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(potentiële) belangenverstrengeling Geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties 

met bedrijven
Bedrijfsnamen

• Sponsoring of onderzoeksgeld

• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding

• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

•

•

•

•



Ik zweer / beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste 
van mijn medemens. 
Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. 
Ik zal aan de patiënt geen schade doen. 
Ik luister en zal hem goed inlichten. 
Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. 
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. 
Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. 
Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de 
samenleving. 
Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. 
Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Dat beloof ik; Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 



� Wie ben ik?

� The Good, the Bad and the 
Ugly

� Goede tijden, slechte tijden

� Wie maakt het verschil

� The A-team
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The BadThe BadThe BadThe Bad



And the And the And the And the UglyUglyUglyUgly





Antibiotica Brigade on tour
4 april 2017 - Op uitnodiging van het Ministerie van VWS reist Museum Boerhaave dit 

jaar door Nederland met de mobiele tentoonstelling Antibiotica Brigade. De 

Antibiotica Brigade belicht antibiotica van alle kanten. Bezoekers zien de 

ontwikkeling van antibiotica door een Virtual Reality-bril, scannen hun hand op 

resistente bacteriën en kijken door de microscoop van Antoni van Leeuwenhoek.

Alarm om resistente bacteriën 
27 FEB 2017  Telegraaf

LONDEN - Er moet vaart worden gezet achter de 

ontwikkeling van nieuwe antibiotica om bacteriën te 

bestrijden die resistent zijn geworden voor veel 

geneesmiddelen. Dat stelt de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die overheden 

oproept in actie te komen. 

Resistente bacterie vermoedelijk via vlees naar Europa
DO 23 FEBRUARI, 13:55
NOS BINNENLAND, BUITENLAND



Deelstudie 1: percentage (on)verantwoord AB gebruik

RESULTATEN?

IMPACT onderzoek: deelstudie I
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Deelstudie 1: percentage (on)verantwoord AB gebruik

RESULTATEN

� 598 geregistreerde infecties beoordeeld

� AB voorgeschreven in 88% van de gevallen

� 76% van de behandelbeslissingen ‘verantwoord’

� Minder verantwoord voorschrijven voor UWI (68%) in vergelijking met LWI 

(87%) en HI (94%) (p<.001)

� Infecties waarbij AB werd voorgeschreven minder vaak verantwoord (74%) 

dan infecties waarbij geen AB werd voorgeschreven (90%) (p=.003)

IMPACT onderzoek: deelstudie I
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(Bron: Van Buul et al. Antibiotic prescribing in Dutch nursing homes: how appropriate is it? JAMDA, 2015)



Hoe zit het in de verpleeghuizen?

� In verhouding weinig gegevens uit verpleeghuizen

�Review internationale studies (2012):
� Antibioticaresistentie is veelvoorkomend in VPH (resistentiepercentages 

variëren tussen landen en per bacterie)

� Belangrijkste risicofactoren voor oplopen resistente bacterie:

1. Antibioticagebruik

2. Katheter

3. Lage ADL

4. Ziekenhuisopname

5. Aanwezigheid van decubitus/wonden

12
(Bron: Van Buul et al. Antibiotic use and resistance in long term care facilities. JAMDA, 2012.)



13

Hoe zit het in de verpleeghuizen?

�SARAH studie (111 VPH):

� Neusswabs onderzocht op S. aureus: 0,3% MRSA

� Urinekweken onderzocht op E. coli: 4,2% ESBL

� >20% van de E.coli was resistent tegen                          
alle gangbare antibiotica, op nitro-
furantoïne na: enige overgebleven                     
empirische behandeloptie

� Twee kleinere studies lieten een                                  
vergelijkbaar beeld zien (Hoogendoorn                           
2013, van der Donk 2013)

(Bron: Verhoef et al. Carriage of antimicrobial-resistant commensal bacteria in Dutch long-
term-care facilities. J Antimicrob Chemother, 2016.)
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Hoe zit het in de verpleeghuizen?

�OPA studie (12 VPH in Amsterdam):

� Neusswabs en faeces monsters onderzocht op multiresistentie

� MRSA: 0,8%

VRE: 0,0%

MDRGN: 18,2%

ESBL: 13,6%

(Bron: Tholen et al. High Prevalence of Undetected Highly Resistant Micro-organisms among
Residents of Long Term Care Facilities in Amsterdam, the Netherlands. ECCMID, 2016.)





Surveillance Netwerk Infectieziekten 
Verpleeghuizen

SNIV@rivm.nl
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Initiatief RIVM in opdracht van VWS

Doel

komen tot een voor de specialist 
ouderengeneeskunde werkbare en qua 
tijdsbesteding efficiënte surveillance van 
infectieziekten die voor verpleeghuispersoneel en 
bewoners en de volksgezondheid relevante 

informatie oplevert



�Gastro-enteritis GI

� Influenza Achtig Ziektebeeld IAZ

�Vermoedelijk pneumonie

�Urine Weg Infectie UWI

�Overlijdens
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�Sepsis/bacteriemie

�Lage luchteweginfecties

�Urineweginfecties 

�Gastro-intestinale infecties 

�Bacteriële conjunctivitis

�Sinds 2014 ook resistentie 
meting
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�Alleen al het echt moet -> wanneer moet het?

�Richtlijnen zijn er niet of zijn niet adequaat genoeg

Recent gestart;

-> revisie richtlijn UWI (Verenso)

-> ontwikkeling richtlijn Luchtweginfecties (Verenso)



�FTO sinds 2015 ;

SNIV-cijfers (incidentie en prevalentie)

Kweekresultaten regio (Microbioloog)

Prescriptiecijfers antibiotica (Apotheker)

SWAB-richtlijnen

Antibiotica formularium



Antibioticum 2014 2015

Patienten ReceptenDOTs Patienten Recepten DOTs

Amoxicilline/clavulaanzuur 260 333 2475 350 462 3215

Nitrofurantoine 231 311 2708 253 336 2342

Ciprofloxacine 171 213 2119 225 286 2736

Amoxicilline 68 82 562 123 135 883

Flucloxacilline 45 49 324 62 70 559

Norfloxacine 62 68 477 61 64 403

Doxycycline 24 27 200 45 60 490

Cotrimoxazol 23 27 250 36 46 421

Fosfomycine 13 18 20 30 35 42

Azitromycine 2 3 17 15 22 150

Clindamycine 13 14 185 15 17 157

Cefuroxim 5 5 38 11 14 90

Fluconazol 8 10 90 10 13 37

Metronidazol 9 11 75 8 8 47

Rifampicine 2 3 37 8 16 457

Trimethoprim 13 15 74 7 7 125



�Uit urinekweken vanuit de verpleeghuizen blijkt een 
toenemende resistentie tegen Ciprofloxacine

-> advies 2015 ; kies liever geen ciprofloxacine, in formularium 
worden andere middelen als 1e, 2e en 3e keus geformuleerd.

�FTO 2016 ; duidelijk minder gebruik Ciprofloxacine (< 200 
recepten).



�BRMO overdracht in keten verbeteren en regionaal BRMO 
overleg (aansluiten)
� Overdracht arts-arts verbeteren

�Verbeteren infectiepreventiemaatregelen in huis
� Deelname CHANGE studie (handhygiene in verpleeghuis)

� Verdere implementatie aanbevelingen IMPACT via UNO

�Antibiotic stewardship verder invoeren (A-team), niet alleen 
jaarlijks overleg maar ook realtime advies
� Deelname studie lokaal ziekenhuis m.b.t. antibiotic stewardship



Dus, wie maakt het verschil

Wij allemaal maken het verschil








