antibioticaresistentie en multiresistente 

Escherichia coli en Staphylococcus aureus

• 5 verpleeghuizen + 2 revalidatieafdeling ziekenhuis

• 360 patiënten waarvan 125 (30%) deelnamen

E. coli S. aureus

108/125 (86,4%) 49/108 (45%)

ESBL: 6/108 (6%) MRSA: 0/108 (0%)

Bron: Hoogendoorn M et al. Prevalence of antibiotic resistance of the commensal flora in Dutch nursing homes.
J Am Dir Assoc. 2013;14(5):336-9.



Willemsen, 2015

• onderzoek gericht op analyse actuele mate van infectiecontrole

• Geen klinische aanleiding

• verpleeghuis: 189 cliënten

• gescreend op ESBL-producerende Enterobacteriaceae (ESBL-E): 

160 cliënten

• 33 dragers (20,6%): 32 E. coli en 1 Klebsiella pneumoniae

Bron: Willemsen I et al. Extensive dissemination of extended spectrum β-lactamase-producing enterobactericeae
in a Dutch nursing home. Infect Control Hosp Epidemiol. 2015;36(4):394-400.



Verhoef, 2016

dragerschapsonderzoek commensale resistente bacteriën

111 long-term care facilities

MRSA: methicilline resistente Staphylococcus aureus, ESBL: Extended spectrum

β-lactamase producerende Escherichia coli.

S. aureus E. coli

1.269/4.763 (26,6%) 2.934/5.359 (55%)

MRSA: 13/4.763 (0,3%) ESBL: 123/5.359 (4,2%)

Bron: Verhoef et al. Carriage of antimicrobial-resistant commensal bacteria in Dutch long-term-care-facilities.
J Antimicrob Chemother 2016;71(9):2586-92.



Anno 2018



Impact op de organisatie

MEDIA



Geertruidenberg, 2013

• carbapenemase-producerende Klebsiella pneumoniae

• uiteindelijk 1 patiënt -> 5 patiënten

• 1 cliënt vrij snel KPC vrij, 2 cliënten overlijden in de loop van
tijd, 2 cliënten KPC vrij na fecestransplantatie UMCU



In het nieuws



Mevrouw A

• woont sinds 2 maanden in het verpleeghuis

• vergevorderde dementie

• valt en breekt heup waarvoor operatie

• suprapubisch katheter

• gedeeld sanitair

• operatiewond geneest niet goed…maar waardoor?

• kweek…



Mevrouw A: MRSA

http://mrsa-research-center.bsd.uchicago.edu



Mevrouw A: gevolgen

• sanitair mag niet meer gedeeld worden met 

medebewoonster=> overplaatsing

• persoonlijke bescherming bij:

• verzorgen cliënt

• rechtop zette cliënt

• opschudden van kussens

• opmaken van het bed

• helpen van een toiletgang

• (decontaminatie)behandeling

• chloorhexidine 

• mupirocine neuszalf

• oraal antibioticum

https://www.dhs.wisconsin.gov/ic/ppe.htm



Controlekweken

Dag 7, 9 en 11

• neus

• keel

• perineum

• wond

Herhaling van kweken:

• als antibioticatoediening nodig is

• bij achteruitgang in conditie



Sociale activiteiten



Dilemma?



En nu



Resistentie

Het gebruik van antibiotica leidt op de langere duur tot resistentie:

Dus voorkomen is stap 1:

Hygiëne!

www.zorgvoorbeter.nl

≠



Antibiotica

65,3 DDD’s per 1.000 bewoners per dag (range: 13-130)

• penicillines (amoxicilline, amoxicilline/clavulaanzuur: 30%

• nitrofurantoïne: 18%

• fluorochinolonen: 15%

Bron: RIVM. Nethmap, 2017.

Stap 2: rationeel voorschrijven



Antibiotica per type zorg

Bron: RIVM. Nethmap, 2017.



Zet u uw handtekening?

https://www.daarwordtiedereenbetervan.nl/handtekening/



IK DANK U VOOR UW 
AANDACHT


