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Surveillance en goede ketenzorg
belangrijke pijlers



Partijen zijn een ´Meerjarenagenda

antibioticaresistentie in de zorg´
overeen gekomen met daarin heldere afspraken om de effecten van 

antibioticaresistentie op ziektelast en sterfte te 

voorkomen. Deze agenda richt zich nadrukkelijk op het realiseren van meer 

samenhang tussen de publieke gezondheidszorg, 
de eerste lijn, de tweede lijn en de 
langdurige zorg. 

Monitoring ABR en regionale zorgnetwerken



Hoe vaak komen resistente bacteriën voor?

Worden antibiotica juist gebruikt? 

Hoe vaak komen zorggerelateerde infecties voor?

Signaleren van uitbraken in zorginstellingen

Aansluiten regionale zorgnetwerken

Surveillance en signalering van antibioticaresistentie



● Doel SO-ZI/AMR

– Vroegsignalering van uitbraken die volksgezondheid kunnen 
bedreigen

– Maken van een risico-inschatting

– Verloop van uitbraak volgen

– Advies geven over inschakelen externe expertise 

– Waarschuwingen aan het veld afgeven

● Het is GEEN taak om

– Kwaliteit of adequaatheid van maatregelen om verspreiding 
binnen ziekenhuizen te voorkomen te beoordelen (IGZ)

– Direct advies te geven over de aanpak

Signaleren van uitbraken in zorginstellingen



Het SO-ZI/AMR

• Gezamenlijk initiatief van: RIVM/Cib, NVMM, VHIG

• Deelnemers:

– Voorzitter : Christina Vandenbroucke (NVMM)

– Vice-voorzitter : Juliette Severin (NVMM)

– Secretaris RIVM : Paul Bijkerk / Tjalling Leenstra (EPI)

– Leden van RIVM : Ascelijn Reuland (EPI)

: Paul Bergervoet (EPI)

: Daan Notermans (IDS) 

: Manon Haverkate (LCI)

– Lid VHIG (DIP) : Marije den Drijver (VHIG)

– Lid Verenso (SO) : Desiree aan de Stegge (Verenso)



Juridische status
• Convenant ziekenhuizen (18-12-2013):

• RIVM 

• Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

• Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

• Convenant verpleeghuizen (nog niet ondertekend):

• RIVM

• Verenso

• Actiz



Wanneer meldingen?
Meldingscriteria zijn:

Ziekenhuizen

› Uitbraken die de toegankelijkheid van zorg negatief beïnvloeden (of bij 
dreiging hiertoe). In de prakrijk betekent dit melding bij (dreigende) 
sluiting van (een deel) van een afdeling

› Uitbraken waarbij, ondanks ingesteld infectiepreventiemaatregelen, 
transmissie blijft bestaan.

Verpleeghuizen

› Alleen uitbraken van BRMO worden gemeld. Een BRMO-uitbraak wordt 
als volgt gedefinieerd: 3 of meer bewoners met een fenotypisch 
gelijkende BRMO conform WIP-richtlijnen en epidemiologische link (in 
tijd, plaats, persoon)

› Dit neemt uiteraard niet weg dat er wel gemeld mag worden indien er 2 
bewoners met een epidemiologische link drager zijn van hetzelfde, niet-
endemische BRMO. Een arts-microbioloog beoordeelt fenotypische 
gelijkenis op basis van resistentiepatroon. 



Hoe kan gemeld worden?

– ZKH via NVMM-website: besloten deel

– VPH via RIVM: 

– https://www.rivm.nl/surveillance-van-infectieziekten/signalering-
infectieziekten/signaleringsoverleg-zi-amr of 
uitbraaksignalering@rivm.nl

– Via MUIZ (meldpunt GGD Rotterdam e.o.) doorgeleide van 
relevante meldingen

So-ZI/AMR | Date_Text



Vervolg

● 2e dinsdag v/d maand vergadering SO-ZI/AMR

– Bespreken nieuwe meldingen en lopende meldingen

– Beoordeling mogelijke consequenties

– Classificatie in fase 0-5

– Eventueel uitnodigen melder



Fasering
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenm erken van gem elde uitbraken in 2 0 1 2  en 2 0 1 3  

 

 

 

Er worden 6 fasen onderscheiden door het SO-ZI/AMR: 

Fase 1: Geen verdere implicaties voor de (publieke) zorg verwacht, en naar 

verwachting zal het signaal spoedig van de website verdwijnen. Een signaal kan 

maximaal 2 maanden in fase 1 verblijven. 

Fase 2: Aanvullende informatie nodig voor beoordeling, duurt langer dan verwacht: 

informatie opvragen. 

Fase 3: Mogelijke dreiging, vertegenwoordigers van de instelling(en) waar het 

probleem zich voordoet contacteren of uitnodigen. 

Fase 4: Reactie is onvoldoende, aanpak niet effectief, hulpvraag vanuit 

uitbraakteam: ondersteuning aanbieden. 

Fase 5: Na meerdere interacties nog steeds onvoldoende effectieve actie of 

ondersteuning wordt afgehouden: overleg met IGZ om hulp te laten accepteren.  

Fase 0: Afgerond. 



Rapportage

● Maandelijks in Wekelijks overzicht van  Infectieziektesignalen RIVM-
Cib

● Jaarrapport Nethmap



Cijfers

● 2012-2019 (t/m 4 april): 360 meldingen
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Cijfers

● 2012-2017 aantal uitbraken naar type BRMO



Cijfers
2018 n=59 

n (%)

Microorganism (resistance mechanism)*

Enterococcus faecium (VRE) 15 (25)

Staphylococcus aureus (MRSA) 20 (34)

Acinetobacter spp. (CPE) 3 (5)

Citrobacter freundii (CPE) 1 (2)

Escherichia coli (ESBL) 8 (13)

Klebsiella pneumoniae (CPE) 3 (5)

Klebsiella pneumoniae (ESBL) 1 (2)

Pseudomonas aeruginosa (CPE) 1 (2)

Norovirus 3 (5)

Anders (3x nvt, 1x anders) 4 (7)

Reason of reporting

threatening of ward closure 31 (53)

ongoing transmission 4 (7)

combination of both 3 (5)

HRMO outbreak (not in a hospital) 15 (25)

unknown 6 (10) 

Highest level phase

phase 1 54 (91)

phase 2 3 (5)

phase 3 1 (2)

phase 4 1 (2)

phase 5 0 (0)

Median number of patients: (range) 6 (1-55)

Median duration outbreak in days from reporting date until end of the 
outbreak: (range)

49 (0-153)

Request for help 1 (2)





Ervaring tot nu toe
● Ervaring met ziekenhuizen positief: alles gemeld, fase 4 hoogste fase

● Steeds meer meldingen van verpleeghuisuitbraken aan SO-ZI/AMR

● Aandachtpunten verpleeghuizen: 

– Langdurig verblijf bewoners

– Hogere impact van bestrijdingsmaatregelen

– Beperktere personele capaciteit

– Minder geld voor kweken beschikbaar

– Relatief weinig surveillance

– Verantwoordelijkheden minder duidelijk vastgelegd

– Prevalentie BRMO-dragerschap



Nationale aanpak ABR: ontbrekende kennis

Ziekenhuizen

Open 

populatie



In het kort
● Nationale aanpak – speerpunten surveillance / ketenzorg

● Surveillance werkgroep met vele experts: Waar zitten de resistente 
bacteriën? (LZ, ZKH, OGZ)

● Subwerkgroep meting LZ: plan van aanpak, begroting

● VWS akkoord: als je resistente bacteriën vindt, dan ook bestrijden volgens 
bestaande afspraken en verantwoordelijkheden. Ondersteuning bieden bij 
bestrijding

● Deskundigenberaad:  handelingsperspectief 

● Puntprevalentieonderzoek in huidige vorm

● Gericht op ESBL en CPE
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Studieopzet

Getest voor ESBL en CPE

Basiskarakteristieken vragenlijst

Cliëntenvragenlijst (10%)



Wie zijn er onderzocht?

RZN 3-20%

4.419  bewoners 
in 159  verpleeghuizen 



1 op de 12
Verpleeghuisbewoners 

draagt een ESBL-

bacterie bij zich (

8.1%  (CI: 6.8 – 9.4) 

1 op de 3 
verpleeghuizen heeft 

een hoger percentage 

bewoners met een 

ESBL-bacterie dan in 

de open bevolking:

32%

Er zijn geen CPE-

bacteriën gevonden

CPE

Hoeveel bewoners van verpleeghuizen hebben 
resistente bacteriën?



ESBL-variatie naar verpleeghuizen

Landelijk (N=159)



Bij hoeveel huizen is meer onderzoek uitgevoerd?

● Landelijk: 28 huizen met clustering 
(op 52 huizen) (54%)

● Mogelijke indicatie tot verspreiding 
waarvoor maatregelen nodig

● Belangrijk om lokale situatie in kaart 
te brengen



● Nulmeting

● Resistentie in verpleeghuizen vergelijkbaar  met de open 
populatie

● CPE niet gedetecteerd

● Verschil tussen verpleeghuizen in percentage bewoners met 
resistente bacteriën  (0% – 34 %)

● In sommige verpleeghuizen waren extra 
hygiënemaatregelen nodig

● Inzicht in lokale situatie 

● Goede zorg voor de cliënt 

De resistentie problematiek in de langdurige zorg
samengevat

=



Conclusies

● De verpleeghuissector doet het goed op het gebied van 
antibioticaresistentie

● Daarom blijft goede infectiepreventie belangrijk

● Puzzel completer

● Medio 2019 volledige analyse en rapportage beschikbaar

● Uitbraken moeten worden gemeld bij SO-ZI/AMR

● De meeste ziekenhuisuitbraken worden gemeld; toenemend aantal 
verpleeghuisuitbraken wordt gemeld

● Maandelijks overzicht van openstaande meldingen in Wekelijks 
overzicht van Infectieziektesignalen (besloten)


