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(potentiële) 
belangenverstrengeling

Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk 
relevante relaties met bedrijven

Geen 

• Sponsoring of onderzoeksgeld

• Honorarium of andere 

(financiële) vergoeding

• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

Geen



� Antibiotic stewardship

– Juni 2012 advies van de SWAB om A-teams op te 

richten in de ziekenhuizen en de eerste lijn

– Vanaf 1-1-2014 is het verplicht in de tweede lijn 

(IGZ)

– IGZ heeft al aangekondigd dat het ook voor de 

eerste lijn gaat komen

� Hoe kunnen we dat praktisch uitvoeren

3



Waarom in verpleeghuizen

� Hoog verbruik van ciprofloxacin en amoxicilline-

clavulaanzuur
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Antibioticagebruik in verpleeghuizen 

2016
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Doel van stewardship (A-team)

� Afremming/verminderen van antimicrobiële 

resistentie 

– De huidige middelen zolang mogelijk 

beschikbaar houden

� Onterechte blootstelling aan antibiotica 

verminderen

– Bijwerkingen (korte termijn)

– Resistentie-ontwikkeling bij de patiënt

� Naleving van richtlijnen bevorderen

– Verbeteren indicatiestelling6



Samenstelling A-team

7

Ziekenhuis Verpleeghuis Thuiszorg 

Specialist Internist-
infectioloog

SOG Huisarts 

Arts-
microbioloog

Arts-
microbioloog

Arts-
microbioloog

Arts-
microbioloog

Apotheker Ziekenhuis
apotheker

Apotheker
instelling

Apotheker

Proffesional
kwaliteit van 
zorg

Gespecialiseerd
verpleegkundige 

Gespecialiseerd
verpleegkundige
Deskundige
infectiepreventie

Gespecialiseerd
verpleegkundige 
/ assistent



Randvoorwaarden

� Steun van RvB en de medische staf

� Budget

� Inbedding in de organisatie

� ICT ondersteuning

� Afspraken hoe bevindingen kunnen worden 

geïmplementeerd, bv aanpassen van richtlijnen
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Plan fase -> plan van aanpak

� De organisatiestructuur

� Het aandachtsgebied

� De afstemming

� De uitgangssituatie

� Een korte-termijn-beleidsplan

� De taakverdeling

� De frequentie van samenkomen

� De communicatie van de visie en doelstelling 
van het A-team in het verpleeghuis

� De rapportage
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Doe fase

� Bijeenkomsten plannen

� Actielijst

� 0-meting AB gebruik

� Acties uitvoeren
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Check fase

� Frequentie samenkomen

� AB-verbruik

– Prevalentiemeting

� Activiteiten A-team

� Actie’s A-team
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Act / bijstellingsfase

� Stel verbeteringen bij

� Leg werkwijzen vast in protocollen

� Maak evt. verbeterplannen

� Communiceer de stand van zaken
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Voorbeelden van interventies

� Aan de hand van lokaal formularium

– Bepalen reservemiddelen 

•Bij gebruik evalueren of de incidatie-

stelling juist is

� Indien er mogelijkheid is tot intraveneuze 

toediening

– Evalueer standaard na 48 uur of de AB naar 

oraal kan
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Voorbeelden van interventies

� Duur therapie

– Evalueer na 5-7 dagen of de AB nog 

noodzakelijk is

� Indicatie behandeling en diagnostiek inzichtelijk 

maken

– Bv Stroomschema’s

� Afstemming met de voorschrijvers

� Hoe zouden jullie het aan willen pakken?

� Wat werkt in jullie praktijk?
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Voorbeeld stroomschema 



Aan de slag!

� Formulieren worden uitgereikt

� Vorm groepjes van maximaal 6 

� Uit dezelfde locatie of regio

� Vul samen het formulier in 

� Presentatie + formulier wordt digitaal op de STIP website gezet
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