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Antibioticaresistentie: 

- Internationaal

- Nationaal

- Regionaal



Source: AMR-Review 

Deaths attributable to AMR every year 

compared to other major causes of death 



Source: AMR-Review 

Deaths attributable to AMR every year by 

2050 



EU

�25.000 doden per jaar door infecties met resistente 
bacteriën 

�Kosten: 1,5 miljard euro per jaar 
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Five strategic objectives: 

1. to improve awareness and understanding 
of antimicrobial resistance; 

2. to strengthen knowledge through surveillance
and research;

3. to reduce the incidence of infection;

4. to optimize the use of antimicrobial agents; 

5. to develop the economic case for sustainable investment that takes 
account of the needs of all countries, and increase investment in new 
medicines, diagnostic tools, vaccines and other interventions.

WHO global action plan



Raising awareness
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No surveillance no control.. 
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Surveillance: EARS-net & CAESAR
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Global Surveillance 



GLASS

• Blood, urine, stool, cervical and urethral specimens

• Most resistance in E. coli , K. pneumoniae , S. aureus , and S. 
pneumoniae and Salmonella spp

• In suspected bloodstream infection: 0-82%. 

• Resistance to penicillin: 0 - 51% 

• 8% to 65% of E. coli associated with UTI resistance to 
ciprofloxacin

15



Surveillance: CPE in Europa 2013



Ref : Albiger B, Glasner C, Struelens M, Grundmann H, Monnet D, the European Survey of Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae (EuSCAPE) working group. 

Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in Europe: assessment by national experts from 38 countries, May 2015.  Euro Surveill. 2015;20(45)

Surveillance: CPE in Europa 2015
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Multidrug-resistant Enterobacteriaceae in international travellers

Source: Ruppé E, et al. Clin Infect Dis 2015 Apr 22. pii: civ333 [advance access]
Ruppé E, et al. Eurosurveillance 2014 Apr 10;19(14). pii: 20768.

Asia

142/196 
(72.4%)

Sub-Saharan 

Africa

93/195
(47.7%)

Latin America

57/183
(31.1%)

2 OXA-181

1 NDM-1



Infectiepreventie



SAVE LIVES: Clean Your Hands 5 May 2017



Calls to action 2017:

Health workers:  “Clean your hands at the right times and stop the 

spread of antibiotic resistance.” 

Hospital Chief Executive Officers and Administrators: “Lead a year-

round infection prevention and control programme to protect your 

patients from resistant infections.” 

Policy-makers: "Stop antibiotic resistance spread by making 

infection prevention and hand hygiene a national policy priority.” 

IPC leaders:  

"Implement WHO’s Core Components for infection prevention, 

including hand hygiene, to combat antibiotic resistance.” 



Antibioticaresistentie: 

- Internationaal

- Nationaal

- Regionaal
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Nationale aanpak



Bestuurlijke afspraken

Gedeelde missie: 

"Vermijdbare schade aan en sterfte van patiënten door infecties door 

resistente bacteriën moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Daartoe 

moet de verdere ontwikkeling en verspreiding van (multi-) resistentie zo 

veel mogelijk worden beheerst, zodat ook in de toekomst effectieve 

behandeling van infecties met antibiotica mogelijk blijft.” 



Bestuurlijke afspraken

In 2020: 

-> 50% reductie zorg gerelateerde infecties

-> 50% reductie onjuist gebruik 

-> Uitwerking 6 landelijke werkgroepen



Antibioticaresistentie: 

- Internationaal

- Nationaal

- Regionaal



Regionale Zorgnetwerken

Antibioticaresistentie   



• Geen regionale afspraken 

• Geen regionaal overzicht 

• Instellingen en laboratoria melden BRMO niet bij 
GGD

• Veelheid aan richtlijnen 

• Geen wettelijke borging  

• Wel Landelijk signaleringsoverleg 

Achtergrond:  situatie 2013



Verpleeghuis 
A

Ziekenhuis B
verzorgings

huis

Ziekenhuis A

Instelling 
verstandelijk 

gehandicapten

thuiszorg

Verpleeghuis
B

Revalidatie
centrum



Regionale aanpak ABR

• Samenwerking tussen zorgverleners 

• Uit de care/cure/publieke gezondheid

• In 10 (bestaande ROAZ) regio’s 

• Uitvoering van 11 basistaken

• Pilotfase van 2 jaar (tm april 2019)

Landelijke ondersteuning  door GGD GHOR Nederland & LNAZ





Organisatiestructuur

• Stuurgroep (cure, care, publieke gezondheid)

• Regionaal Coördinatieteam (uitvoering en coördinatie taken)
• Arts microbioloog

• Arts maatschappij en gezondheid

• Deskundige infectiepreventie

• Internist-infectioloog

• Specialist ouderengeneeskunde

• Huisarts

• Datamanager of epidemioloog

• Kwartiermaker



Taken regionale zorgnetwerken 

1.Betrekken zorginstellingen

2.Beschrijven risicoprofiel

3.Beschikbaar maken van prevalentiemetingen

4.Verzorgen van deskundigheidsbevordering

5.Inzicht in de mate van implementatie.

6.Voeren van audits

7.Transparantie faciliteren over BRMO

8.Communicatie over aanwezigheid BRMO

9.Advisering over bestrijdingsmaatregelen

10. Beleid t.a.v. antimicrobial stewardship

11. Afstemmen en uitwisselen regionaal beleid



Stand van zaken februari 2018 



Taak Resultaatafspraak ZNW Gezamenlijke acties

1 Betrekken van 

zorginstellingen, 

organisaties en 

zorgprofessionals 

binnen het regionale 

netwerk en deelname 

aan landelijke 

surveillance ten 

behoeve van de tijdige 

detectie van BRMO

Iedere regio houdt een 

actueel overzicht bij van 

alle zorginstellingen in de 

regio waarbij aangegeven 

wordt welke 

zorginstellingen wel en niet 

actief betrokken zijn en 

aan welke activiteiten ze 

deelnemen. 

De werkgroep Regionaal 

Risicoprofiel heeft 

format aangereikt en 

suggesties voorgedragen; 

regio’s vullen zelf in



Taak Resultaatafspraak ZNW Gezamenlijke acties

2 Elke regio beschrijft op 

basis van een regionaal 

risicoprofiel met 

betrekking tot 

verspreiding binnen en 

tussen instellingen in 

de regio een groter 

risico hebben en past 

de 

beheersmaatregelen 

daarop aan. 

Iedere regio maakt gebruik 

van het landelijke uniforme 

risicoprofiel. 

Er is een regionaal 

beheersmaatregelenplan 

binnen landelijke 

richtlijnen (rekening 

houdend met de 

verantwoordelijkheden van 

individuele instellingen).

De werkgroep Regionaal 

Risicoprofiel 

(vertegenwoordigers 

zorgnetwerken en RIVM) 

heeft een format 

opgeleverd



Taak Resultaatafspraak ZNW Gezamenlijke acties

3 Het beschikbaar maken 

van gegevens van 

periodieke 

prevalentiemetingen 

naar dragerschap van 

BRMO.

Uitvoering van 

prevalentiemeting door de

zorgnetwerken volgt op 

geleide van besluitvorming 

door VWS. 

De uitvoering van dit 

onderdeel is door VWS 

belegd bij het RIVM. 



Taak Resultaatafspraak ZNW Gezamenlijke acties

4 Verzorgen van 

deskundigheidsbevord

ering door het 

organiseren van bij- en 

nascholing. 

Er is een regionaal 

opgesteld nascholingsplan 

voor de verschillende 

beroepsgroepen in de 

regio. Dit plan wordt mede 

gebaseerd op het regionaal 

risicoprofiel.

E-Learning  delen

Werkgroep audits & 

scholing



Taak Resultaatafspraak ZNW Gezamenlijke acties

5 Inzicht in de mate van 

implementatie van 

infectiepreventie-

maatregelen.

Er is een regionaal 

overzicht waarin 

aangegeven wordt welke 

zorginstellingen er zijn en 

welke zorginstellingen 

geaudit worden.

Vanuit het overzicht wordt 

toegewerkt naar een 

regionaal auditformat voor 

de regio.

Werkgroep audits & 

scholing



Taak Resultaatafspraak ZNW Gezamenlijke acties

6 Streven naar een 

identieke en 

reproduceerbare 

manier van het voeren 

van audits in de regio 

die inzicht geven in de 

kwaliteit van de 

infectiepreventie in de 

instelling/organisatie.

Taak 5 en 6 zijn 

samengevoegd.

Werkgroep audits & 

scholing



Taak Resultaatafspraak ZNW Gezamenlijke acties

7 Transparantie 

faciliteren over de 

aanwezigheid van 

BRMO en de 

verspreiding daarvan.

Er zijn transmurale 

werkafspraken BRMO in de 

regio

Er is een regionaal 

signaleringsoverleg 

ingeregeld

Transmurale 

werkafspraken die 

bestaan zijn gedeeld

Landelijke afstemming 

landelijk 

signaleringsoverleg



Taak Resultaatafspraak ZNW Gezamenlijke acties

8 Communicatie binnen de 

regio over de 

aanwezigheid van BRMO 

tussen alle domeinen van 

de zorg en de openbare 

bevolking.

Er zijn transmurale 

werkafspraken BRMO

9 Advisering bij 

bestrijdingsmaatregelen 

tussen de diverse 

zorginstellingen en 

zorgverleners.

Dit wordt opgenomen in 

het Plan voor 

beheersmaatregelen (



Taak Resultaatafspraak ZNW Gezamenlijke 

acties

10 Een effectief en 

transparant beleid ten 

aanzien van antimicrobial

stewardship

Nader beschrijven, uitvoeren en 

evalueren van pilot(s) na 

besluitvorming door het ministerie 

van VWS over het advies Surveillance 

antibioticagebruik & antibiotic

stewardship. 

Deze actie 

staat op PM in 

afwachting 

van landelijke 

pilots op dit 

terrein.

11 Afstemming en 

uitwisselen van het 

regionale beleid en de 

uitkomsten daarvan op 

landelijk niveau. 

Koppeling tussen het 

regionale netwerk en een 

landelijke signalerings-

en respons structuur.

De vraag is hoe regionale netwerken 

in de warme fase te koppelen zijn aan 

het landelijke niveau. Voorstel is 

hiervoor het regionaal 

signaleringsoverleg in te zetten zoals 

onder 7 genoemd. 

Deze actie 

staat op PM; 

in afwachting 

voorstel RIVM 

onderscheid 

warme/koude 

fase en 

nadere 

afspraken.
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Dank voor uw aandacht!


