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Publiekssamenvatting 

Pilots Antibiotic Surveillance & Stewardship in de eerstelijn, 
tweedelijn en langdurige zorg 
Verkenning ter bevordering van “juist gebruik” van antibiotica door aan 
indicatie gekoppelde voorschriften in beeld te krijgen 
 
Antibioticaresistentie betekent dat bacteriën ongevoelig worden voor 
antibiotica, waardoor deze niet meer werken. Om dit te voorkomen is 
het belangrijk dat antibiotica alleen wordt voorgeschreven als het echt 
nodig is. Hoewel in Nederland relatief weinig antibiotica wordt 
voorgeschreven, zijn ook hier verbeteringen mogelijk. Om ‘juist gebruik’ 
te stimuleren, is inzicht nodig in het voorschrijfgedrag van artsen en 
zorginstellingen.  
 
Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat informatie over het 
voorschrijfgedrag verkregen kan worden uit bestaande 
registratiegegevens van huisartsen, verpleeghuizen en ziekenhuizen. 
Hieruit kan worden achterhaald hoe vaak en om welke reden antibiotica 
wordt voorgeschreven. Deze informatie kan vervolgens worden 
vergeleken met de richtlijnen voor juist gebruik. Op deze manier wordt 
inzichtelijk welke (huis)artsen het al ‘goed doen’ en waar eventueel 
verbeteringen mogelijk zijn. Ook scholing en voorlichting over juist 
gebruik blijken belangrijk. Beroepsverenigingen van huisartsen en 
specialisten ouderengeneeskunde staan positief tegenover deze 
initiatieven en willen de resultaten opnemen in hun 
kwaliteitsprogramma’s en scholing.  
 
Voor dit onderzoek heeft het RIVM pilots uitgevoerd in de drie 
zorgsectoren (huisarts, ziekenhuis, verpleeghuis). Een belangrijk 
voorwaarde van deze pilots was dat artsen en verpleegkundigen niet te 
veel zaken moesten registreren. Daarom is zo veel mogelijk 
gebruikgemaakt van bestaande registraties en de daarin beschikbare 
data.  
 
Op dit moment is van huisartsen en ziekenhuizen landelijk bekend 
hoeveel antibiotica zij per jaar voorschrijven. Deze informatie geeft een 
beeld van ontwikkelingen door de jaren heen, maar zegt niets over juist 
of onjuist gebruik. In ziekenhuizen bijvoorbeeld zijn veel uitzonderingen 
mogelijk om in afwijking van richtlijnen antibiotica voor te schrijven. 
Van verpleeghuizen is tot op heden veel minder informatie beschikbaar. 
Uit de pilot is gebleken dat het ook hier mogelijk is om op basis van 
bestaande data inzicht te krijgen in juist gebruik. 
 
Kernwoorden: antibiotica, antibioticagebruik, stewardship, eerstelijn, 
tweedelijn, langdurige zorg 
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Synopsis 

Pilot studies on antibiotic surveillance & stewardship in primary 
care, secondary care and long-term care 
Pilot to promote “correct usage” of antibiotics by providing an overview 
of prescriptions linked with their indication 
 
Antibiotic resistance means that bacteria become insensitive to 
antibiotics and that antibiotics then no longer work. To prevent this, it is 
important that antibiotics are only prescribed when they are really 
necessary. Although relatively few antibiotics are prescribed in the 
Netherlands, improvements can still be made. In order to stimulate 
correct usage, insight into the prescribing behaviour of physicians and of 
care facilities is necessary.  
 
Research by the National Institute for Public Health and the Environment 
(RIVM) has shown that information on prescribing behaviour can be 
obtained from existing registration data from general practitioners, 
nursing homes and hospitals. The frequency with which antibiotics are 
prescribed and the reasons for this can be derived from these sources. 
This information can subsequently be compared with the guidelines for 
correct usage. This will provide insight into which physicians are already 
prescribing “correctly”, and where improvement is possible. Training and 
information on correct usage have also proved to be important.  
Professional organisations of general practitioners and specialists in 
geriatric medicine are in favour of these initiatives and will be including 
the results in their quality- and training programmes.  
 
For this study, the RIVM has carried out pilot studies in three health care 
sectors (general practice, hospitals and nursing homes). An important 
requirement of these pilots was that physicians and nurses did not 
register too much information. For this reason existing registers and the 
data contained in them were used as much as possible.  
 
Currently, the amount of antibiotics prescribed in the Netherlands each 
year by general practitioners and by hospitals is known. Although this 
information gives an indication of developments over the course of time, 
it does not shed any light on correct or incorrect usage. For example, in 
hospitals guidelines for antibiotic use are often deviated from due to 
exceptional circumstances. To date, much less information has been 
available from nursing homes.  The pilot has shown that here too, it is 
possible to obtain insight into correct usage from existing data. 
 
Keywords: antibiotics, stewardship, primary care, secondary care, long-
term care, antibiotic use. 
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Samenvatting 

Is het mogelijk om voor elke zorgsetting per reden van voorschrijven 
bruikbare informatie te verzamelen over het juist gebruik van 
antibiotica? En kan deze (spiegel)informatie ingezet worden om juist 
gebruik te stimuleren? Het antwoord is ‘ja’, blijkt uit de pilots antibiotic 
surveillance & stewardship. Wel vraagt de opschaling en borging van de 
manier van werken die in deze pilots is ontwikkeld, de aandacht van 
branche- en beroepsverenigingen, zorgnetwerken en het RIVM.  
  
Voordat ingegaan wordt op de resultaten van deze pilot is het goed om 
stil te staan bij de registratielasten in de zorg. Van artsen en 
verpleegkundigen wordt iedere dag veel gevraagd in termen van 
registratie. Juist daarom is het bij elke ontwikkeling en elk nieuw project 
van groot belang om een toename van registratie te voorkomen en waar 
mogelijk reductie na te streven. In deze pilots wordt zo veel mogelijk 
gebruik gemaakt van bestaande en reeds beschikbare data in de 
bronsystemen. Meer informatie halen uit bestaande data en zodoende 
artsen iets teruggeven voor hun registratie inspanningen is een 
belangrijk uitgangspunt in het project. 
 
Surveillance en Stewardship is een belangrijk onderdeel van de strijd 
tegen antibioticaresistentie: zoeken naar manieren om de 
antibioticumconsumptie te optimaliseren. Vaak betekent dit verminderen 
van gebruik van antibiotica door het stimuleren van juist gebruik. In 
Nederland wordt al relatief weinig antibiotica voorgeschreven. Toch blijkt 
uit studies dat ook hier verbeteringen mogelijk zijn. Uit een onderzoek 
bij 80 huisartspraktijken kwam bijvoorbeeld naar voren dat met 
spiegelinformatie en onderwijs over de richtlijnen het oneigenlijk gebruik 
van antibiotica afnam van gemiddeld 44 naar 28%. 
 
Wat ‘juist gebruik’ is, is van veel factoren afhankelijk. Zo spelen de 
indicatie (reden van voorschrijven) en de specifieke patiëntkenmerken 
een rol. Inmiddels zijn voor de eerste lijn, tweede lijn en langdurige zorg 
richtlijnen beschikbaar die richting geven aan ‘juist gebruik van 
antibiotica’.  
 
Om juist gebruik van antibiotica te stimuleren is inzicht in 
voorschrijfgedrag van belang. Op dit moment is landelijk en per 
zorgsetting alleen inzicht in het totaalgebruik van antibiotica: hoeveel 
van welke middelen per jaar per zorgdomein worden afgeleverd. Deze 
informatie geeft een beeld van trends en ontwikkelingen, maar zegt 
niets over juist of onjuist gebruik.  
 
In de pilots is onderzocht of, en op welke manier het mogelijk is 
bruikbare informatie te verzamelen over juist gebruik van antibiotica per 
indicatie en per zorgsetting. En of deze (spiegel)informatie ingezet kan 
worden om juist gebruik te stimuleren. De informatie wordt voor 
huisartsenpraktijken, ziekenhuizen en verpleeghuizen samengebracht in 
een stewardshiprapportage waarbij de eigen zorgorganisatie of praktijk 
wordt vergeleken met actuele richtlijnen en een (landelijke) benchmark. 
In gesprek met professionals wordt verkend op welke wijze rationeel 
gebruik van antibiotica kan worden bereikt. Stewardship is het 
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terugkoppelen en bespreken van spiegelinformatie inclusief 
kennisoverdracht en training.  
 
Verschillende studies tonen aan dat het genereren en bespreken van 
spiegelinformatie over het voorschrijfgedrag van antibiotica het juist 
gebruik bevordert. Daarom is in de pilots ook gestart met de eerste fase 
van een leer- en verbetercyclus ‘Juist Gebruik Antibiotica’ onder 
zorgprofessionals. 
 
De pilots zijn nu afgerond en geven antwoord op drie belangrijke 
vragen: 
 
Is het inhoudelijk en technisch haalbaar om betrouwbare en 
bruikbare informatie over antibioticavoorschriften op indicatie te 
verkrijgen? 
Ja, dat is haalbaar, maar vergt wel deels om een beperkte additionele 
registratie en ICT-aanpassingen. De pilots tonen aan dat het ondanks 
verschillende technische en inhoudelijke uitdagingen mogelijk is om 
bruikbare data uit de bestaande registratiesystemen te extraheren en te 
analyseren. De situatie, vraagstukken en oplossingen verschillen per 
domein. In de eerste lijn wordt bijvoorbeeld al langere tijd structureel de 
indicatie bij het antibiotica voorschrift geregistreerd. In de tweede lijn 
en de langdurige zorg gebeurde en gebeurt dit nog niet structureel. Voor 
de langdurige zorg is voor de pilot een speciale module ontwikkeld om 
de benodigde gegevens te kunnen registreren en te extraheren. In de 
tweede lijn wordt een gestandaardiseerde module ingebouwd bij de 
twee grootste elektronisch patiëntendossiers, die door meer dan 80% 
van de ziekenhuizen worden gebruikt. 
 
Hoe reageerden de betrokken artsen op de spiegelrapportages? 
In de eerste lijn en in de verpleeghuizen is de spiegelinformatie per 
instelling of per FTO-groep van de huisartsenpraktijk besproken met de 
voorschrijvend artsen, met aandacht voor casuïstiek en de geldende 
richtlijnen. Vrijwel alle artsen bevestigden de waarde van de 
spiegelinformatie. Alle deelnemende verpleeghuizen hebben aangegeven 
de pilot te willen continueren om zo het voorschrijfgedrag te blijven 
volgen. De spiegelrapportages geven direct informatie over de indicaties 
waar zij het al ‘goed doen’ en waar eventueel verbeteringen mogelijk 
zijn. Uiteindelijk is de data uit een van de ziekenhuizen beschikbaar 
gemaakt voor analyse. De bespreking van de resultaten in de 
ziekenhuizen heeft nog niet plaatsgevonden. Het is derhalve te vroeg 
om uitspraken te doen over de waarde van de spiegelinformatie en de 
wijze waarop deze is ontvangen door de betrokken artsen. Op basis van 
de conceptrapportages en de gesprekken met de betrokken 
ziekenhuizen is het de verwachting dat de bestaande A-teams de 
spiegelinformatie kunnen gebruiken voor verbeteracties. 
 
Wat is er nodig om stewardship en surveillance per domein te 
organiseren en structureel te borgen? 
In de eerste plaats blijft aandacht voor het onderwerp nodig. 
Onderzoek, symposia en nascholing over het belang en de 
mogelijkheden van de in deze pilots ontwikkelde werkwijze vergroten 
het draagvlak onder zorgverleners. Veldpartijen zoals het Nederlands 
Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging 
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(LHV), Verenso, de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), en de 
regionale netwerken spelen een belangrijke rol.  
Daarnaast moeten praktijken, instellingen en regio’s ondersteuning 
krijgen bij het generen en gebruiken van spiegelinformatie. Dit heeft een 
technische kant in de vorm van aanpassingen van HIS, ECD en/of EPD. 
Maar er is ook een inhoudelijke kant in de vorm van duiding van data, 
het bespreken van spiegelinformatie en het vertalen naar verbeteracties. 
Om deze werkwijze in het vervolg breder toe te passen in alle drie 
zorgdomeinen moeten het veld, de kennisinstellingen en de regionale 
netwerken gezamenlijk betrokken worden en elk een deel van de kennis 
en kunde inbrengen. 
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Leeswijzer 

Voor u ligt het evaluatierapport van de pilots “Juist Gebruik Antibiotica”.  
 
Dit rapport beschrijft de aanleiding, doelstelling, werkwijze en 
uitkomsten van de pilots ‘Juist Gebruik Antibiotica’ die in de periode van 
maart 2017 tot juni 2018 zijn uitgevoerd. Het doel van dit rapport is een 
heldere weergave van de wijze waarop aan Antibiotic Surveillance & 
Stewardship vormgegeven kan worden in de Nederlandse 
gezondheidszorg. 

• In hoofdstuk 1 van dit rapport worden de aanleiding en 
doelstelling van het project beschreven.  

• In hoofdstuk 2 wordt het ‘proof of concept’ juist gebruik 
antibiotica toegelicht. 

• De hoofdstukken 3, 4 en 5 beschrijven het proces en werkwijze 
binnen de pilots per zorgdomein. Deze werkwijze vormt een 
blauwdruk voor uitrol in andere praktijken of zorginstellingen. 

• In hoofdstuk 6 wordt toegelicht wat op het gebied van landelijke 
antibiotica surveillance bereikt kan worden met input vanuit de 
pilots. 

• Tot slot worden in hoofdstuk 7 en 8 de conclusies en 
aanbevelingen en mogelijke scenario’s beschreven voor 
mogelijke opschaling en borging. 

 
In de bijlagen zijn onder andere een overzicht met de gehanteerde 
uitgangspunten opgenomen (bijlage 2), voorbeelden van de 
stewardshiprapportages (bijlage 7) zoals voor de instellingen en 
huisartsen zijn gebruikt, en een concept surveillance rapportage voor de 
drie domeinen gezamenlijk (bijlagen 10 en 11).  
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1 Aanleiding 

Rationele inzet van antibiotica en het bevorderen daarvan (antibiotic 
stewardship) en een tijdige, systematische surveillance van het totaal- 
en rationeel antibioticagebruik zijn essentiële onderdelen van de door de 
minister van VWS gewenste maatregelen om antibioticaresistentie (ABR) 
beheersbaar te houden.  
 
Totaal gebruik van antibiotica in de eerstelijn en tweede lijn wordt al 
sinds 2003 jaarlijks gerapporteerd in NethMap, een gezamenlijke 
productie van RIVM en SWAB (Stichting Werkgroep Antibioticagebruik). 
Surveillance van juist gebruik is echter gecompliceerder. Antibiotica 
worden door artsen in de verschillende domeinen voorgeschreven op 
basis van een indicatie1. Er is op dit moment echter nog geen inzicht in 
de mate waarin deze voorschriften aansluiten bij eventuele richtlijnen en 
of er landelijke trends te herkennen zijn. Een arts kan in sommige 
situaties terecht of onterecht antibiotica voorschrijven en in sommige 
gevallen terecht of onterecht geen antibiotica voorschrijven. 
 
Om vast te stellen op welke wijze gegevens over antibioticagebruik in 
relatie tot indicatie en richtlijnen kunnen worden verzameld en gebruikt 
voor stewardship zijn in opdracht van het ministerie van VWS drie pilots 
‘Juist Gebruik Antibiotica’ uitgevoerd binnen drie domeinen: eerstelijn, 
tweede lijn en verpleeghuizen. De uitvoering was in handen van het 
RIVM, in samenwerking met drie hoogleraren-onderzoekers verbonden 
aan AMC Amsterdam, VUmc Amsterdam, en het UMC Utrecht. Dit 
rapport beschrijft de uitvoering en uitkomsten van deze pilots. De 
context waarin de pilots zijn uitgevoerd verschillen per domein 
aanzienlijk. Het proces en de werkwijze om tot surveillance en 
stewardship te komen wordt dan ook per domein apart beschreven. 
 

1.1 Doelstelling surveillance en antibiotic stewardship  
Surveillance van juist gebruik van antibiotica geeft inzicht in óf, en zo ja 
hoe het voorschrijfgedrag verbeterd kan worden: antibiotic stewardship. 
Het toepassen van maatregelen die de antibioticaconsumptie restrictief 
reguleren, en daarmee de selectiedruk van antimicrobiële resistentie 
verminderen, is noodzakelijk in de strijd tegen de toenemende 
antimicrobiële resistentie. Onder juist gebruik verstaan we optimale 
inzet van antibiotica uitgaande van de geldende richtlijnen. Hierbij wordt 
zowel naar de indicatie als het type middel gekeken dat wordt ingezet. 
Het is van belang om op te merken dat het niet louter gaat om reductie 
van antibiotica gebruik. Ook het stimuleren van tijdige inzet is een 
onderdeel. 
 
Surveillance is het continu en systematisch in samenhang verzamelen, 
analyseren en interpreteren van diagnostische, typerings, klinische en 
epidemiologische gegevens, in dit geval van antibiotica en 

 
1 Indicatie (letterlijk "aanwijzing") binnen de geneeskunde houdt in: een aanwijzing dat een bepaald gevolg 
moet/kan worden gegeven aan een aandoening, ziekte of klacht van de patiënt. Er kan een indicatie zijn voor 
een geneesmiddel, behandeling, aanvullend onderzoek of verwijzing 
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determinanten van antibioticagebruik. Surveillance van infectieziekten is 
een wettelijke verplichting, vastgelegd in internationale afspraken, 
waaronder de International Health Regulations, waarvoor de 
verantwoordelijkheid in Nederland is neergelegd bij het CIb. Voor het 
systematisch genereren van tijdig inzicht in veranderingen van trends in 
(determinanten van) antibioticagebruik, kan als minimum volstaan 
worden met gegevensverzameling in een representatieve steekproef. 
Voor Nederland wordt echter al sinds 2003 het totale gebruik voor de 1e 
en 2e lijn in NethMap jaarlijks gerapporteerd. De langdurige zorg wordt 
in deze rapportage niet meegenomen. 
 
Het is belangrijk dat surveillance van antibioticagebruik wordt afgestemd 
tussen de verschillende zorgdomeinen en in samenhang met de andere 
twee pilaren (Bijzonder Resistente Micro-organismen en Zorginfecties) 
wordt ontwikkeld. Antibioticagebruik kan immers een risicofactor zijn 
voor het ontstaan van resistentie en (sommige) zorginfecties, en 
andersom kan rationeel antibioticagebruik een interventie zijn gericht op 
het voorkómen van resistentie en het bestrijden van (zorg)infecties. 
Daarmee geeft surveillance van antibioticagebruik input voor o.a. 
aanpassingen in beleidsmaatregelen, richtlijnen, meldplicht, 
bestrijdingsinterventies en communicatie naar publiek, professionals, 
beleidsmakers.  
 
“Antibiotic Stewardship” is: “an ongoing effort by a health care 
institution to optimize antibiotic use among hospitalized patients in order 
to improve patient outcomes, ensure cost effective therapy and reduce 
adverse sequelae of antibiotic use (leading towards antimicrobial 
resistance)”. 
 
Inzicht in de mate van rationeel gebruik van antibiotica is een essentieel 
gegeven voor instellingen en beroepsbeoefenaren om inzicht te krijgen 
in de kwaliteit van de zorg. Mogelijke signalen kunnen direct worden 
geanalyseerd, en men kan - indien gevalideerd - gericht actie nemen om 
de kwaliteit van zorg te verbeteren, een patiënt beter te behandelen, de 
kans op resistentievorming te minimaliseren en daarmee ook een 
bijdrage te leveren aan de publieke gezondheid door ABR te beperken: 
Stewardship. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van handelen 
ligt in Nederland bij de beroepsgroepen en de instellingen. Om deze 
doelstelling te behalen is het wenselijk dat elke zorgverlener inzicht 
heeft in zijn of haar prescriptiebeleid (omvang antibioticagebruik) en de 
kwaliteit daarvan. De regionale zorgnetwerken hebben een rol in het 
verbinden van domeinen rond het thema ABR stewardship. 
 
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de relatie tussen 
voorschriften in de praktijk en de richtlijnen, bijvoorbeeld in de 
huisartspraktijken. Er vindt op dit moment echter nog geen 
systematische analyse plaats van de mate waarin de voorschriften in de 
diverse zorgdomeinen aansluiten bij eventuele richtlijnen en of er 
landelijke trends te herkennen zijn. Met andere woorden: er bestaat 
onvoldoende inzicht in de mate van Juist gebruik in deze domeinen. Dit 
is overigens niet de enige maat voor Juist gebruik, met name in het 
ziekenhuis zijn er nog andere indicatoren voor Juist gebruik. 
Voorschrijfgegevens per indicatie is wel een gelijke en bruikbare 
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indicator in zowel eerstelijn, tweedelijn en derdelijn als in de langdurige 
zorg.   
 

1.2 Doelstelling Pilots  
Het doel van dit project is om in een aantal pilots te onderzoeken of 
data-registratie, -extractie en analyse van voorschrijfgegevens per 
indicatie mogelijk en acceptabel is voor zorgverleners en organisaties in 
de zorg en of deze gegevens bruikbaar zijn voor surveillance en 
stewardship. Acceptabel in de zin dat de gegevens bruikbare informatie 
geven en de registratielast beperkt blijft. De pilots worden uitgevoerd in 
de eerstelijn, tweedelijn en verpleeghuizen. Het monitoren van juist 
gebruik kent twee sporen. Surveillance ten behoeve van een landelijk 
beeld (1) en Stewardship op professional en instellingsniveau (2). 
 
Uitgangpunt daarbij zijn de resultaten uit eerdere studies2 die aantonen 
dat het genereren en bespreken van spiegelinformatie betreffende het 
voorschrijfgedrag van antibiotica het juist gebruik van antibiotica 
bevordert.  
 
1) Surveillance antibioticagebruik 
Het in kaart brengen van het landelijke 
antibioticagebruik op basis van voorschrijfgegevens per 
indicatie. Deze pilot richt zich in eerste instantie op de 
indicaties luchtweginfecties en urineweginfecties. De 
(regionale) trends en ontwikkelingen in het gebruik van 
antibiotica zullen worden afgezet tegen de geldende 
richtlijnen voor “juist” antibioticagebruik. 
 
2) Stewardship antibioticagebruik  
Het genereren van spiegelinformatie over 
antibioticavoorschriften in de eigen zorgorganisatie of 
praktijk ten opzichte van actuele richtlijnen en 
(landelijke) benchmark. Daarnaast wordt er gestart met 
de eerste fase van een leer- en verbetercyclus ‘Juist 
Gebruik Antibiotica’ onder zorgprofessionals in 
huisartspraktijken en verpleeghuizen door 
spiegelinformatie te presenteren en te bespreken. 
 
Met de pilots in de drie domeinen wordt beoogd een aantal vragen te 
beantwoorden. In feite dienen de pilots als een ‘proof-of-concept’ voor 
de haalbaarheid van landelijk surveillance van antibioticagebruik 
gekoppeld aan indicaties.  
 
Het project is een succes als onderstaande vragen worden beantwoord: 

• Is het haalbaar binnen de drie domeinen betrouwbare en 
bruikbare data te genereren betreffende antibiotica voorschriften 
gekoppeld aan indicaties? 

 
2 Little P, Stuart B, Francis N, Douglas E, Tonkin-Crine S, Anthierens S, Cals JW, Melbye H, Santer M, Moore M, 
Coenen S, Butler C, Hood K, Kelly M, Godycki-Cwirko M, Mierzecki A, Torres A, Llor C, Davies M, Mullee M, 
O'Reilly G, van der Velden A, Geraghty AW, Goossens H, Verheij T, Yardley L; GRACE consortium. Effects of 
internet-based training on antibiotic prescribing rates for acute respiratory-tract infections: a multinational, 
cluster, randomised, factorial, controlled trial. Lancet. 2013 Oct 5 
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• Is het mogelijk op basis van die data surveillance rapportages 
ten behoeve van stewardship op te stellen? 

• Wat is nodig om stewardship en surveillance per domein te 
organiseren en structureel te borgen? 

• Welke aanbevelingen voor een landelijke uitrol kunnen worden 
gegeven? 
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2 Proof of Concept “Hoe kunnen we juist gebruik definiëren, in 
beeld brengen en stimuleren?”  

Het bepalen van “juist gebruik” is van vele factoren afhankelijk en niet 
in één parameter te vangen. Juist gebruik wordt vaak vertaald in het 
terugdringen van gebruik. Dit is niet één op één aan elkaar gerelateerd 
want juist gebruik is niet gericht op het terugdringen van AB gebruik in 
algemene zin, maar op het terugdringen van onjuist gebruik enerzijds 
en het patiënten onterecht onthouden van antibiotica anderzijds. In dit 
project is ervoor gekozen het antibiotica gebruik per indicatie, op basis 
van prescriptiegegevens, te vergelijken met: 
 
1. Richtlijnen antibiotica gebruik 
Landelijke richtlijnen voor het juist gebruik van antibiotica worden 
periodiek geëvalueerd en indien nodig herzien. In dit project zijn de 
meest recente richtlijnen gebruikt voor het vergelijken van antibiotica 
prescripties per zorgorganisatie bij de betreffende diagnose/indicatie. 
 
2. Benchmark gegevens  
Daarnaast zijn de prescriptiegegevens van zorginstellingen afgezet 
tegen de landelijke trend en ten opzichte van vergelijkbare instellingen 
(case mix). 
 
De pilots zijn uitgevoerd onder vijf huisarts FTO groepen met in totaal 
meer dan 40 aangesloten praktijken, zes ziekenhuizen en zes 
verpleeghuizen binnen Nederland. Het startpunt per domein verschilt 
aanzienlijk (Figuur 1). De werkwijze zal daarom per domein worden 
beschreven. Tegelijkertijd zijn zoveel mogelijk vergelijkbare indicatoren 
nagestreefd.  
 
De pilot wordt afgesloten met deze eindrapportage waarin de 
uitkomsten van de pilots gezamenlijk zijn opgenomen.  Deze 
eindrapportage is besproken en geëvalueerd met zowel het RIVM, VWS, 
als beroepsgroepen en brancheverenigingen (SWAB, NHG, LHV, NVMM, 
Verenso en ActiZ) en regionale zorgnetwerken.  
 
Omwille van de privacy van de patiënten, cliënten en de professionals 
van de deelnemende instellingen zijn in de eindrapportage zijn 
nadrukkelijk geen individuele stewardship-rapportages van de 
deelnemende instellingen of praktijken opgenomen, enkel een 
geanonimiseerde surveillance rapportage en voorbeeld 
stewardshiprapportages. 
 
Het startpunt van de pilots binnen de drie domeinen verschilde op een 
aantal punten. Dit verschil in startpunt vroeg per domein ook een 
domein-specifieke aanpak. Figuur 1 geeft een overzicht van de 
belangrijkste kenmerken per domein. De verschillende onderdelen 
worden per domein in de verschillende hoofdstukken 3, 4, en 5 verder 
toegelicht. 
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Figuur 1. Het startpunt per domein is verschillend 
 
Het is van belang om op te merken dat de werkwijze die per domein 
ontwikkeld is - het ‘Proof of Concept - een eerste resultaat is van de 
pilots. Deze werkwijze vormt een leidraad voor instellingen, regionale 
zorgnetwerken en branche- en belangenverenigingen om deze wijze van 
surveillance en stewardship vorm te geven.  
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3 Pilot Eerste lijn 

De meeste huisartsenpraktijken in Nederland zijn in het kader van 
nascholing en kennisuitwisseling verbonden in een gezamenlijk 
Farmacotherapeutisch Overleg (FTO). Een FTO-groep bestaat uit zo’n 4 
tot 12 huisartspraktijken en één of meerdere openbare apotheken. De 
pilot is uitgevoerd bij vijf FTO-groepen in de regio’s Houten, 
Deventer/Diepenveen, Oosterhout, Malden en Voerendaal/Nuth. De 
desbetreffende FTO-groepen zijn geworven via persoonlijke contacten 
en regionale contactpersonen in de zorgnetwerken. Bij de selectie is 
zoveel mogelijk gelet op variatie in omvang en landelijk spreiding. Er is 
bewust gezocht naar groepen die niet tot academische netwerken 
behoren en daardoor niet vaak aan wetenschappelijk onderzoek 
meedoen en niet in het kader van projecten routinematig data 
verzamelen. 
 

3.1 Startpunt pilot 
De werkwijze van de pilot is in grote mate bepaald door het startpunt, 
de huidige situatie binnen het domein. Het startpunt kan beschreven 
worden aan de hand van vijf onderwerpen (1) de mate van 
automatisering, (2) kwaliteit van de registratie, (3) de beschikbaarheid 
van data, (4) surveillance en (5) stewardship.  
 
Mate van automatisering  
Elke huisartsenpraktijk in Nederland werkt met een 
huisartsinformatiesysteem (HIS) waarin onder andere het patiëntdossier 
wordt bijgehouden. Er zijn 9 verschillende HIS-leveranciers in de markt, 
waarvan de MicroHIS, Medicom en Promedico het grootste marktaandeel 
hebben (LHV, 2016). Het type HIS, en de versie waarin gewerkt wordt, 
heeft invloed op de mate en kwaliteit van de dossiervorming.  
 
Kwaliteit van de registratie  
Over het algemeen wordt er door huisartsen vrij goed geregistreerd, zo 
blijkt uit onderzoek3. Dit komt onder andere door de verplichte 
verantwoording richting zorgverzekeraars, deels vanwege de 
mogelijkheden die het HIS biedt ter ondersteuning van 
kwaliteitsontwikkeling. Overigens blijkt uit dit zelfde onderzoek, 
uitgevoerd door het NIVEL, dat de kwaliteit van registratie verbetert 
wanneer huisartsen spiegelinformatie getoond krijgen op basis van de 
eigen registratie. 
 
Antibiotica voorschriften: In het HIS worden alle antibioticavoorschriften 
in de vorm van een kuur geregistreerd, waarin ook dosering en duur van 
gebruik is aangegeven. Of de patiënt het antibioticum ook daadwerkelijk 
gebruikt is nooit met zekerheid te zeggen, er vindt geen 
toedienregistratie plaats. Gegevens over compliance4 laten een 
wisselend beeld zien (Francis, 2012).  

 
3  Bron: De kwaliteit van de elektronische verslaglegging door huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen, Nivel, 
2015 
4 Compliance: de mate waarin de patiënt de aanbevelingen van de voorschrijver opvolgt 
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Indicatie voor antibiotica: Huisartsen registreren het ziektebeeld en/of 
de diagnose van patiënten met behulp van ICPC-codes5. Op basis van 
deze codes kan worden afgeleid voor welke indicatie het antibioticum is 
voorgeschreven. In de praktijk blijkt dat niet alle antibioticavoorschriften 
vergezeld gaan van een ICPC-code. 
 
Beschikbaarheid van data 
De informatie die nodig is voor het bepalen van het voorschrijfgedrag is 
in principe in alle HIS-en aanwezig. Het is echter niet altijd eenvoudig 
deze data op een betrouwbare wijze te extraheren met in achtneming 
van de privacywetgeving. Een aantal HIS-leveranciers bieden speciale 
modules aan voor data extractie en analyse. Er bestaan echter nog geen 
kant en klare modules die de indicatoren voor “Juist Gebruik van 
Antibiotica” kunnen presenteren. Daarnaast zijn er een aantal externe 
partijen in de markt die zich specifiek richten op data-extractie, 
semantische integratie6 en analyse van HIS-data. De partijen die we zijn 
tegengekomen tijdens deze pilot zijn: Medworq, Pharmo en VIPcalculus.  
 
Surveillance & Stewardship  
Surveillance van antibiotica gebruik vindt momenteel plaats op basis van 
aflevergegevens afkomstig uit apotheeksystemen (SFK data: ruim 90% 
van de openbare apotheken is hierin vertegenwoordigd). Het landelijke 
antibiotica gebruik wordt jaarlijks gerapporteerd in NethMap. De 
indicaties waarvoor deze antibiotica zijn voorgeschreven zijn hierin niet 
opgenomen. Stewardship op het gebied van AB-gebruik per indicatie 
wordt op dit moment niet structureel toegepast.  
 

3.2 Doorlopen proces  
De werkwijze binnen de pilots in de eerste lijn is onderverdeeld in 6 
stappen: (1) werving FTO groepen (2a) definitie kwaliteitsindicatoren 
(2b) datamodel vaststellen (3) data extractie en semantische integratie, 
(4) data-analyse en rapportage, (5) FTO ‘juist gebruik Antibiotica’ en 
surveillance rapport en tot slot een (6) evaluatie. 
 
Stap 1: Werving FTO-groepen  
De FTO-groepen en betrokken huisartspraktijken zijn geselecteerd met 
aandacht voor geografische spreiding en variatie in HIS. De betrokken 
huisartspraktijken waren daarnaast bereid eigen tijd te investeren. Deze 
tijd betrof het tekenen van de benodigde overeenkomsten 
(dataveiligheid en privacy), het beschikbaar stellen van hun HIS-data, 
de deelname aan het FTO  en het invullen van een evaluatie van het 
FTO en de pilot. 
 
Stap 2a: Definitie kwaliteitsindicatoren 
Met betrekking tot antibioticaprescriptie worden huisartsen tot op heden 
voorzien van totale aantallen voorgeschreven (1e/2e keuze) antibiotica. 
Omdat deze niet gekoppeld zijn aan de indicatie van voorschrijven, 
geven deze data weinig inzicht voor welke indicaties de antibiotica 

 
5 ICPC: Internationale code voor eerstelijns zorg. Het is een codering die het voor huisartsen mogelijk maakt 
elke reden voor contact (de klachten), het ziektebeeld (de diagnose) of onderzoek vast te leggen. 
6 Semantisch integratie: woorden, codes of begrippen met gelijke betekenis samenvoegen zodat een eenduidig 
beeld ontstaat van de data en de betekenis hiervan. 
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onnodig zijn voorgeschreven, of voor welke indicaties er een verkeerd 
middel is voorgeschreven. 
 
Uit onderzoek blijkt dat de meeste onnodige antibioticakuren worden 
voorgeschreven voor luchtweginfecties en dat er te veel niet-1e keuze 
middelen worden voorgeschreven voor ongecompliceerde cystitis, voor 
tonsillitis en voor pneumonie. Dit waren daarom de uitgangspunten voor 
de definitie van een nieuwe set relevante en bruikbare 
kwaliteitsindicatoren (KI). 
 
Binnen een team van onderzoekers en praktiserende huisartsen, met 
veel ervaring op het gebied van antibiotica prescriptiekwaliteit en 
extractie van data uit het HIS, zijn de volgende KI opgesteld: 
 
Algemeen: 
Totaal aantal voorgeschreven AB kuren/1000 patiënten/jaar 
% Augmentin 
% Macroliden 
% Chinolonen 
% Augmentin+Macroliden+Chinolonen 
 
Indicatie gekoppelde 1e keuze prescriptie: 
% 1e keus voor tonsillitis (feneticilline) 
% 1e keus voor pneumonie (doxycycline en amoxicilline) 
% 1e keus voor cystitis bij vrouwen (nitrofurantoïne en fosfomycine) 
 
Prescriptiekwaliteit voor luchtweginfecties 
% episoden van een bovenste luchtweginfectie (o.a. acute keelpijn, 
sinusitis, verkoudheid) behandeld met AB 
% episoden van een lage luchtweginfectie (o.a.tracheitis, acute 
bronchitis, pneumonie) behandeld met AB 
 
Ervaring laat zien dat er verschillen zitten in het gebruik van ICPC 
codering tussen huisartsen: hoeveel codes er worden gebruikt, welke 
codes worden gebruikt en of er codes worden gebruikt (symptoom of 
diagnose). Verder verschilt het consultatiegedrag van patiënten. Om 
deze verschillen zo weinig mogelijk te laten interfereren met de 
uitkomsten van indicatoren, is ervoor gekozen om episoden van 
infectieuze aandoeningen te genereren op basis van HIS data en de 
individuele contacten te clusteren per episode van drie weken en dit 
cluster te labelen met de meest ernstige ICPC code. Episoden van 
luchtweginfecties werden gesplitst in bovenste en lage luchtweginfecties. 
Hoe deze episoden worden verkregen en welke ICPC codes zijn gebruikt 
is beschreven in bijlage 3 en 4. 
 
Huisartsen kunnen spiegelinformatie betreffende hun 
antibioticavoorschrijfgedrag ontvangen via apotheken en/of 
zorgverzekeraars. Deze data betreffen hoeveelheden voorgeschreven 
antibiotica, verdeeld over de verschillende middelen. Deze data zijn niet 
gekoppeld aan de indicatie waarvoor het middel is voorgeschreven en 
zijn derhalve weinig informatief om inzicht te krijgen waar het 
voorschrijfgedrag te veel afwijkt van de richtlijnen en waar dus 
verbetering wenselijk zou zijn. 



RIVM Briefrapport 2018-0093 

Pagina 24 van 78 

Het Julius Centrum heeft jarenlang ervaring met het analyseren van AB 
voorschrijfgedrag van huisartsen aan de hand van routinezorgdata en 
een registratiestudie (ARTI4). Op basis hiervan hebben we bekeken: 

• welke indicaties relevant zijn om voorschrijfgedrag in kaart te 
brengen 

• of de uitkomsten hiervan voldoende variatie laten zien om 
verbetering te stimuleren 

• of deze indicaties betrouwbaar uit routinezorgdata geëxtraheerd 
kunnen worden door een externe partij 

 
Op basis van eerdere onderzoeken in Nederland zijn voor 
bovengenoemde indicatoren Nederlandse waarden (uitersten en 
gemiddelde) en de ideale waarden, als voorgeschreven zou worden naar 
de richtlijnen van het NHG, bekend. Deze hebben gediend als referentie 
en spiegelwaarden.  
 
Stap 2b: Datamodel vaststellen 
Voor deze pilot heeft Medworq als ‘trusted third party’ de opdracht 
gekregen de data extractie, pseudonimisering en semantische integratie 
voor dit project uit te voeren. In het kader van de privacywetgeving en 
data-security zijn met de betrokken huisartspraktijken twee 
overeenkomsten gesloten. Een projectovereenkomst met het RIVM voor 
het gezamenlijk uitvoeren van de pilot en een verwerkersovereenkomst 
met Medworq.  
 
Onderzoekers van het RIVM en Julius Centrum hebben vervolgens 
samen met Medworq vastgesteld welke data uit het HIS geëxtraheerd 
moesten worden en op welke wijze deze gecombineerd en vertaald 
moesten worden naar een analyse-file om hiermee de KI’s betrouwbaar 
te kunnen berekenen.  
 
Stap 3: Data extractie en semantische integratie 
Medworq heeft de data-extractie en semantisch integratie verzorgd. 
Medworq bevindt zich ten tijde van de samenwerking in het 
certificeringsproces voor ISO27001, NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513. 
De tussen partijen overeengekomen technische en organisatorische 
maatregelen zijn gespecificeerd in de verwerkersovereenkomst. 
Patiëntgegevens zijn middels één-weg methode aan de HIS’s 
gepseudonimiseerd voordat deze zijn gebruikt voor de analyses. Op 
deze wijze komt voor het RIVM als ontvangende partij een 
gepseudonimiseerde, minimale dataset beschikbaar. 
 
Deze minimale dataset bestaat uit: 

• Een lijst met het pseudoniem, het geboortejaar, het geslacht en 
de eerste vier posities van de postcode van de patiënten binnen 
de praktijk. 

• Een lijst met het pseudoniem, de antibiotica medicatieregels met 
start datum, stop datum, hoeveelheid en dosering op basis van 
ATC code J01 retrospectief van een jaar. 

• Een lijst met pseudoniem, de luchtweg- of urineweginfectie 
episode (gekarakteriseerd naar de meest ernstige diagnoses) op 
basis van ICPC-codes retrospectief van een jaar. 
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Voor één FTO-groep is voor een iets andere route gekozen voor wat 
betreft de data-extractie. De huisartsenpraktijken in Oosterhout maken 
voor interne feedbackrapportages gebruik van de diensten van Pharmo 
en een online portal. In deze pilot is ervoor gekozen ook de KI voor 
antibioticagebruik in die bestaande portal op te nemen. Voor de data-
extractie en analyse is hetzelfde data-model gebruikt als bij de andere 
FTO’s.  
 
Stap 4: Data-analyse en rapportage  
Data wordt eenmalig, ter voorbereiding op het farmacotherapeutische 
overleg (FTO) verzameld. De bewerkte en gepseudonimiseerde data is 
op een beveiligde database van het RIVM opgeslagen. Deze data is 
vervolgens door epidemiologen van het RIVM in samenwerking met 
onderzoekers van het Julius Centrum geanalyseerd.  
 
De antibioticavoorschrijfgegevens worden door middel van indicatoren 
afgezet tegen de landelijke richtlijnen en vergelijken met andere 
praktijken en landelijke gemiddeldes. Deze informatie wordt verwerkt in 
een stewardshiprapportage met feedback informatie voor de betreffende 
huisartsenpraktijk. Een voorbeeld stewardshiprapportage is 
weergegeven in bijlage 5. 
 
Stap 5: FTO ‘Juist Gebruik Antibiotica’ 
Voor de deelnemende huisartsengroepen is een FTO ‘Juist Gebruik 
Antibiotica’ georganiseerd en gefaciliteerd. Het bespreken van de 
stewardshiprapportages was een essentieel onderdeel van dit FTO. 
Daarnaast is in het FTO toelichting gegeven op wat ‘Juist Gebruik 
Antibiotica’ is volgens landelijke geldende richtlijnen. Hierbij zijn 
spiegelinformatie, casuïstiek en discussie gebruikt om kennis, attitude 
en vaardigheden op het gebied van juist gebruik van antibiotica van 
huisartsen te toetsen en te verbeteren.  Op basis van de 
stewardshiprapportages zijn aan de huisartspraktijken inhoudelijke 
handvaten geboden om kwaliteitsverbeteringen te realiseren in het 
eigen antibioticumbeleid. Huisartsenpraktijken konden 
accreditatiepunten voor dit FTO aanvragen. Spiegelrapportages van 
individuele huisartsenpraktijken zijn enkel gedeeld binnen het FTO en 
met de praktijken zelf.  
 
Stap 6: Evaluatie  
De pilot is afgesloten door een interne evaluatie van het 
onderzoeksteam en het opstellen van deze eindrapportage. De 
bevindingen worden besproken met VWS, de beroepsgroepen (SWAB, 
NHG/LHV) en de regionale zorgnetwerken. In deze eindrapportage zijn 
nadrukkelijk geen spiegelrapportages van de deelnemende praktijken 
opgenomen.  
 

3.3 Evaluatie en leerpunten pilot  
Data verzameling  
In de pilots is gebleken dat de benodigde data in de HISsen aanwezig is 
en retrospectief kan worden geëxtraheerd. Om deze data op een 
inzichtelijk en betrouwbare wijze uit het HIS te kunnen extraheren en 
verwerken tot analyseerbare bestanden is een derde partij geschakeld, 
die gespecialiseerd is data-extracties en huisartsensystemen. De 
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expertise van deze derde partij (zoals bijv. Medworq, Pharmo, 
VipCalculus) zal waarschijnlijk noodzakelijk blijven. Op het moment dat 
een dergelijke partij wordt ingeschakeld is de belasting voor artsen en 
praktijkondersteuners minimaal. Het papierwerk in de vorm van 
overeenkomsten in het kader van privacywetgeving en data-veiligheid 
werd wel als hinderlijk ervaren, maar blijft noodzakelijk. Door middel 
van een online tool (Signaturit) is geprobeerd het proces te versimpelen, 
het blijven echter omvangrijke documenten. De Brancheorganisaties 
Zorg heeft een Model Verwerkersovereenkomst geïntroduceerd. Door 
deze te gebruiken komt het grootste deel van de 
verwerkersovereenkomst overeen met andere 
verwerkersovereenkomsten die de zorgaanbieder heeft afgesloten. Dit 
zal de herkenbaarheid vergroten en daarmee in de toekomst mogelijk 
minder hinderlijk. 
 
Belangrijke aandachtspunten bij de data-extractie zijn:  

• De benodigde ICPC-codes kunnen op meerdere plekken in het 
HIS geregistreerd staan (episode, journaalregels en 
probleemlijst). Een controle op volledigheid van de data en 
extractie is essentieel. 

• Hosting: veel huisartsenpraktijken hebben hun HIS en data bij 
een externe partij weggezet (gehost). Bij de data-extractie zal 
dus ook samengewerkt moeten worden met die partij.  

 
Wijze van presentatie en bespreking 
De meningen over de wijze van data-extractie en de indicatoren op zich 
zijn geëvalueerd middels een enquête. Deze is rondgedeeld/gestuurd 
aan de huisartsen en apothekers die aanwezig waren op de FTO 
overleggen. In totaal zijn 45 reacties ontvangen. 
Er hebben 4 volledige FTO overleggen plaatsgevonden in Houten, 
Oosterhout, Malden en Voerendaal, met een duur van 1,5 tot 2 uur. De 
groepsgrootte varieerde van ongeveer 12 tot 35 huisartsen en 
apothekers. Data-analyse voor Diepenveen loopt nog en hier zal nog 
een bijeenkomst georganiseerd moeten worden. 
 
Data-extractie en overeenkomsten 
Met betrekking tot de data-extractie bleek dat proces meestal geregeld 
door 1 huisarts van de praktijk; dit had hen een tijdsinvestering van 1-2 
uur gekost. De toestemmingsformulieren en bewerkingsovereenkomst 
werden als tijdrovend en complex ervaren. Bijna 80% van de 
respondenten gaf aan vertrouwen te hebben in de dataverzameling. 
 
Het FTO 
Tijdens het FTO kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 
inleiding over het project, achtergrond waarom/hoe ‘verantwoord 
antibioticabeleid, uitleg van de nieuwe set antibioticavoorschrijf 
kwaliteitsindicatoren, presentatie van deze AB KI per praktijk en 
discussie over de uitkomsten, casuïstiek. De bijeenkomsten hadden een 
informeel karakter en hierdoor kon worden ingegaan op vragen en 
suggesties van de deelnemende huisartsen en apothekers. Het 
onderwerp dat altijd werd aangedragen betrof CRP bepalingen. Het 
verdient aanbeveling dit structureel op te nemen in de scholing. 
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Ook de FTO bijeenkomst is geëvalueerd middels dezelfde enquête, met 
de volgende resultaten. De duur en de inhoud werden door 
respectievelijk 78% en 82% als precies goed beoordeeld en 89% vond 
de kwaliteit bovengemiddeld. 76% van de respondenten gaf aan dat ze 
in de toekomst dit overleg weer met een externe expert georganiseerd 
willen zien, en de rest gaf aan het met eigen huisartsen en/of 
apothekers te willen. De apothekers gaven aan dat het overleg vooral 
een nascholing voor huisartsen betrof en vonden het lastig hun eigen rol 
hierin te zien.  
 
De spiegelinformatie 
Op deze nieuwe set indicatoren is door de huisartsen enthousiast 
gereageerd. Bijna 90% gaf aan behoefte te hebben aan 
spiegelinformatie betreffende hun antibioticabeleid en deze informatie 
nuttig te vinden. 84% vond de rapportage duidelijk. Alle huisartsen 
vonden dat de koppeling aan indicaties meerwaarde had en frequent 
werd aangegeven ook indicatoren voor huidinfecties, otitis media, SOA 
en gecompliceerde urineweginfecties op te nemen. Verder was er 
behoefte om de verdeling inzichtelijk te krijgen van alle indicaties 
waarvoor niet-1e keuze middelen worden voorgeschreven en werd 
gevraagd naar een verdere verfijning naar de individuele huisarts.  
 
Bijna 70% van de huisartsen gaf aan dat ze dachten dat deze set KI hun 
voorschrijfgedrag zou veranderen, voornamelijk door bewustwording, 
spiegeling aan collega’s en aanscherping/inzicht door de scholing. 
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4 Pilot Ziekenhuizen  

In deze pilot zijn zes ziekenhuizen betrokken: RadboudUMC, Nijmegen 
(EPIC), OLVG, Amsterdam (EPIC), UMC Utrecht (Chipsoft), Tergooi 
ziekenhuis, Hilversum (Chipsoft), Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-
Hertogenbosch (Chipsoft) en Antonius Ziekenhuis, Sneek (Chipsoft). 
Deze ziekenhuizen zijn benaderd met behulp van het netwerk van de 
betrokken hoogleraar. In selectie zijn in deze fase enkel ziekenhuizen 
geïncludeerd die werkten met een van de twee marktleiders wat betreft 
leveranciers van Elektronisch Patiënten Dossiers (EPD) in Nederland: 
EPIC en Chipsoft  
 

4.1 Startpunt pilot 
De werkwijze van de pilot wordt in grote mate bepaald door het 
startpunt binnen het domein. Daardoor is het belangrijk om op een 
gestructureerde wijze het startpunt te beschrijven. De huidige situatie 
kan beschreven worden aan de hand van 5 omstandigheden: (1) de 
mate van automatisering, (2) de kwaliteit en volledigheid van 
registratie, (3) de beschikbaarheid van data, (4) surveillance en (5) 
stewardship.  
 
Mate van automatisering  
Alle ziekenhuizen in Nederland maken gebruik van een elektronisch 
patiëntendossier (EPD). Met ca. 65% van de markt is Chipsoft veruit de 
grootste leverancier, gevolgd door EPIC met ca. 14%.  
 
Kwaliteit en volledigheid van registratie  
Binnen ziekenhuizen wordt over het algemeen goed geregistreerd. De 
EPDs zijn zo ingericht dat deze aan de verantwoordings- en 
kwaliteitsnormen voldoen. Daarnaast is financiële verantwoording een 
belangrijk onderdeel van registratie.  
 
Antibiotica voorschriften 
Alle antibiotica voorschriften worden in het EPD in de vorm van 
medicatieopdrachten geregistreerd. Op basis van de start- en 
stopregistratie van een medicatieopdracht kan bepaald worden hoeveel 
AB een patiënt heeft gekregen. In het algemeen vindt daarnaast ook 
toedieningsregistratie plaats.  
 
Indicatie voor antibiotica 
De indicatie voor het AB wordt in ziekenhuizen niet structureel 
geregistreerd. Diagnoses worden in de DBC geregistreerd. Dit is echter 
niet automatisch de indicatie voor het antibioticum en deze is daar ook 
niet uit af te leiden. Het realiseren van structurele indicatie registratie 
was dan ook een belangrijk onderdeel van deze pilot. 
 
Beschikbaarheid van data 
De informatie van het totaal AB-gebruik is in ziekenhuizen aanwezig. Op 
dit moment wordt dit bepaald op basis van aflevergegevens uit het 
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apotheeksysteem en worden defined daily doses7 (DDD) berekend. Uit 
onderzoek is echter gebleken dat rapportage van totaal-gebruik op basis 
van days of therapy8 (DOT) nauwkeuriger is, en dit is steeds meer de 
norm om totaal antibioticagebruik te rapporteren. Days of Therapy 
beschrijven niet aflevergegevens van de apotheek aan de 
ziekenhuisafdelingen (DDDs), maar aantal dagen dat antibiotica 
daadwerkelijk voorgeschreven zijn aan patiënten.  
De mate van automatisering verschilt sterk per ziekenhuis. Het ene 
ziekenhuis kan zelfstandig data extraheren en analyseren, een ander 
ziekenhuis heeft daar een externe partij voor nodig. Er zijn een aantal 
externe partijen in de markt (onder andere MRDM, Pharmo en Reports) 
die zich richten op data-extractie, semantische integratie en analyse van 
ziekenhuisdata. 
 
Surveillance  
De surveillance van totaal antibioticagebruik vindt momenteel plaats op 
basis van aflevergegevens afkomstig uit ziekenhuisapotheken en wordt 
jaarlijks landelijk gerapporteerd in NethMap. De aanlevering van data 
vanuit de ziekenhuizen geschied op vrijwillige basis en wordt 
grotendeels ‘handmatig’ uitgevoerd. De indicaties waar deze antibiotica 
voor wordt voorgeschreven zijn hier niet in opgenomen.  
 
Stewardship 
Ieder ziekenhuis heeft een A-team (verplicht) die de kwaliteit van het 
antibiotica gebruik monitort, bespreekt en waar nodig probeert te 
verbeteren. Er zijn zoals gezegd geen structurele rapportages 
beschikbaar die het antibioticagebruik koppelen aan de indicatie, 
aangezien de indicatie in de meeste ziekenhuizen niet wordt 
geregistreerd, wel verrichten een aantal ziekenhuis eenmaal per jaar 
een punt prevalentie onderzoek (PPO) om hier een indruk van te 
krijgen. Verder houden de A-teams het gebruik van reserveantibiotica 
bij, of er tijdig van intraveneuze naar orale antibiotica wordt geswitcht, 
en of er bij bepaalde aandoeningen infectieconsulten aan bed verricht 
worden. Deze activiteiten worden door de SWAB voor een toenemend 
aantal ziekenhuizen verzameld (in de zogenaamde Stewardshipmonitor) 
en in NethMap gerapporteerd.  
 

4.2 Proces  
De pilot binnen het ziekenhuis domein is onderverdeeld in 8 stappen: 
(1) werving, (2) datamodel bepalen, (3) Toevoegen indicatieregistratie 
in het EPD (4) registratie periode, (5) data extractie, (6) data-analyse 
en rapportage en (8) Evaluatie  
 
In de periode van het project ‘Juist gebruik antibiotica’ liep er vanuit de 
SWAB het project Stewardship-monitor. Er zit geen directe overlap 
tussen de projecten, maar er is wel synergie mogelijk. Enerzijds omdat 
veel met dezelfde partijen werd gewerkt en anderzijds de ziekenhuizen 
zo min mogelijk te belasten. Gedurende het traject is daarom regelmatig 
afstemming gezocht tussen de twee projecten.  

 
7 Daily Defined Dose (ddd): de benaderde gemiddelde onderhoudsdosis voor volwassenen bij gebruik van een 
geneesmiddel voor de hoofdindicatie 
8 Days of Therapy (dot): 1 DOT is de toediening van 1 werkzaam bestandsdeel of medicament voor ten minste 
1 dag 
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Stap 1: Werving  
De deelnemende ziekenhuizen zijn geworven en geselecteerd op basis 
van geografische spreiding, omvang en de bereidheid tot investeren van 
eigen tijd. Daarnaast is er voor gekozen ziekenhuizen met een EPD van 
of ChipSoft (HIX), of EPIC. Gezamenlijk bedienen deze twee leveranciers 
ca. 80% van de ziekenhuizen. Vrijwel alle ziekenhuizen die zijn 
benaderd hebben aangegeven deel te willen nemen. Een belangrijke 
reden daarbij was dat zij zelf de wens hadden meer informatie te 
verkrijgen op het gebied van antibiotica gebruik per indicatie. Zelf 
kregen zij het echter vooralsnog niet voor elkaar de benodigde 
aanpassingen in het EPD te organiseren.  
 
Deelnemende ziekenhuizen waren: 
 
Ziekenhuis ZIS 
Radboud Universitair Medisch 
Centrum 

EPIC 

OLVG EPIC 
Tergooi Ziekenhuis HIX 
Jeroen Bosch Ziekenhuis HIX 
Antonius Ziekenhuis Sneek HIX 
Universitair Medisch Centrum 
Utrecht 

HIX  

 
Stap 2: Datamodel bepalen 
Informatie ten behoeve van een antibiotica stewardrapportage voor het 
A-team is als uitgangspunt genomen voor het vaststellen van de 
benodigde data. De belangrijkste onderdelen in deze rapportage is het 
koppelen van de antibiotica voorschriften aan de indicatie en reden van 
voorschrijven. Deze indicatie werd echter nog niet in de ziekenhuizen 
geregistreerd en moet derhalve door de voorschrijver aan het 
voorschrift worden toegevoegd.  
 
Bij de bepaling van het data-model is daarom in eerste instantie 
gefocust op het definiëren van de additionele registratie, met een zo min 
mogelijke belasting voor de voorschrijver. Uitgangspunten daarbij waren 
gestructureerde vastlegging (geen vrije tekst) en zo min mogelijk ‘clicks’ 
door de voorschrijver. Samen met de betrokken ziekenhuizen is de 
onderstaande additionele registratie vastgesteld: 
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Figuur 2: Gewenste structurele en additionele registratie bij antibiotica 
voorschrift  
 
Toelichting op de additionele registratie: 

• Voorschrijfreden antibiotica: Indien een ziekenhuis de keuze 
profylaxe en of de switch-oraal uit bestaande registraties kan 
extraheren is het niet nodig om deze extra uit te vragen bij het 
voorschrift. Deze data is dan immers al beschikbaar. 

• Indicatie: in de formulering van de indicaties is gekozen voor de 
indicaties zoals die in de SWAB-richtlijnen resp. het Nationale 
Antibioticaboekje van de SWAB (SWAB-ID, www.swabid.nl) 
worden beschreven. In het geval van luchtweg- en 
urineweginfecties is nadere verfijning in de indicatie nodig, omdat 
dat deze het juiste antibioticum definieert. Zo is voor een 
bronchitis een ander antibioticum geïndiceerd dan voor een 
ernstige longontsteking.   

 
Stap 3: Toevoegen indicatieregistratie in het EPD  
In het datamodel is gedefinieerd welke additionele registratie in de 
EPD’s nodig is om de antibioticavoorschriften te kunnen koppelen aan de 
indicatie en indicatoren te kunnen berekenen voor ‘juist gebruik’. Er is 
voor gekozen in eerste instantie de aanpassingen te organiseren in de 
EPD’s van EPIC en ChipSoft van de deelnemende ziekenhuizen. Met 
beide leveranciers zijn daarvoor twee verschillende trajecten doorlopen. 
 
EPIC 
Voor ziekenhuizen die gebruik maken van EPIC geldt dat zij in het 
algemeen zelf wijzigingen kunnen aanbrengen. Het OLVG had als een 
van de weinig ziekenhuizen voorafgaand aan de pilot al grotendeels 
indicatieregistratie beschikbaar in het eigen EPD. Het RadboudMC heeft 
in de loop van de pilot de wijzigingen in het eigen EPIC doorgevoerd.  
 
ChipSoft | HIX 
Voor ziekenhuizen die gebruik maken van ChipSoft is het doorvoeren 
van de wijzigingen complexer. Er kan onderscheid gemaakt worden 
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tussen standaard-content ziekenhuizen en niet-standaard content 
ziekenhuizen. Aanpassingen in het EPD van standaard content 
ziekenhuizen kunnen niet zelfstandig worden doorgevoerd. Deze kunnen 
alleen door ChipSoft worden doorgevoerd, en gelden dan gelijk voor 
ALLE deelnemende ziekenhuizen. Deze wijzigingen worden vastgesteld 
door de ChipSoft gebruikersgroep ‘Medische microbiologie’ en de 
gebruikersgroep ‘Apotheek’ en vervolgens na goedkeuring door ChipSoft 
doorgevoerd. In de praktijk ligt de drempel voor het doorvoeren van 
centrale wijzigingen hoog. ChipSoft rekent hier ook geld voor. 
 
Vanuit deze pilot is een werkgroep ‘Juist gebruik antibiotica’ opgezet 
met een vertegenwoordiging van de deelnemende ChipSoft 
ziekenhuizen. Deze werkgroep heeft het data-model vertaald naar 
aanpassingen specifiek voor het EPD van ChipSoft. Bij het opleveren van 
deze rapportage wordt de aanpassing beoordeeld door de 
gebruikersgroep. Het Antonius Ziekenhuis in Sneek heeft als niet-
standaard content ziekenhuis de aanpassingen zelf al in HIX verwerkt. 
 
Stap 4: Registratie periode 
Gezien de doorlooptijd van de aanpassingen in stap 3 is het nog niet 
mogelijk geweest met de daadwerkelijk registratie te starten.  Het OLVG 
is het enige ziekenhuis dat voordat de pilot begon zelf reeds 
aanpassingen had georganiseerd. Voor de andere ziekenhuizen geldt dat 
op moment van afronden van deze pilot de registratie nog gestart moet 
worden.  
 
Stap 5: Data extractie 
Deze stap is in de periode van de pilot uitgevoerd door het OLVG, 
aangezien zij als enige historische data beschikbaar hebben. Op het 
moment dat er sprake was van data-extractie is een 
projectovereenkomst gesloten met het OLVG om privacy en 
dataveiligheid te waarborgen. De data-manager van het ziekenhuis 
heeft de data extratractie uitgevoerd zodat deze conform 
privacywetgeving in bulk gedeeld mag worden. Patiëntgegevens worden 
middels één-weg methode aan de EPD gepseudonimiseerd voordat deze 
worden gebruikt voor de analyses, zodat aan het RIVM als ontvangende 
partij een volledige geanonimiseerde, minimale dataset wordt 
aangeleverd. Gegevens zijn retrospectief verzameld over een jaar. 
 
Stap 6: Data-analyse en rapportage 
De bewerkte en gepseudonimiseerde data zullen ook in het vervolg op 
een beveiligde database van het RIVM worden opgeslagen. Deze data 
wordt door het RIVM in samenwerking met een data-manager van het 
ziekenhuis geanalyseerd en voor de twee doelen gebruikt. De 
antibioticavoorschrijfgegevens worden door middel van indicatoren 
afgezet tegen de landelijke richtlijnen. Deze informatie wordt verwerkt 
in een stewardshiprapportage voor de A-teams met feedback informatie 
voor het eigen ziekenhuis.  
 
Stap 7: A-team bespreking ‘Juist Gebruik Antibiotica’  
De stewardshiprapportage dient als input voor bespreking in het A-
team. Belangrijk is dat de A-team de eigen data krijgen gebenchmarkt 
aan landelijke data. Op basis van de stewardshiprapportages worden 
aan het A-team inhoudelijke handvaten geboden om 
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kwaliteitsverbeteringen te realiseren in het eigen antibioticumbeleid. 
Door het ontbreken van bruikbare data ten tijde van de afronding van 
deze pilot is deze stap nog niet uitgevoerd. 
 
Stap 8: Evaluatie  
De pilots worden afgesloten met deze eindrapportage. Deze 
eindrapportage wordt besproken en geëvalueerd met zowel het RIVM, 
VWS, als de beroepsgroepen (SWAB, NFU, NVZ, NVZA) en regionale 
zorgnetwerken. In de eindrapportage worden nadrukkelijk geen 
stewardship-rapportages van de deelnemende ziekenhuizen opgenomen, 
enkel een geanonimiseerde surveillance rapportage.  
 

4.3 Uitkomsten pilot 
Antibiotica indicatie registratie 
Voor het kunnen bepalen van juist gebruik van antibiotica is het 
noodzakelijk dat de indicatie van het antibioticum voorschrift bekend is. 
In de ziekenhuizen was voorafgaand aan de pilot nog geen sprake van 
structurele registratie van de indicatie in het EPD. Het is binnen de pilot 
gelukt aanpassingen in de twee grootste EPD’s op een uniforme wijze te 
definiëren. Dit betekent dat in de toekomst, na doorvoering van de 
voorgestelde aanpassingen in de EPD’s, de registratie structureel en 
eenduidig plaats kan vinden. Deze eenduidige registratie maakt het 
daarnaast mogelijk de extractie en analyse te standaardiseren en 
landelijke benchmarks te bepalen.  
 

• EPIC: De aanpassingen ten behoeve van Juist Gebruik 
Antibiotica zijn door ziekenhuizen die Epic gebruiken zelfstandig 
uit te voeren. Een blauwdruk van deze aanpassingen kan 
opgevraagd worden bij het Centrum Infectieziekten Bestrijding 
(CIB) van het RIVM. De aanpassingen zijn zo door gevoerd dat 
het aantal extra kliks (1-3) voor de voorschrijver minimaal is 
gehouden. Gezien de registratielast in veel ziekenhuizen kan het 
toevoegen van additionele registratie voor enige weerstand 
zorgen. In een van de ziekenhuizen wordt echter al geruime tijd 
zonder problemen met deze registratie gewerkt.  

• ChipSoft (HIX): Ziekenhuizen die met HIX werken zijn 
onderverdeeld in standaard-content ziekenhuizen en niet-
standaard content ziekenhuizen. In de praktijk betekent dit 
globaal dat aanpassingen in standaard-contact ziekenhuizen 
voorgesteld en goedgekeurd moeten worden door een 
gebruikersgroep. ChipSoft voert deze dan tegen betaling door, en 
deze gelden dan voor ALLE standaard content ziekenhuizen. De 
niet-standaard content ziekenhuizen hebben iets meer vrijheid 
aanpassingen zelfstandig door te voeren.  

 
In deze pilot heeft het Antonius Ziekenhuis als niet-standaard contact 
ziekenhuis de gewenste aanpassing doorgevoerd en getest. Een 
blauwdruk van deze aanpassing is beschikbaar voor andere niet-
standaard content ziekenhuizen. Daarnaast is vanuit de werkgroep JGAB 
HIX een voorstel voor de aanpassingen voorgelegd aan de 
gebruikersgroep MMI om ook via die route de aanpassing in standaard-
content ziekenhuizen te kunnen realiseren, die dan voor al die 
ziekenhuizen geldt.  
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Voor EPIC en ChipSoft is een standaardrapportage ontwikkeld om de 
gegevens per indicatie gebenchmarkt terug te geven aan de individuele 
ziekenhuizen. 
 
Data verzameling totaalgebruik antibiotica 
Gedurende de doorlooptijd van dit project is veel inspanning geleverd in 
het realiseren van indicatieregistratie. Parallel is onderzocht op welke 
manier totale gebruiksdata (dus zonder indicatie) betrouwbaar 
geëxtraheerd kunnen worden ten behoeve van de landelijke 
antibioticasurveillance van de SWAB, welke jaarlijks gerapporteerd 
wordt in NethMap. Tot nu toe was hiervoor heel veel handwerk nodig, en 
de SWAB streeft ernaar deze surveillance geleidelijk op deze wijze te 
automatiseren, en kan goed gebruik maken van de registratie van 
gebruik per indicatie. Het uitgangspunt daarbij is gebruik te maken van 
voorschrijfgegevens en rapporteren in DOT’s. Op deze wijze hoeven 
ziekenhuizen maar eenmaal de gegevens (totaalgebruik èn indicatie) te 
leveren.  
 
Bij de data verzameling en analyse is zoveel mogelijk gezocht naar 
synergie en aansluiting op het project Stewardship monitor, een initiatief 
vanuit de SWAB. Ook zij streven er naar al vastgelegde gegevens te 
extraheren uit de EPD’s, ten behoeve van landelijke registratie, 
terugkoppeling aan ziekenhuizen en rapportage in NethMap. Dit betreft 
gegevens over gebruik reserveantibiotica, iv-orale switch, en 
infectieconsulten bij S. aureus bacteriemie.  
 
Stewardship en bespreking van de resultaten 
Uiteindelijk is de data uit een van de ziekenhuizen beschikbaar gemaakt 
voor analyse. Tijdens het schrijven van dit eindrapport wordt deze data 
vertaald naar Stewardship informatie. De bespreking van de resultaten, 
zoals deze in de twee andere domeinen, heeft nog niet plaatsgevonden. 
Het is derhalve te vroeg om uitspraken te doen over de waarde van de 
spiegelinformatie en de wijze waarop deze is ontvangen door de 
betrokken artsen. 
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5 Pilot Verpleeghuizen  

De pilot is ingevoerd in 6 verpleeghuizen: Waalboog Nijmegen, 
Amstelring, Zonnehuis Vlaardingen, Envida Maastricht, Oosterlengte 
Windschoten en Thebe Tilburg. Het project valt gedeeltelijk samen met 
het project peilstations, waarin alle zes academische werkplaatsen 
ouderenzorg samenwerken onder regie van het Universitair Netwerk 
Ouderenzorg van het VUmc (UNO VUmc). Voor dit project leggen 6 
landelijke verspreide verpleeghuizen (de peilstations: één per 
academische werkplaats ouderenzorg) een set van gestandaardiseerde 
gegevens vast over bepaalde ziektebeelden, gebeurtenissen en 
verrichtingen in de ouderenzorg, bijvoorbeeld over medicijnen die veel 
worden voorgeschreven, zoals antibiotica en psychofarmaca. De 
registratielast voor de peilstations is zeer beperkt omdat ook gegevens 
uit de usual care database gebruikt en gekoppeld worden (patiënt 
kenmerken, type zorg, demografische gegevens, validiteitsbepalende 
diagnosen). 
 

5.1 Startpunt pilot  
De werkwijze van de pilot wordt in grote mate bepaald door het 
startpunt binnen het domein. Daardoor is het belangrijk om op een 
gestructureerde wijze het startpunt te beschrijven. De huidige situatie 
kan beschreven worden aan de hand van 5 omstandigheden: (1) de 
mate van automatisering, (2) kwaliteit en volledigheid van registratie, 
(3) de beschikbaarheid van data, (4) surveillance en (5) stewardship.  
 
Mate van automatisering  
De verpleeghuizen in deze pilot maken gebruik van een Elektronisch 
Cliënten Dossiers (ECD) YSIS van Gerimedica. YSIS is een van de drie 
meest gebruikte ECD’s in de Care (naast het product ONS van Nedap en 
het product MijnCaress van PinkRoccade). YSIS wordt door 35% van de 
instellingen gebruikt en de drie genoemde aanbieders hebben samen en 
marktaandeel van bijna 70% (Bron: onderzoek door vereniging van 
Specialisten Ouderengeneeskunde Verenso).  
 
In toenemende mate wordt binnen verpleeghuisorganisaties naast het 
ECD ook gebruik gemaakt van een Elektronische Voorschrijfsysteem 
(EVS). In het project peilstations van het VUMc is bewust gezocht naar 
zes regionaal verspreide huizen (peilstations) die YSIS gebruiken. Dit 
betekent dat de aanpassingen van de software in samenwerking met 
één leverancier kunnen worden uitgewerkt en doorgevoerd. Het 
voordeel van deze keuze is de snelheid waarmee aanpassingen zijn 
doorgevoerd en geïmplementeerd. Daardoor konden de deelnemende 
organisatie reeds in september 2017 starten met de registratie van de 
gevraagde data. Nadeel is wel dat in deze pilot geen andere leveranciers 
van ECD’s de aanpassingen hebben doorgevoerd. Het ontwerp van de 
gevraagde aanpassingen zijn binnen het CIb en het UNO VUMc 
beschikbaar voor alle partijen in de langdurige zorg. Een voorbeeld van 
de gehanteerde workflow voor de verdenking op een urineweginfectie 
vindt u in bijlage 7. 
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Kwaliteit en volledigheid van de registratie  
De verpleeghuizen beschikken allen over een ECD. Hierin wordt echter 
nog niet die data vastgelegd die nodig is om het antibiotica voorschrift 
te koppelen aan een diagnose. Om dit mogelijk te maken is een 
specifiek script geschreven dat is ingebouwd in YSIS. Met dit script werd 
het ook mogelijk het voorgeschreven antibioticum in het ECD vast te 
leggen. In bijlage 8 vindt u de workflow voor de professional die aan de 
basis ligt van de aanpassing van YSIS. In de toekomst is het wenselijk 
dat het EVS, waar de medicatiegegevens in zijn vastgelegd, wordt 
gekoppeld aan het ECD, waarin de diagnose wordt vastgelegd. Dit leidt 
tot een verdere verlaging van de registratielast.  
 
Beschikbaarheid van data 
De data die nodig is om een goede surveillance rapportage op te 
bouwen wordt nog niet vastgelegd in de ECD’s van de verpleeghuizen. 
Hiervoor is een aanpassing ingebouwd in het primaire proces. In YSIS is 
een extra vragenlijst ingebouwd die de benodigde data uitvraagt op het 
moment dat een arts een urineweg- of luchtweginfectie detecteert. Er 
wordt automatisch een pop-up getoond met een aantal vragen. De arts 
wordt onder meer gevraagd naar de verdenking, de klachten en 
symptomen, de diagnose, de beschikbare kweek- en testresultaten. De 
arts vult de beschikbare informatie direct in en slaat de vragenlijst op 
als deze compleet is. Het is mogelijk de vragenlijst tijdelijk op te slaan 
en later af te maken. Ook is het mogelijk op een later moment een 
kweekuitslag toe te voegen. 
 
Surveillance 
Landelijke Surveillance van zorginfecties en antibioticagebruik wordt nu 
uitgevoerd middels het SNIV netwerk. Dit is een netwerk van meer dan 
100 verpleeghuislocaties. SNIV heeft verschillende modules waar 
instellingen aan kunnen deelnemen te voorkoming van infecties en ter 
bevordering van juist antibioticumgebruik in verpleeghuizen. In de 
incidentiemeting worden wekelijks het aantal nieuwe gevallen van 
urineweginfecties, vermoedelijke pneumonie, gastro-enteritis, influenza-
achtig ziektebeeld en mortaliteit geregistreerd. In de prevalentiemeting 
wordt één of twee maal per jaar op één dag gemeten hoeveel gevallen 
van sepsis, infectie van onderste luchtwegen, urineweginfectie, 
gastroenteritis of bacteriële conjunctivitis er zijn. Infecties worden 
volgens vaste definities geregistreerd, zodat resultaten tussen 
verpleeghuizen vergelijkbaar zijn. Daarnaast wordt bij de 
prevalentiemeting geregistreerd welke antibiotica voorgeschreven zijn 
op de registratiedag, en worden achtergrond gegevens per cliënt 
verzameld m.b.t. risicofactoren. Tevens is SNIV begonnen met het 
opvragen van totaal gebruik van de verpleeghuizen en daarvan wordt 
dan een terugkoppeling met benchmark gegeven. Het doel van SNIV is 
een netwerk van verpleeghuizen te vormen die functioneren als 
peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in 
verpleeghuizen. Bij de opzet van de pilots in de langdurige zorg is het 
ontwerp voor de registraties voor UWI en LLWI gemaakt in nauwe 
afstemming met het team achter SNIV en de SNIV criteria. 
 
Stewardship  
Stewardship is nog betrekkelijk nieuw in verpleeghuizen. Het koppelen 
van het ziektebeeld (de indicatie), de diagnostiek, het voorschrift en de 
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meest recente wetenschappelijke kennis is nog geen gemeengoed in de 
meeste verpleeghuizen. Deze pilot introduceert derhalve een nieuwe 
manier van informatie generen, delen, bespreken en vertalen naar 
verbeteracties binnen de behandelteams.  
 

5.2 Proces  
De pilot kan worden onderverdeeld in 6 stappen: (1) werving, (2) 
ontwikkelen datamodel, (3) data extractie, (4) data-analyse en 
rapportage, (5) bespreking ‘juist gebruik Antibiotica’ en surveillance 
rapport en (6) evaluatie en eindrapportage.  
 
Stap 1: werving 
Via de academische werkplaatsen ouderenzorg, die geografisch verdeeld 
zijn over het land, is bereidheid gevraagd voor deelname van een 
verpleeghuisorganisatie per werkplaats. Met een maximum van zes 
organisaties. Bereidheid tot investeren van eigen tijd werd vereist, 
gezien het ontbreken van ervaring en zekerheden m.b.t. uitkomsten. 
Omwille van snelheid is ervoor gekozen om alleen YSIS gebruikers en 
huizen gekoppeld aan UMC’s te selecteren. YSIS is het multidisciplinair 
elektronisch cliëntendossier (ECD) van GeriMedica voor behandelaars in 
de langdurige zorg.  
 
Stap 2: Datamodel  
Nadat de werving van verpleeghuizen had plaatsgevonden is bepaald 
welke indicatoren gedefinieerd konden worden als indicatie voor “juist 
gebruik” en welke data beschikbaar moest zijn voor het berekenen van 
deze indicatoren. Ook werden er heldere afspraken gemaakt om de 
codering van diagnoses om te zetten naar eenduidige informatie. Het 
extraheren van data vanuit de verpleeghuizen vraagt kennis en ervaring 
in het ophalen en bewerken van data. Voor een eventuele landelijke 
uitrol dient de werkwijze openbaar te zijn.  
 
Stap 3: Data extractie  
Gerimedica heeft de overeengekomen data geëxtraheerd, 
gepseudonomiseerd en bewerkt, zodat deze conform privacywetgeving 
in bulk gedeeld kon worden en  VUmc als ontvangende partij een 
volledige geanonimiseerde, minimale dataset aangeleverd kon worden. 
Gegevens zijn prospectief verzameld over een periode van 3 maanden 
(1 september 2017 - 1 december 2017). 
 
Stap 4: Data-analyse en rapportage 
De bewerkte en geanonimiseerde data afkomstig uit de zes peilstations 
is op een beveiligde database van het VUMc opgeslagen. Deze data 
wordt door het RIVM en VUMc samen geanalyseerd en tijdens de duur 
van de pilot voor twee doelen gebruikt.  
 

1. Stewardship: De antibioticavoorschrijfgegevens worden door 
middel van indicatoren afgezet tegen de landelijke richtlijnen en 
vergelijken met andere praktijken. Deze informatie wordt 
verwerkt in een stewardshiprapportage (bijlage 9) met feedback 
informatie voor het betreffende verpleeghuis. 

2. Surveillance: Op basis van de data van de verschillende 
verpleeghuizen die deelnemen in de pilot worden landelijke en/of 
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regionale trends onderzocht op het gebied van antibiotica 
voorschriften, gekoppeld aan indicatie. De data die gebruikt 
worden in de surveillance rapportage zijn niet terug te leiden tot 
individuele praktijken, enkel tot zorgregio. Voor een beschrijving 
van het surveillance rapport zie hoofdstuk 6. 

 
Stap 5: FTO “juist gebruik Antibiotica” 
Voor de deelnemende verpleeghuizen wordt een teamoverleg met 
specialisten ouderengeneeskunde of een FTO georganiseerd en 
gefaciliteerd. De stewardshiprapportage dient als input voor deze 
bijeenkomst (zie bijlage 9). Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting 
geven op wat ‘Juist Gebruik Antibiotica’ is volgens de in ontwikkeling 
zijnde landelijk geldende richtlijnen. Het is Van belang om te melden dat 
er ten tijde van de pilot geen geldende richtlijn Lagere Luchtweg 
Infecties bestond. Ook was de geldende richtlijn Urineweg Infecties 
ernstig verouderd en niet meer in overeenstemming met recente 
wetenschappelijke inzichten. Ten tijde van de pilot waren de nieuwe 
richtlijnen in concept gereed en deze conceptrichtlijnen zijn daarom 
gebruikt voor de duiding van de gegevens uit de peilstations om een 
beeld te vormen van ‘Juist gebruik antibiotica’. Op basis van de 
stewardshiprapportages worden aan de verpleeghuizen inhoudelijke 
handvaten geboden om kwaliteitsverbeteringen te realiseren in het 
eigen antibioticumbeleid. Verpleeghuizen kunnen accreditatiepunten 
voor dit FTO aanvragen. Stewardschip-rapportages worden enkel 
gedeeld binnen het FTO en met de verpleeghuizen zelf.  
 
Stap 6: Evaluatie en eindrapportage  
De pilot wordt afgesloten met een eindrapportage. Deze eindrapportage 
wordt besproken en geëvalueerd met zowel het RIVM, VWS, als de 
beroepsgroep Verenso en de regionale zorgnetwerken. In de 
eindrapportage worden nadrukkelijk geen stewardship-rapportages van 
de deelnemende praktijken opgenomen, enkel een geanonimiseerde 
surveillance rapportage.  
 

5.3 Evaluatie en leerpunten pilot  
Dataverzameling 
In de pilots is gebleken dat het verkrijgen van data goed mogelijk is, 
mits deze wordt geregistreerd. Zoals in de pilot dient een gerichte 
vragenlijst ingebouwd te worden in het ECD.  Op die manier worden 
artsen ondersteund bij het registreren van de verdenking, de 
testuitslagen, de diagnose en het voorgeschreven antibioticum. Als er in 
de toekomst een koppeling gelegd kan worden tussen het ECD waarin 
de diagnose staat en het EVS waarin het voorgeschreven antibioticum is 
vastgelegd dan is de registratielast nog lager dan in deze pilot situatie. 
 
Voor het analyseren van de data is het nodig dat de artsen de 
gestructureerde decursus gebruiken en niet de open tekstvelden waarin 
vrijuit geschreven kan worden. Dit betekent dat de artsen in een 
voorgeschreven volgorde en logica informatie vastleggen zodat de 
analyse van gegevens vereenvoudigd wordt. Denk hierbij aan drop-
down menu’s waar de arts een of meerder verdenkingen aanklikt. In 
overleg met de analisten zijn de dossiers waarbij de artsen het vrije 
tekstveld hebben gebruikt niet meegenomen, omdat het terugvinden 
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van de informatie voor het berekenen van de indicatoren niet mogelijk 
bleek. Hierdoor is een deel van de data, naar schatting zo’n 1.200 van 
de in totaal 3.000 dossiers met een luchtweg- of urineweginfectie niet 
meegenomen in de analyses. Of dit een specifieke groep patiënten of 
bepaalde klachten uitsluit is niet vastgesteld. 
 
Een verbeterpunt vormt de herinnering aan de arts om de kweek in te 
vullen. Het percentage ingevulde kweekuitslagen is zeer beperkt, in 
ongeveer een derde van de gevallen dat een kweek is ingezet is de 
uitslag ingevoerd in het ECD. Een automatisch melding, herinnering of 
zelfs koppeling aan een binnengekomen uitslag vormt een grote 
verbetering. 
 
Tijdens de pilot bleek een deel van de artsen de pop-ups als storend te 
ervaren. Deels werd dit veroorzaakt door een aantal onnodige pop-ups. 
De woorden waarop getriggerd werd waren in de beginfase nog niet 
scherp genoeg afgebakend. Op basis van de feedback is dit aangepast 
en de verbetering is door de desbetreffende gebruikers als positief 
ervaren. Het aantal onnodige pop-ups is sterk gereduceerd. Een deel 
van de artsen geeft aan dat de deelname aan de pilot en het zichtbaar 
worden van de pop-ups leidt tot meer aandacht voor de klinische 
afwegingen die zij maken. 
 
Stewardship en bespreking van de resultaten 
Enkele deelnemers geven aan tijdens de dataverzameling een “Big 
Brother effect” te ervaren. Het gevoel dat er iemand over de schouder 
meekijkt. Dit heeft in de ogen van sommigen een positief effect, 
namelijk de extra afweging of de keuzes de juiste zijn. Anderen geven 
aan een negatief effect te ervaren in de vorm van extra druk op de 
besluitvorming. Door de vragen die gesteld worden tijdens het 
registreren in het ECD komt aan het licht dat de oude richtlijnen niet 
duidelijk genoeg zijn en men met belangstelling uitkijkt naar de nieuwe 
richtlijnen voor de Urineweginfectie. Omdat de data uit de peilstations 
nu gespiegeld is aan de nieuwe, nog niet gepubliceerde richtlijnen, 
geven sommige artsen aan de “beoordeling” gedaan wordt op richtlijnen 
die binnen de eigen instelling nog niet bekend zijn. 
 
In meer dan één terugkoppeling is aangegeven dat dankzij de 
spiegelinformatie het Stewardship gaat leven binnen de groep 
behandelaren. Omdat de verzorging ook een rol speelt, bijvoorbeeld 
door het inzetten van urinetesten is het in de toekomst verstandig hen 
te betrekken bij de verbetermogelijkheden. Door de koppeling aan de 
(in ontwikkeling zijnde) richtlijn wordt er een kwaliteitsstimulans 
ingebouwd. Er is zelfs gefilosofeerd over het inbouwen van 
beslissingsondersteuning vanuit de richtlijn. Bijvoorbeeld een 
adviesfunctie in het dossier op basis van bepaalde triggers.  
 
Het teruggeven van spiegelinformatie werd zonder uitzondering door alle 
peilstations al waardevol ervaren. Zowel de benchmark waarin de zes 
huizen werden vergeleken, als de vergelijking met de richtlijn leidde tot 
een gesprek over de eigen cijfers en de vraag waar mogelijkheden zijn 
voor verbetering.  
Wat opvalt: variatie in voorschrijfgedrag nodigt uit tot 
gedragsverandering. Daar waar de gemiddelden dicht bij elkaar liggen is 
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er minder discussie. Mede om deze reden is het uitsplitsen van data 
naar verschillende locaties of zelfs artsen een interessante optie. De 
behoefte hieraan is aanwezig, echter de aantallen dossiers waren op 
basis van 3 maanden dataverzameling in de meeste peilstations te klein 
voor een betrouwbare analyse op locatieniveau.  
 
Bij de beoordeling van de voorschriften aan de hand van de toekomstige 
richtlijn is terughoudendheid gewenst. De richtlijnen die gebruikt zijn bij 
de duiding van de voorschriften zijn beide in ontwikkeling. Na publicatie 
kan met de behandelteams besproken worden welke verbeteracties 
mogelijk zijn. Om de opvolging hiervan middels een tweede meting te 
volgen. 
 
Wat eveneens opvalt is de variatie in de teams, de interactie en de 
scherpte in het gesprek over de analyse. Dit varieerde van een gesprek 
waarin artsen elkaar aanspreken en willen verbeteren tot een groep die 
vooral luistert, weinig vragen stelt of verbeteracties identificeert. Deze 
vorm van spiegelinformatie bespreken en gebruiken voor het maken van 
verbeterafspraken lijkt nog geen gemeengoed onder artsen in 
verpleeghuizen. Om te beoordelen welk effect het heeft op de langere 
termijn is meer tijd nodig en moet deze werkwijze vaker worden 
toegepast. 
 
Wijze van presenteren 
Door de aanwezigen werden de presentatie, toelichting en begeleiding 
van het gesprek zeer gewaardeerd. Op de vraag of een team zelf in 
staat is de data te analyseren, en bespreken werd terughoudend 
gereageerd.  
 
De visualisatie van data in de vorm van grafieken in de presentatie is 
noodzakelijk om de leesbaarheid te vergroten. Er is geëxperimenteerd 
met verschillende vormen. Staafdiagrammen waarbij de vergelijking 
tussen huizen zichtbaar wordt zijn snel leesbaar en eenvoudig te 
begrijpen. 
Naast de benchmark tussen instellingen is er veel interesse in variatie 
tussen locaties. De vorm waarin deze wordt gepresenteerd is afhankelijk 
van de hoeveelheid beschikbare data per locatie. Deze was in de pilot 
helaas te beperkt voor een diepgaande analyse van voorgeschreven 
middelen. 
 
Eisen en wensen ten behoeve van surveillance in langdurige zorg 
Het aantal instellingen dat als peilstation gegevens dient aan te leveren 
voor een betrouwbaar surveillance beeld hangt af van de ‘prevalentie’ 
van antibioticagebruik. Wanneer wordt uitgaan van de gegevens die 
bekend zijn vanuit het SNIV netwerk (~5%) dan is de berekening 
gebruikt voor de HALT studie (Healthcare Associated infections in Long-
Term care facilities) een goede maatstaf. Deze berekening is gebaseerd 
op alle zorginfecties en bijbehorend antibioticagebruik. Dit betekent dat 
er minimaal 42 locaties met minimaal 4500 bedden aan de steekproef 
moeten deelnemen. Daarbij is een goede regionale spreiding gewenst. 
Een manier om dit te borgen is om te spiegelen aan bevolkingsdichtheid 
van 65+ groep (bijvoorbeeld op basis van CBS data). De zes peilstations 
bestonden uit organisaties met meerdere locaties met in totaal 5290 
bedden. Wat betreft de frequentie heeft continue meting, over alle 



RIVM Briefrapport 2018-0093 

Pagina 43 van 78 

maanden van het jaar de voorkeur in verband met mogelijke seizoen 
fluctuaties  
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6 Landelijke rapportage surveillance Juist Antibiotica Gebruik 

De surveillance van Juist Antibiotica Gebruik op basis van de pilots zou 
kunnen resulteren in een surveillance rapportage waarin de landelijke 
data en interpretatie van de analyse wordt weergegeven. Dit zou bij 
voorkeur ook in NethMap opgenomen moeten worden: in dit rapport 
(RIVM/SWAB) wordt al sinds 2003 de surveillance van resistentie en 
totaal antibioticagebruik in eerste en tweede lijn jaarlijks gerapporteerd. 
Voor zinvolle en adequate surveillance is het een voorwaarde dat de 
benodigde data op structurele wijze wordt verzameld, geanalyseerd en 
geïnterpreteerd en dat er voldoende gegevens beschikbaar zijn. Met de 
huidige pilots is het nog niet mogelijk om een dergelijke surveillance uit 
te voeren, aangezien uit de 3 sectoren nog niet alle benodigde data op 
de juiste wijze bij het RIVM verzameld kan worden. Daarbij is het nodig 
de steekproef uit te breiden naar een representatieve omvang. Voor een 
landelijk beeld is het niet noodzakelijk om alle 21 zorgregio’s in de 
steekproef op te nemen. Tenzij een vergelijking tussen individuele 
regio’s een uitdrukkelijke wens is. 
 
Om een adequaat beeld te schetsen van de surveillance rapportage 
zoals deze in de toekomst mogelijk is, op basis van de dataset die in de 
pilots is verzameld, vindt u in bijlagen 10 en 11 twee voorbeelden. Het 
betreft een voorbeeld op basis van de daadwerkelijk verzamelde data in 
de eerstelijn en een voorbeeld op basis van dummydata in de langdurige 
zorg. 
 
De inhoud van een surveillance rapportage zou kunnen bestaan uit de 
volgende onderdelen: 

A. Samenvatten van de richtlijn voor behandeling van (bovenste en 
lage) luchtweginfectie en urineweginfecties per sector, met 
onderscheid tussen eerste- en niet-eerste-keuze antibiotica 

B. Een kaartje van Nederland met overzicht waar de data vandaan 
komen per sector, met aangegeven grenzen van de 
zorgnetwerken 

C. Landelijk geaggregeerde data per sector. De volgende resultaten 
kunnen worden weergegeven (totale aantallen, spreiding 
landelijk, verandering in de tijd): 

 
LWI: 

a. Totaal aantal patiënten met een antibioticum-voorschrift bij 
indicatie LWI ten opzichte van het aantal ingeschreven patiënten 
(huisartsen) / aantal bedden (ziekenhuizen en verpleeghuizen)  

b. Totaal aantal patiënten met eerste-keuze-antibiotica bij indicatie 
LWI ten opzichte van totaal aantal patiënten met antibiotica bij 
indicatie LWI (eventueel, in ieder geval voor tweede lijn meer 
gedetailleerde verdeling van de verschillende middelen bij 
indicatie luchtweginfectie) 

 
UWI: 

a. Totaal aantal patiënten met een antibioticum-voorschrift bij 
indicatie UWI ten opzichte van het aantal ingeschreven patiënten 
(huisartsen)/ aantal bedden (ziekenhuizen en verpleeghuizen) 
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b. Totaal aantal patiënten met eerste-keuze-antibiotica bij indicatie 
UWI ten opzichte van totaal aantal patiënten met antibiotica bij 
indicatie UWI (eventueel, in ieder geval voor tweede lijn meer 
gedetailleerde verdeling van de verschillende middelen bij 
indicatie UWI) 

 
In de surveillance-rapportage wordt de data voor surveillance per sector 
geaggregeerd. De data is niet terug te leiden tot op het niveau van 
huisartsenpraktijk, ziekenhuis of verpleeghuis, maar uitsluitend op 
landelijk niveau en eventueel op het niveau van zorgnetwerken (indien 
er voldoende gegevens beschikbaar zijn). 
 
Noodzakelijke data per sector voor de antibiotic surveillance rapportage 
op landelijk niveau 

• Aantal patiënten met AB bij indicatie LWI / UWI gerelateerd aan 
noemergegevens  
o 1e lijn: aantal ingeschreven patiënten in de praktijk 
o 2e lijn: aantal opname-episodes of het aantal ligdagen 
o LZ: ten minste het aantal bedden maar het liever opname-

episodes / ligdagen 
• Aantal patiënten met eerste-keuze-AB bij indicatie LWI / UWI 

gerelateerd aan aantal patiënten met AB bij dezelfde indicatie 
o 1e lijn: richtlijn NHG / definities eerste-keuze-AB bij indicatie 

LWI / UWI 
o 2e lijn: richtlijn SWAB / definities eerste-keuze-AB bij 

indicatie LWI / UWI 
o LZ: richtlijn VERENSO / definities eerste-keuze-AB bij 

indicatie LWI / UWI 
• Leeftijd, geslacht individuele patiënten 
• Locatie van de voorschrijvende instellingen (geografische 

‘verspreiding’) 
• Data gedurende minimaal 1 jaar looptijd per instelling voor alle 

sectoren (momenteel bij LZ slechts perioden van 3 maanden 
looptijd) 

 



RIVM Briefrapport 2018-0093 

Pagina 47 van 78 

7 Conclusies 

Het doel van dit project was om in een aantal pilots te onderzoeken of 
data-registratie, -extractie en analyse van voorschrijfgegevens per 
indicatie mogelijk en acceptabel is voor zorgverleners en organisaties in 
de zorg en of deze gegevens bruikbaar zijn voor surveillance en 
stewardship.  
 
Deze vraag kan voor de eerstelijn en de verpleeghuizen bevestigend 
worden beantwoord. Ondanks de technische en inhoudelijke uitdagingen 
die men tegenkomt is het mogelijk om de data te registreren, 
extraheren, analyseren en in zowel surveillance- als stewardship 
rapportages samen te brengen. In de spiegelgesprekken in de eerste lijn 
en de verpleeghuizen is de waarde van de spiegelinformatie door de 
artsen bevestigd.  
 
Voor de ziekenhuizen geldt een bijzondere situatie. De data, 
noodzakelijk om de indicaties aan antibioticavoorschriften te koppelen, 
werd nog niet als zodanig geregistreerd in de EPD’s. Uiteraard is in 
eerste instantie gestructureerde registratie nodig om vervolgens deze te 
kunnen extraheren. Het is dus nog te vroeg om de hoofdvraag te 
beantwoorden. Op basis van de data uit een ziekenhuis dat al wel 
aanvullende registratie deed is een standaard rapportage ontworpen ten 
behoeve van de A-teams. Voor de tweede lijn is de waarde hiervan in 
een recent afgesloten ZonMw project aangetoond: dergelijke informatie 
is voor A-teams in ziekenhuizen bruikbaar en leidt tot verbeteringen op 
patiëntniveau. De inspanningen van de afgelopen maanden hebben het 
thema bij de belangrijkste EPDs geagendeerd, waardoor na een 
aanpassing van de software de juiste functionaliteiten voor 80% van alle 
ziekenhuizen in Nederland beschikbaar kunnen komen. 
 
De volgende conclusies kunnen worden getrokken aangaande de 
deelvragen uit de inleiding: 

1. Is het haalbaar binnen de drie domeinen betrouwbare en 
bruikbare data te genereren betreffende antibiotica 
voorschriften gekoppeld aan indicaties? 
Ja, dit is haalbaar. In de eerstelijn is deze data reeds in de HIS-
en aanwezig. Hier is extractie en data analyse nodig om 
betrouwbare en bruikbare data te genereren. Binnen de 
verpleeghuizen is deze data niet structureel aanwezig. Het is in 
eerste instantie nodig deze registratie in het ECD mogelijk te 
maken en de specialisten ouderengeneeskunde een 
gestructureerde decursus aan te bieden voor 
antibioticaregistratie. Gedurende pilotperiode is door de 
betrokken verpleeghuizen gebruik gemaakt van een dergelijke 
module. Buiten de pilot en de peilstations vindt deze registratie 
(nog) niet plaats.  
In ziekenhuizen wordt de indicatie voor antibiotica (nog) niet 
structureel vastgelegd. Met de inspanningen binnen de pilot is 
het nu mogelijk deze aanpassing in de twee grootste EPD’s door 
te voeren. Mede afhankelijk van de medewerking van de EPD-



RIVM Briefrapport 2018-0093 

Pagina 48 van 78 

leverancier (Chipsoft) kan deze aanpassing ook breed worden 
doorgevoerd.  

2. Is het mogelijk op basis van die data stewardship en 
surveillance rapportages op te stellen? 
Voor de eerstelijn en verpleeghuizen is dit mogelijk gebleken. 
Door een samenwerking tussen data analisten, epidemiologen en 
de vakinhoudelijk experts (huisarts, specialist 
ouderengeneeskunde, wetenschappers) is systemisch 
spiegelinformatie gegenereerd die artsen inzicht geeft in het 
totaal aan voorschriften en de specifieke aantallen per locatie of 
praktijk. Door de koppeling aan diagnostiek en de uitsplitsing 
naar specifieke middelen is er meer inzicht ontstaan. Door 
duiding aan de hand van casuïstiek (huisartsen), richtlijnen 
(huisartsen en verpleeghuizen) en het voeren van gesprekken 
met de voorschrijvend artsen zijn mogelijke verbeteringen aan 
het licht gekomen. Voor ziekenhuizen zijn deze stappen wel 
voorbereid, maar nog niet uitgevoerd. Wel zijn er in de 
ziekenhuizen al A-teams aanwezig, die met de rapportages aan 
de slag kunnen.  

3. Hoe nu verder? 
In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op dat wat nodig is om 
surveillance en stewardship per domein te organiseren en 
structureel te borgen aan de hand van aanbevelingen voor een 
landelijke uitrol.  
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8 Aanbevelingen op weg naar landelijke opschaling 

De aanbevelingen voor landelijke opschaling en borging verschillen per 
domein. Hieronder wordt daarom naast de algemene aanbevelingen per 
domein beschreven hoe juist gebruik van antibiotica onder de aandacht 
kan worden gebracht van professionals en beleidsmakers 
(agendasetting). Ook wordt aangegeven op welke wijze inhoudelijke 
ontwikkeling binnen individuele praktijken en instellingen, maar ook 
binnen de zorgnetwerken kan worden ondersteund (analyse en duiding). 
Ten slotte komt aan de orde hoe de technische ondersteuning kan 
worden georganiseerd, zodanig dat dit geen belemmering vormt voor 
professionals om surveillance en stewardship vorm te geven (faciliteren 
technische ontwikkeling).  
 
Agendasetting Surveillance & Stewardship 
Het belang en de waarde van surveillance en stewardship dient binnen 
de drie domeinen te worden uitgedragen onder instellingen en 
professionals. Hierin hebben beroeps- en brancheverenigingen een rol. 
Daarnaast zijn de regionale zorgnetwerken een schakel in het 
verspreiden van kennis en het faciliteren van projecten. 
 
Faciliteren veld bij inrichting 
Een belangrijke component in deze pilots betreft het aanjagen van ICT 
innovatie om meer met data uit het primair proces te doen. De 
interactie met HIS/EPD/ECD leveranciers voor verbeteren van registratie 
mogelijkheden is een belangrijke prioriteit. Anderzijds zijn er de partijen 
die data kunnen extraheren en verwerken zoals MRDM, Reports, 
Pharmo, Medworq, VIPcalculus. Gezien de complexiteit van data en ICT 
is ondersteuning van het veld gewenst. Het is goed voor te stellen dat 
als bijvoorbeeld richtlijnen veranderen, zich nieuwe resistenties 
voordoen, HIS/EPD/ECD veranderen of instellingen kiezen voor andere 
aanbieders o.i.d., de gegevens-sets mogelijk ook aangepast moeten 
worden.  Er ligt een taak in de ondersteuning van instellingen en 
gebruikersgroepen bij opdrachtgeverschap richting deze tussenpartijen. 
 
Analyse en duiding surveillance 
Het RIVM heeft de afgelopen jaren i.s.m. SWAB een betrouwbaar en 
bruikbaar landelijk Surveillance beeld met betrekking tot 
antibioticaresistentie en antibioticagebruik opgebouwd (met jaarlijks 
rapportage in NethMap). Op basis van de werkwijze ontwikkeld in deze 
pilots kan deze ontwikkeling worden voortgezet. Om ook in de toekomst 
een goed surveillance beeld te kunnen blijven maken, opgebouwd uit 
data uit lokale en regionale projecten, is het van belang taal en 
definities op elkaar af te stemmen. Alleen dan is een landelijk beeld ook 
lokaal bruikbaar voor een benchmark ten behoeve van stewardship. 
 
Analyse en duiding stewardship 
Het investeren in expertise om data te vertalen naar inzicht is een derde 
onderdeel van deze aanbevelingen. In de komende periode heeft het 
veld behoefte aan een ondersteuningsstructuur die kan begeleiden bij 
het opstellen van stewardshiprapportages. Daarbij gaat het niet enkel 
om een technische vaardigheid zoals het werken met databestanden. 
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Ook duiding van resultaten, het spiegelen aan de (landelijke) benchmark 
en een vergelijking met de geldende richtlijnen is een element dat 
essentieel is voor een waardevol proces.  Tot slot is ondersteuning van 
professionals bij leergang, spiegelgesprek of regionale analyse gewenst. 
 
Vereenvoudigingen en versnellen van data-analyse 
Een ander belangrijk punt is het versimpelen en versnellen van de wijze 
waarop data wordt geanalyseerd en omgezet in stewardship informatie. 
Door een portaal te ontwikkelen en een meer (deels) geautomatiseerde 
werkwijze kan de vertaling van data naar inzicht vereenvoudigd worden. 
In de pilot is dit maatwerk per instelling geweest uitgevoerd door 
epidemiologen van het RIVM. De formats en voorbeeldtabellen die zijn 
ontwikkeld vormen een raamwerk voor toekomstige rapportages. Het is 
waardevol om deze arbeidsintensieve stap waar mogelijk te 
standaardiseren en te automatiseren zodat meer instellingen en 
zorgregio’s bediend kunnen worden met beperkte middelen (en tegen 
beperkte kosten). 
 
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) brengt nieuwe 
verantwoordelijkheden met zich mee met betrekking tot 
dataverzameling en bewerking door zorgaanbieders. De dataverzameling 
ten tijde van de pilot was nog niet aan de AVG regels gebonden (ingang 
25 mei 2018). De regels stimuleren om zorgvuldig om te gaan met de 
privacygevoelige informatie van patiënten. Onder de AVG gelden er 
nieuwe informatieverplichtingen en nieuwe regels over het werken met 
toestemming van de patiënt. In veel gevallen is de zorgaanbieder 
verplicht zijn om een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden. 
Voor meer informatie adviseren we informatie in te winnen op de 
website de autoriteit persoonsgegevens9 
 

8.1 Opschaling in scenario’s  
Er zijn verschillende scenario’s voor opschaling denkbaar. Hieronder 
worden er 5 kort voorgesteld. Deze scenario’s zijn besproken met de 
branche- en beroepsverenigingen, alsmede met een team van experts 
binnen het RIVM. 
 

1. Praktijken en instellingen zelf aan zet. 
Geen landelijk programma inrichten. Individuele praktijken, 
ziekenhuizen en verpleeghuizen die ambitie hebben op dit thema 
formuleren een eigen project. 

2. Beroepsverenigingen pakken het op. 
Stewardship wordt onderdeel van de nascholing en accreditatie 
van professionals. Kennisdeling primair vindt plaats via de 
LHV/NHG, NVZ/NFU/SWAB, KNMG en Verenso 

3. Zorgnetwerken pakken het op.  
De zorgnetwerken stimuleren professionals en instellingen binnen 
hun regio om de ontwikkelde aanpak en methoden toe te passen 
en op deze wijze “juist gebruik” en stewardship te bevorderen, 
daarbij ondersteund door het RIVM en VWS 

4. RIVM neemt de regie. 

 
9 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/avg_in_een_notendop.pdf 
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Vanuit RIVM wordt er door een kernteam geïnvesteerd in 
bewustwording, er is ondersteuning op techniek, inhoud en 
proces. 

5. Zorgverzekeraars nemen het op in de inkoop contracten 
Zorgverzekeraars maken het onderdeel van sturen op kwaliteit 
en dwingen S&S af via bekostigingsafspraken. 

 
Bij de weging van de scenario’s worden de volgende principes 
gehanteerd.  

• Het volgen van de energie in de regio (drie groepen: koplopers, 
volgers, de wachtkamer). 

• Eigenaarschap leggen bij de beroepsbeoefenaren 
• Borgen van samenhang tussen lokale en regionale projecten 
• Investeren van het leergeld in de pilots door projecten te 

ondersteunen en versnellen 
 

Gesprekken 
De toekomst van surveillance en stewardship ligt in de handen van 
meerdere partijen. Niet in de laatste plaats in de handen van de 
beroeps- en brancheverenigingen. Daarom in tijdens en bij de afronding 
van de pilots gesproken over de werkwijze, opbrengst en et mogelijke 
vervolg op de pilots. En over de rol die deze partijen kunnen spreken in 
het borgen en verbreden van de ontwikkelde werkwijze. Naar de 
afstemming met VWS en de SWAB ligt er hiermee een breed gedragen 
eindrapport. 
 
LHV 
De LHV ondersteunt het belang van antibiotic stewardship en het 
gebruik van betrouwbare spiegelinformatie daarvoor. De aanpak en 
feedback zoals die in project zijn vormgegeven sluiten goed aan bij de 
doelstellingen van formulariumgericht voorschrijven. 
 
De daadwerkelijke data-extractie zal voor veel huisartsen een probleem 
zijn omdat daar in feite een externe partij voor moet worden ingezet, 
met de daarbij komende kosten. Het voordeel van de pilot was dat deze 
kosten vanuit het project werden gedragen. Voor individuele huisartsen 
is die investering te groot.  
 
Voor borging van antibiotic stewardship is het van belang de drempels 
zo laag mogelijk te maken. Enerzijds om te faciliteren in de data-
extractie en analyse en anderzijds door deze data eenvoudig 
beschikbaar te krijgen. Bijvoorbeeld d.m.v. een dashboard. Het 
organiseren van accreditatie werkt ook drempelverlagend.  
 
De rol van LHV zal voornamelijk liggen in de communicatie en het 
uitdragen van het belang van antibiotic stewardship. In feite is 
Stewardship een vorm van kwaliteitsverbetering en beslisondersteuning 
die VWS graag wil bevorderen. 
 
NHG: 
De NHG ziet de behoefte aan betrouwbare spiegelinformatie groeien, 
maar erkent de complexiteit. Een mooie doelstelling zou zijn als alle 
FTO’s in ieder geval ergens de komende drie jaar een FTO met dit thema 
zullen houden. Zij geven aan, net als de LHV, dat de kosten voor 
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dataextractie sterk drempelverhogend werken. Onderzocht zou moeten 
worden op welke wijze dat structureel en regelmatig georganiseerd kan 
worden. De NHG zou mogelijk een rol kunnen spelen bij het toetsen van 
het format van spiegelinformatie en de (na)scholing.  
 
Idealiter zouden er per zorgnetwerk twee tot drie huisartsen de 
expertise ontwikkelen om hetzij een FTO te kunnen faciliteren, hetzij de 
coördinatie voor vragen op gebied van antibiotica te kunnen verzorgen. 
Dit zou met een leergang van 2-3 dagen bereikt moeten kunnen 
worden. Het onderdeel scholing past ook in de structuur van nieuwe 
onderwerpen, waarbij data een steeds belangrijker rol gaat spelen. 
Accreditatie kan helpen de drempel te verlagen. 
 
Daarnaast ziet de NHG ook financiële drempels voor huisartsen. 
Betrouwbare data van bron is essentieel willen de praktijken iets met de 
spiegelinformatie kunnen en willen doen. Voor een individuele 
huisartsenpraktijk die is het organisatorisch en financieel niet haalbaar. 
Het zou enorm helpen als dit met bestaande ICT partijen door 
bijzovoorbeeld de regionale zorgnetwerken, ondersteund door RIVM, kan 
worden georganiseerd.  
 
Verenso 
Verenso is zeer positief over de uitkomsten van de Pilots. Verenso is 
voornemens om de komende jaren te (blijven) investeren ‘Medisch 
leiderschap’ van de Specialist Ouderengeneeskunde (SO). Op de pilots, 
de resultaten en de ideeën voor de toekomst is vanuit die ambitie zeer 
positief gereageerd. Hierbij zijn drie concrete vormen van samenwerking 
besproken: agendasetting onder de professionals om de bekendheid te 
vergroten, samenwerking bij vormgeving van de tweede fase van de 
pilots en ondersteuning van de SO’s in de zorgnetwerken. 
   
Ten aanzien van agendasetting van het thema Juist Gebruik AB is 
bijvoorbeeld besproken dat Gerion (opleidingsinstituut voor Specialisten 
Ouderen Geneeskunde, verbonden aan het VUMc) een nascholingscursus 
kan ontwikkelen over Antibiotic Stewardship. Met specifieke aandacht 
voor UWI en LWI aan de hand van de nieuwe richtlijnen (verwachte 
publicatie in juli 2018). Een concrete suggestie vanuit Verenso is hier 
een Blended Learning programma te ontwikkelen, digitaal maar ook 
fysiek, naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen. Hierin kan stewardship 
als centraal thema een plek krijgen. 
 
Tevens is gesproken over samenwerking in de tweede fase van de 
pilots. Ook hier is een start op basis van de implementatie nieuwe 
richtlijn goed mogelijk. In een vervolgafspraak wordt verkend of een 
gerichte opleiding/training/cursus stewardship in het verpleeghuis een 
aanvulling kan zijn op de Blended Learning die eerder genoemd is. Deze 
verdieping kan een thema zijn binnen het te ontwikkelen programma 
”medisch leiderschap voor de SO”. 
 
Tweede lijn 
Gedurende het gehele project is voor de tweede lijn afstemming gezocht 
met de SWAB. De SWAB ziet voor zichzelf een duidelijke rol in de 
coördinatie en borging van surveillance en stewardship in de toekomst. 
Ook met de NVZ en NFU is afstemming gezocht tijdens het project. 
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Conclusies en aanbevelingen zijn gedeeld en worden in de relevante 
gremia besproken. 
 
Conclusie 
De conclusie van de gesprekken is dat een combinatie van scenario’s 2, 
3 en 4 de meest wenselijke en meest kansrijke toekomst heeft. In lijn 
met scenario 2 wordt stewardship een onderdeel van de nascholing en 
accreditatie van professionals (agendasetting). Het voordeel is dat op 
deze wijze de kennis en het belang bij professionals onder de aandacht 
kan worden gebracht. Bij hen ligt het eigenaarschap voor kwaliteit van 
zorg. In lijn met scenario 3 worden de zorgnetwerken gestimuleerd om 
bij professionals en instellingen binnen hun regio de ontwikkelde aanpak 
en methoden toe te passen. VWS en RIVM verkennen in hoeverre en 
hoe zij de zorgnetwerken daarbij effectief kunnen ondersteunen. Het 
voordeel is dat op deze wijze regionale samenwerking wordt 
gestimuleerd. Uit scenario 4 wordt geleerd dat een landelijk team met 
kennis, ervaring en middelen noodzakelijk is om regionaal te 
ondersteunen. Daarbij is het voor surveillance essentieel dat er een 
landelijke plek is waar data samenkomt, wordt geanalyseerd en 
gepresenteerd. Deze rol past bij het RIVM en de aanbeveling is dat zij in 
samenwerking met brancheverenigingen de beroepsverenigingen maar 
ook de regionale netwerken ondersteunt middels een kernteam in de 
ontwikkeling van techniek, inhoudelijke analyse en opschaling. 
 
Op basis van bovenstaand voorstel kan per domein bepaald worden 
welke partijen een rol spelen bij de verschillende elementen van 
opschaling. Een weergave van dit voorstel vindt u in Tabel 1. 
 
Tabel 1 Rollen bij opschaling van pilot naar landelijke uitrol 
 Eerstelijn Tweedelijn Verpleeghuizen 
Agendasetting Nascholing en 

accreditatie 
huisartsen wordt 
door het NHG 
gedaan. LHV 
schept de 
randvoorwaarden 
en ondersteunt. 

SWAB Verenso/ActiZ: 
nascholing 

Definities en 
indicatoren 
S&S 

RIVM/LHV RIVM/SWAB RIVM/Verenso 

Data extractie Projecten, 
zorgnetwerken, of 
uitbesteden aan 
derde (ICT) partij 
en data landelijk 
opslaan/beschikba
ar maken 

Ziekenhuizen i.s.m. 
EPD-leveranciers, 
of uitbesteden aan 
derde partij (ICT) 
en data landelijk 
opslaan/beschikba
ar maken 
 

Projecten, 
zorgnetwerken, of 
uitbesteden aan 
derde partij (ICT) 
en data landelijk 
opslaan/beschikbaa
r maken 
 

Analyse/ 
duiding 
stewardship 

Beroepsgroep zelf, 
mits opgeleid en 
ondersteund door 
bijvoorbeeld 
experts van het 

A-teams Beroepsgroep zelf, 
mits opgeleid en 
ondersteund door 
bijvoorbeeld 
experts van het 
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 Eerstelijn Tweedelijn Verpleeghuizen 
RIVM  RIVM  

Vormgeven 
Stewardship 

Beroepsgroep zelf, 
mits opgeleid en 
ondersteund door 
bijvoorbeeld 
experts van het 
RIVM  
en mogelijk de 
REC-ers in de 
regionetwerken 
 

A-teams, 
ondersteund door 
SWAB 

Beroepsgroep zelf, 
mits opgeleid en 
ondersteund door 
bijvoorbeeld 
experts van het 
RIVM  
en mogelijk de 
REC-ers in de 
regionetwerken 

Landelijke 
Surveillance 

RIVM 
 
 

RIVM/SWAB* RIVM 

* i.c.m. Stewardshipmonitor SWAB 
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Bijlage 1. Afkortingenlijst  

BLWI Bovenste luchtweginfectie 
CIb Centrum Infectieziektebestrijding (RIVM) 
ddd daily defined doses 
dot days of therapy 
ECD Elektronisch Cliënten Dossier 
EPD Elektronisch Patiënten Dossier 
FTO Farmaco Therapeutisch Overleg 
HIS Huisartsen informatiesysteem 
LLWI Lagere luchtweginfectie 
LWI Luchtweg infectie 
NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (www.nhg.org) 
NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie 
PPO punt prevalentie onderzoek  
SWAB Stichting Werkgroep antibioticum beleid (www.swab.nl) 
UWI Urineweg infectie 
ZIS Ziekenhuis informatiesysteem 
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Bijlage 2: Gehanteerde uitgangspunten 

● Draagvlak en begrip: de waarde van dit programma is in grote 
mate afhankelijk van de bereidheid en medewerking van het 
veld. Het leggen van relaties, het overtuigen van 
belanghebbende en helder communiceren van onze doelstellingen 
en werkwijze krijgt daarom veel aandacht in onze aanpak 

● Beperken administratieve last: data die al (lokaal) aanwezig 
is met zo min mogelijk additionele inspanning genereren  

● Vergelijkbaarheid: zo veel mogelijk gebruik maken van 
dezelfde data 

● Wederkerigheid: Landelijke gegevens kunnen aan 
zorgnetwerken en ziekenhuizen worden teruggekoppeld op een 
door CIb en zorgnetwerken nog uit te werken wijze: 
– De methodologie is robuust en minimaal belastend 
– Resultaten zijn direct relevant voor alle betrokken partijen 

● Zorgvuldigheid beheer: Goed databeheer is essentieel en de 
wijze waarop dient vooraf zorgvuldig te worden vastgelegd; is op 
nationaal niveau georganiseerd door CIb 

● Zorgvuldigheid gebruik: interpretatie van de data is belegd bij 
professionele instantie met voldoende inhoudelijke kennis (bij 
voorkeur SWAB/NHG) 

● Leren en ontwikkelen: gegevens worden geanalyseerd en 
teruggekoppeld op zodanige wijze dat ‘het veld’ er daadwerkelijk 
inzicht aan kan ontlenen, en actie kan ondernemen 
– De rapportage voor de 2e lijn sluit aan op de 

stewardprogramma’s van de (lokale) A-teams 
– Voor de 1ste lijn en langdurige zorg kunnen regionale 

zorgnetwerken ABR wellicht de rol vervullen van ‘A-teams’. 
Dit zal gezamenlijk onderzocht moeten worden. 
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Bijlage 3: Indicatoren eerstelijn 

1) Totaal aantal J01/1000 ingeschreven patiënten per praktijk/jaar 
Gemiddelde = 300 (120-750) 

2) Indicator(en) voor niet-eerste keuze middelen 
• Aantal J01CR/totaal aantal x 100% 

Gemiddelde = 9% (4-24) 
• Aantal J01FA/totaal aantal x 100% 

Gemiddelde = 8% (4-19) 
• Aantal J01MA/totaal aantal x 100% 

Gemiddelde = 5% (2-9) 
• Gecombineerde: aantal J01CR+J01FA+J01MA/totaal aantal x 

100% 
Gemiddelde = 22% (14-40) 

3) Eerste keuze middelen voor specifieke indicaties 
(belangrijkste/overheersende) 
• R81 (pneumonie): J01AA+CA04 voor R81/alle J01 voor R81 

Gemiddelde = 79% (21-93) 
• R76 (tonsillitis): J01CE voor R76/alle J01 voor R76 

Gemiddelde = 60% (34-87)  
• U71 (cystitis) bij vrouwen: J01XE en XX01 voor U71/alle J01 

voor U71 
Gemiddelde = 75% (63-94) 

4) Prescriptie-percentage voor BLW infecties 
• Aantal episoden BLWI met J01/totaal aantal episoden BLWI 

Aanbevolen = 16% (gebaseerd op consultregistratie ARTI4 
onderzoek) 

5) Prescriptie-percentage voor LLW luchtweginfecties 
• Aantal episoden LLWI met J01/totaal aantal episoden LLWI 

Aanbevolen = 22% (gebaseerd op consultregistratie ARTI4 
onderzoek) 

 
BLWI: Bovenste luchtweg infectie 
LLWI: Lagere luchtweginfectie 
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Bijlage 4. Data-extractie en verwerking in de 
huisartspraktijken 

De minimale dataset voor het onderzoek is door Medworq aangeleverd 
door: 

• het extraheren van de medische en identificerende 
patiëntgegevens waaronder BSN en NAW uit huisarts 
informatiesystemen; 

• het anonimiseren van de persoonsgegevens bij de bron met een 
decentrale module, door het vervangen van het lokale 
patiëntnummer door een uniek pseudoniem dat binnen één 
huisartspraktijk bekend is;  

• de upload van het pseudoniem, het geboortejaar, het geslacht, 
de eerste vier posities van de postcode en medische 
patiëntgegevens naar de Medworq populatie database. Direct 
identificerende persoonsgegevens verlaten het domein van de 
praktijk niet; 

• het opslaan en semantisch integreren van de geanonimiseerde 
data van verschillende praktijken in de Medworq populatie 
database; 

• het via een beveiligde verbinding beschikbaar stellen van de 
minimale dataset aan het RIVM bestaande uit: 
o Een lijst met het pseudoniem, het geboortejaar, het geslacht 

en de eerste vier posities van de postcode van de actieve 
patiënten binnen de praktijk. 

o Een lijst met het pseudoniem, de antibiotica medicatieregels 
met start datum, stop datum, hoeveelheid en dosering op 
basis van ATC code J01 retrospectief van een jaar. 

Een lijst met pseudoniem en ICPC codes op gebied van een luchtweg of 
urineweg infectie  
 
Extractie: bestand met alle J01 prescripties (volledig jaar/12 maanden) 

• J01 prescripties op ATC-7 niveau, niet gekoppeld aan ICPC 
code/indicatie* 

• geslacht 
• geboortejaar 
• postcode (4) 
• start-eind datum 
• dosering/aantal 

* Door niet te koppelen aan ICPC code krijg je alle antibiotica-
voorschriften, ook de niet- of verkeerd gecodeerde. Met alle prescripties 
kan je beter totaal en (niet)1e keuze bepalen voor de algemene KI. 
 
Extractie en verwerking: bestand met episoden (luchtweg en urineweg) 
De te nemen stappen: 

• Zoek naar de eerste ICPC R of U code in journaal en episode-
registratie (zie onder voor te gebruiken infectieuze codes) 

• Markeer vanaf die datum een periode van 3 weken 
• Zoek binnen die periode vanaf de ICPC R code naar andere ICPC 

R codes en voeg deze toe (R mandje) 
• Idem voor de ICPC U code naar andere ICPC U codes (U mandje) 
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• Indien J01 is voorgeschreven in deze periode, voeg toe: J01 ATC-
7 en start-eind data 

• Voeg toe: geslacht, geboortejaar, postcode (4), 
start/stop/dosering/aantal 

• Als er 2 of meer ICPC codes in het mandje zitten, voeg toe: de 
belangrijkste (overheersende) ICPC code 

• Vanaf laatste dag van de 3-weekse periode weer verder naar een 
eventuele volgende episode; de volgende episode is een ‘nieuwe 
rij’ 

 
R-codes 
Mee te nemen ICPC codes: R02, R03, R05, R07 t/m R22, R25, R29, R70 
t/m R72, R74 t/m R83 
Overheersende ICPC code: 

• Alles vanaf R02 t/m R82: de hoogste 
• R83: als R83 alleen voorkomt: R83; als het met iets anders 

voorkomt: die andere (hoogste) ICPC 
• Als R72 en R76 samen als hoogste voorkomen: R72 de hoogste 
• Als R79 en R78 samen als hoogste voorkomen: R78 de hoogste 

NB. Besloten is de chronische, niet-infectieuze aandoeningen niet mee 
te nemen (R91, R95, R96, R97). Deze geven meer vervuiling in aantal 
episodes, dan dat ze aanvullende informatie opleveren. 
 
U-codes 
Mee te nemen ICPC codes: U1 t/m U14, U29, U70 t/m U72 
Overheersende ICPC code: 

• Alles vanaf U01 t/m U72: de hoogste 
• Als U70 en U71 samen voorkomen: U70 de hoogste 
• Als U70 en U72 samen voorkomen: U70 de hoogste 
• Als U71 en U72 samen voorkomen: U71 de hoogste 

 
Labeling van episoden naar bovenste- of lage-luchtweginfectie 
 
R02 Benauwdheid/dyspneu 
R03 Piepende ademhaling 
R05 Hoesten 
R07 Niezen/neusverstopping/loopneus 
R08 Andere symptomen/klachten neus 
R09 Symptomen/klachten sinussen (inclusief pijn) 
R21 Symptomen/klachten keel 
R22 Symptomen/klachten tonsillen 
R25 Abnormaal sputum/slijm 
R29 Andere symptomen/klachten luchtwegen 
R70 Tuberculose luchtwegen [ex. A70] 
R71 Kinkhoest 
R72 Streptokokken-angina/roodvonk 
R74 Acute infectie bovenste luchtwegen 
R75 Acute/chronische sinusitis 
R76 Acute tonsillitis/peritonsillair abces 
R77 Acute laryngitis/tracheïtis 
R78 Acute bronchitis/bronchiolitis 
R80 Influenza [ex. R81] 
R81 Pneumonie 
R82 Pleuritis alle vormen [ex. R70] 
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R83 Andere infectie(s) luchtwegen (Difterie, Sarcoïdosis) 
 
XXXX: BLWI 
XXXX: LLWI 
 
Berekening van de indicatoren 
De verschillende typen bestanden worden per huisarts ingelezen en 
samengevoegd tot drie verschillende bestanden: Patiënt, prescriptie en 
classificatie. Gegroepeerd per huisarts worden hierna de verschillende 
indicatoren berekend. In het prescriptie-bestand wordt alleen data van 
het hele kalender jaar geselecteerd, en dus worden de drie weken van 
het voorgaande jaar bij deze berekeningen verwijderd. Al deze 
berekengingen die in de verschillende datasets worden gedaan worden 
hierna samengevoegd. Alle berekeningen worden uitgevoerd in SAS. 
 
Berekeningen in het patiënt-bestand:  

• Het totaal aantal patiënten 
• Gemiddelde leeftijd van deze patiënten 

 
Berekeningen in het prescriptie-bestand (alleen kalenderjaar): 

• Het totaal aantal prescripties (dat gedeeld wordt door het 
duizendtal ingeschreven patiënten).  

• Aantal J01CR02 (amoxicilline/clavulaanzuur) / totaal aantal J01 
(alle antibioticum voorschriften) x 100%  

• Aantal J01FA (macroliden) / totaal aantal J01 x 100%  
• Aantal J01MA (quinolonen) / totaal aantal J01 x 100%  
• Gecombineerd: aantal J01CR + J01FA + J01MA / totaal aantal 

J01 x 100% 
 
Berekeningen in het classificatie-bestand: 

• Eerste-keuze antibiotica per indicatie 
- Pneumonie: J01AA (amoxicilline) + J01CA04 (doxycycline) 

voor R81 / alle J01 voor R81 x 100% 
- Tonsillitis: J01CE (feneticilline) voor R76 / alle J01 voor R76 
- Cystitis: J01XE (nitrofurantoine) + J01XX01 (fosfomycine) 

voor U71 / alle J01 voor U71 
• Aantal episoden BLWI met J01 / totaal aantal episoden BLWI 
• Aantal episoden LLWI met J01 / totaal aantal episoden LLWI 

 
Bepalen van validiteit 
Er zijn verschillende checks die gedaan kunnen worden om de validiteit 
van de data te beoordelen: 

- Het percentage van alle prescripties dat aan een urineweginfectie 
of luchtweginfectie ICPC code te koppelen is: Dit is één van de 
belangrijkste indicatoren voor de validiteit van de data. Dit 
percentage is afhankelijk van voornamelijk twee dingen: (1) het 
percentage van de prescripties dat voor urineweginfecties en 
luchtweginfecties wordt voorgeschreven, en (2) in hoeverre alle 
ICPC codes bekend zijn. Als een ICPC code niet bekend is, zal 
een eventuele bijbehorende prescriptie niet gekoppeld kunnen 
worden. Een laag percentage zou dus een indicatie kunnen zijn 
voor een slechte registratie van ICPC codes of een slechte 
extractie van deze ICPC codes.  
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- De verdeling van de prescripties/ICPC codes over het 
geselecteerde jaar en de verdeling van de leeftijd van alle 
patiënten: hiermee kan worden gecontroleerd of alle data 
meegekomen is. Dit is nu nog niet structureel gedaan, maar er 
wordt aangeraden dit in de toekomst wel te doen. 

- Het aantal prescripties per patiënt en de duur van alle 
prescripties: De verdeling en het maximum van beide waarden 
kan weergeven op welke manier chronische kuren worden 
geregistreerd. Indien chronische kuren worden geregistreerd als 
vele kleine kuren kan dit een vertekenend beeld geven op de 
berekende indicatoren. Het is belangrijk om hier in de toekomst 
in meer detail naar te kijken en om te bepalen hoe hier het beste 
mee om kan worden gegaan.  

- Het aantal episodes per 1000 patiënten voor de verschillende 
ziektebeelden: Er kan bekeken worden of deze aantallen 
plausibel zijn en of er grote verschillen zijn tussen de huisartsen 
en/of FTO’s. 

- Meerdere antibiotica-voorschriften in een (mogelijke) infectie-
episode met dezelfde startdatum, waarvan minimaal 1 
antibioticum een eerste-keuze antibioticum is: Dit komt af en toe 
voor. In de meeste gevallen zal een recept naar een apotheek 
zijn gegaan, waarbij een apotheker zich heeft gerealiseerd dat er 
een wijziging moest plaatsvinden, bijvoorbeeld vanwege een (bij 
de apotheek) geregistreerde penicilline-allergie, of omdat een 
middel (nitrofurantoïne) tijdelijk niet op de Nederlandse markt is. 
Bij wijziging van een voorschrift komen beide kuren op dezelfde 
datum in het systeem te staan. Tot nu toe is het eerste recept 
gevolgd. Dit zal in de toekomst nog wel geëvalueerd moeten 
worden. Omdat dit over het algemeen niet vaak voor komt, zal 
dit waarschijnlijk geen grote gevolgen hebben voor de berekende 
indicatoren. 
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Bijlage 5: Voorbeeld spiegelrapportage huisartsenpraktijk 
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Bijlage 6: data-extractie Ziekenhuizen 

Algemeen 
- Totaal aantal opnames in gedefinieerde periode (n)  Opname > 

24h (dus excl. dagopnames) 
- Totaal aantal opnames waarin een AB is voorgeschreven 

(onderscheid profylaxe / behandeling) 
 
AB-gebruik 

- Alle AB-voorschriften in een afgesproken periode, J01-codes, 
afgegeven in het ziekenhuis tijdens een opname (Opnames >24 
uur (dus excl. dagopnames) 

- Elk AB-voorschrift 1 regel 
- Onderstaande overige variabelen per regel 

 
AB-voorschriften: 

- Het AB-voorschrift (J01-code) 
- Startdatum met tijdstip 
- Stopdatum met tijdstip 
- Dosering / aantal (?) 
- Specialisme voorschrijver 
- Indicatie (LWI / UWI / anders), zoals bij OLVG gedefinieerd 
- Kweek ja/nee 

 
Patiënt 

- Patiënt-ID, gepseudonimiseerd 
- Patiënt geslacht 
- Patiënt geboortejaar 

 
Opnameperiode: 

- Opnamedatum en tijd huidige opname 
- Ontslagdatum en tijd huidige opname 
- Ontslagdatum recente eerdere opname indien <7 dagen 

voorafgaand aan huidige opnamedatum 
 
Analyse: 

- Selectie alleen therapeutisch (verwijderen profylactisch, als deze 
nog in het bestand zitten) 

- Voorschriften groeperen per patiënt (via patiënt-ID) 
- Per patiënt opname-episode weergeven, bepalen of er sprake is 

van heropname (via opnamedatum en ontslagdatum) 
- Alleen eerste voorschrift (of combinatietherapie) per patiënt 

selecteren (via startdatum en tijdstip voorschrift vergeleken met 
opnamedatum) 

- Onderverdelen subgroepen specialismen 
- Onderverdelen subgroepen indicaties LWI / UWI / anders 
- Tellen per specialisme per indicatie totaal aantal voorschriften 
- Tellen per specialisme per indicatie aantal keren specifiek middel 

 
Indicatoren 

- Totaal aantal AB-voorschriften empirisch per specialisme 
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- Totaal aantal AB-voorschriften empirisch voor een specifieke 
indicatie per specialisme 

- Specifiek AB XXX (combinatietherapie YYY + ZZZ) t.o.v. totaal 
aantal voorschriften AB empirisch voor een specifieke indicatie 
per specialisme 

 
Empirische voorschriften antibiotica per specialisme per indicatie: dus 
uitgangspunt is nu alleen eerste voorschrift (of combinatietherapie 2 of 
meer middelen) per opname selecteren. Opnamedatum en ontslagdatum 
om opname-episode vast te stellen.  
Combinatietherapie meenemen in analyse. Definitie nog te bepalen. 
Heropnames niet meenemen. Definitie van heropname nog te bepalen. 
Aan de hand van ontslagdatum van recente eerdere opname. 
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Bijlage 7. Voorbeeld workflow Urineweginfecties YSIS ten 
behoeve van dataregistratie Juist AB gebruik 

Standaard werkafspraak voor peilstations: gebruik voor decursus altijd 
“gestructureerde verslaglegging” en vul daarbij het conclusieveld in. 
Tijdens diensten worden de vragen voor peilstations niet ingevuld. Dan 
wordt bij de pop-up (zie volgende alinea) gekozen voor de optie “Later”, 
zodat de pop-up op een later tijdstip opnieuw verschijnt. De 
werkafspraak is dat de behandelend arts dan de vragenlijst invult.  
 
Als één van de voorgestelde ICPC-codes UWI (U74) is, dan verschijnt 
een pop-up. Deze pop-up is een standaard pop-up in de onderzoekstool 
(zie p 4) waaruit blijkt dat de patiënt in aanmerking komt voor een 
bepaalde actie. Daarbij kan worden gekozen voor “Nu uitvoeren” of 
“Later “. Bij “Nu uitvoeren” verschijnt een vragenlijst, bij “later” wordt er 
op de timeline van de patiënt een gebeurtenis geplaatst waardoor het 
scherm opnieuw verschijnt 
 

Workflow: vragenlijst UWI 

Handeling In veld Conclusie wordt iets genoteerd (bijv UWI, 
cystitis, urineweginfectie, blaasontsteking) wat “onder 
water” met ICPC code U74 wordt gemapt. 

Omschrijving Vragenlijst UWI 

Actie Start vragenlijst UWI 

Criteria Als vragenlijst niet < 14 dagen is ingevuld. 

Toelichting Op basis van de tekst die u invulde in het conclusieveld 
is er mogelijk sprake van een urineweginfectie. In het 
kader van de peilstations krijgt u hierover enkele 
vragen.  

Reminder  Na 0:00 uur (dus de volgende dag) op de timeline van 
de behandelend arts. 

 
Vragenlijst UWI: 
Is er een nieuwe (vorige UWI >14 dagen geleden) verdenking van een 
UWI? Ja / Nee. Indien Nee: Einde. Indien Ja: verschijnen onderstaande 
vragen: 
Bij alle vragen aankruisvakjes; waarbij maximaal 1 vakje kan worden 
aangekruist. De vragen 1,2,3,4,5 en 7 zijn verplichte vragen. Vraag 6 is 
alleen verplicht als vraag 5 met Ja is beantwoord. 
1. Is er sprake van mictiegerelateerde klachten en/of verschijnselen? 

[informatie via mouse-over: “ Bijvoorbeeld pijnlijke, frequente 
mictie”] 
ο Ja 
ο Nee 

2. Is er sprake van algemene klachten en/of verschijnselen? [informatie 
via mouse-over: “Bijvoorbeeld toegenomen verwardheid, anorexie, 
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sufheid, vermoeidheid, toegenomen incontinentie van urine, 
verminderde mobiliteit. Bij afwezigheid van infectiebron elders.”] 
ο Ja 
ο Nee 

3. Is er een uitslag van een leukocyten-/nitriettest? 
ο Ja 
ο Nee, de test wordt nog gedaan / uitslag nog niet bekend 
ο Nee, de test wordt niet gedaan 

Indien “Ja”, dan volgen de volgende vragen [antwoordmogelijkheden 
Ja/Nee; verplicht in te vullen]: 

a. Is er sprake van leukocyten in de urine?  
b. Is er sprake van nitriet in de urine? 

Indien “Nee, de test wordt nog gedaan” etc. Dan verschijnt de 
volgende melding: “Over 10 dagen krijgt u voor de peilstations de vraag 
om de uitslag van de leukocyten- / nitriettest in te vullen”. Dit is 
bovendien de trigger om de vragenlijst “invullen uitslag leukocyten-
/nitriettest en/of kweek bij UWI” te laten verschijnen. 
In alle gevallen gaat de vragenlijst gewoon verder met vraag 4. 
4. Is er in de laatste 7 dagen een urethrakatheter gebruikt? 

ο Ja 
ο Nee 

5. Zijn er antibiotica voorgeschreven?  
ο Ja 
ο Nee 

Indien Ja: door naar vraag 6. 
Indien Nee: door naar vraag 7. 
6. Welk antibioticum is gestart? (meerdere antwoordopties mogelijk, 

minstens 1 moet ingevuld zijn) 
ο Amoxicilline 
ο Amoxicilline/clavulaanzuur (Augmentin) 
ο Ciprofloxacine (Ciproxin) 
ο Fosfomycine (Monuril) 
ο Nitrofurantoïne (Furadantine/Furabid) 
ο Norfloxacine 
ο Trimethoprim 
ο Trimethoprim/sulfamethoxazol (Co-trimoxazol) 
ο Overig: [vrije tekstveld] 

7. Is er een kweek afgenomen?  
ο Ja 
ο Nee.  

Indien Ja: “reminder” over 10 dagen. Daarvoor geldt onderstaande 
workflow “vragenlijst invullen uitslag leukocyten-/nitriettest en/of kweek 
bij UWI”. 
Indien Nee: einde. 
 
Checkbox: deze dataset is definitief en kan worden opgenomen in het 
wetenschappelijk onderzoek. Etc (zie pag 6 van Functioneel Ontwerp). 
Zolang deze checkbox niet is aangevinkt, dan moet de gebeurtenis 
zichtbaar blijven in de timeline van de behandelaar. 
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Workflow: invullen uitslag leukocyten-/nitriettest en/of kweek 
bij UWI 

Handeling In vragenlijst UWI is: 
Antwoord vraag 3 (uitslag leukocyten-/nitriettest) = 
“Nee, de test wordt nog gedaan / uitslag nog niet 
bekend”  
EN/OF  
Antwoord vraag 7 (kweek afgenomen?) = “Ja” 

Omschrijving Vragenlijst “invullen uitslag leukocyten-/nitriettest en/of 
kweek bij UWI” 

Actie Start vragenlijst “invullen uitslag leukocyten-/nitriettest 
en/of kweek bij UWI” 

Criteria - 

Toelichting U heeft recent een leukocyten-/nitriettest afgenomen 
en/of een kweek laten inzetten i.v.m. verdenking UWI. 
In het kader van de peilstations vragen wij u enkele 
vragen te beantwoorden. 

Reminder  Na 0:00 uur (dus de volgende dag) op de timeline van 
de behandelend arts. 

 
Vragenlijst invullen uitslag leukocyten-/nitriettest en/of kweek bij UWI: 
 
Uitslag van de leukocyten-/nitriettest invullen. Aankruisvakje ervoor, 
zodat deze mogelijkheid gekozen kan worden. Indien hij wordt 
aangekruist verschijnen de volgende vragen: [antwoordmogelijkheden 
Ja/Nee, verplicht in te vullen]: 
1. Is er sprake van leukocyten in de urine?  
2. Is er sprake van nitriet in de urine? 
 
Uitslag van de kweek invullen. Aankruisvakje ervoor, zodat deze 
mogelijkheid gekozen kan worden. Indien hij wordt aangekruist 
verschijnen de volgende vragen: 

1. Wat was de uitslag van de kweek?  
o Geen micro-organismen 
o Een of meer micro-organismen 
o Mengflora (contaminatie). 

Keuzemenu met aankruisvakjes (1 antwoord mogelijk, 
verplicht)  
Indien geen micro-organismen of mengflora, verder naar 
vraag 4. Anders (d.w.z. indien 1 of meer micro-
organismen) verder naar vraag 2. 

2. Welke micro-organismen zijn er gekweekt? 
Meerdere antwoordopties zijn mogelijk 

o Citrobacter species  -b.v. citrobacter freundii  
o Enterobacter species  
o Escherichia coli (E. coli)  
o Klebsiella species - b.v. k. pneumoniae  
o Morganella morganii species  
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o Proteus species - b.v. p. mirabilis  
o Pseudomonas species - b.v. Pseudomonas aeruginosa  
o OVERIGE gramnegatieve verwekkers  
o Enterococcus species - b.v. enterocuccus faecalis 
o Staphylococcus species  
o Streptococcus species  
o OVERIGE grampositieve verwekkers  

3. Was de verwekker gevoelig voor het eerder gestarte 
antibioticum? 

o Ja 
o Nee 
o Nvt, er was geen antibioticum voorgeschreven 

keuzelijst, 1 antwoord mogelijk, verplicht indien vraag 1 = 1 of meer 
micro-organismen 
 
Zowel bij invullen uitslag nitriettest als bij invullen uitslag kweek 
verschijnt daarna de volgende vraag: 

4. Is er na de uitslag iets veranderd in het antibioticum 
voorschrijfbeleid ten aanzien van deze UWI-verdenking? 

o Nee 
o Ja, (andere) kuur gestart, namelijk: 

 Amoxicilline 
 Amoxicilline/clavulaanzuur (Augmentin) 
 Ciprofloxacine (Ciproxin) 
 Fosfomycine (Monuril) 
 Nitrofurantoïne (Furadantine/Furabid) 
 Norfloxacine 
 Trimethoprim 
 Trimethoprim/sulfamethoxazol (Co-trimoxazol) 
 Overig: [vrije tekstveld] 
(keuzelijst, 1 antwoord mogelijk, verplicht Ja of Nee 
invullen. Indien Ja ingevuld, vervolgens 1 antwoord 
verplicht) 
 

Checkbox: deze dataset is definitief en kan worden opgenomen in het 
wetenschappelijk onderzoek. Etc (zie pag 6 van Functioneel Ontwerp). 
Zolang deze checkbox niet is aangevinkt, dan moet de gebeurtenis 
zichtbaar blijven in de timeline van de behandelaar. 
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Bijlage 8. Data-extractie YSIS verpleeghuizen (overige data) 

Dit betreft gegevens die gestructureerd in YSIS staan. 
Gegevens Hoe? Wanneer? 
Aard van de populatie: 

- Psychogeriatrie 
- Somatiek 
- Revalidatie 

Evt speciale afdeling voor: 
- Hospicezorg 
- Huntington 
- Korsakov 
- Jong dementerende 
- Gerontopsychiatrie 

Door de afdeling waar 
de patiënt verblijft, 
inclusief datum waarop 
patiënt op deze 
afdeling komt, en de 
einddatum. 
Bij de inclusie van een 
behandeldienst als 
peilstation 
inventariseren we 
welke zorg op welke 
unit wordt gegeven. 

Bij opname en 
daarna elke 
maand 

Geboortejaar Uit veld 
geboortedatum 

Bij opname 

Geslacht Uit veld geslacht Bij opname 
ACP:  

- Reanimatie: 
reanimeren / niet 
reanimeren / geen 
afspraak 

- beleid: palliatief / 
curatief / 
symptomatisch  

Uit tabblad Beleid, veld 
beleid, met 
startdatum/datum van 
de wijziging. 

Bij opname en 
daarna elke 
maand 

Vrijheidsbeperkende 
maatregelen (alleen voor 
BOPZ-afdelingen) 

- juridische status 
(vrijwillig / geen 
bereidheid geen 
bezwaar / verzet 
tegen verblijf (IBS / 
VM / MVV) 

- VBM naar type 

Tabblad Juridische 
status: 
- veld Juridische status 
- veld 
Vrijheidsbeperkende 
maatregelen, status, 
startdatum en 
einddatum 
Type VBM: dit checkt 
Gea eerst bij Thomas.  

Bij opname en 
daarna elke 
maand 

Opnamedatum Uit veld Datum van 
inschrijving 

Bij opname 

Ontslagdatum Patiënt 
muteren/Uitschrijven, 
datum van 
ontslag/overlijden 

Bij ontslag 

Diagnosegroep (bij GRZ) Typerende 
diagnosecode 

Bij opname 

Ontslagbestemming (bij 
GRZ) 

Tab admin: 
ontslagbestemming  

Bij ontslag 

Behandeltijd per discipline 
(bij GRZ) 

Berekenen Per week 
(Maandag t/m 
zondag) 
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N.B. In het overzicht van 
peilstations staan zowel 
Rocephin als ceftriaxon 
vermeldt. Rocephin en 
ceftriaxon zijn hetzelfde 
middel, Rocephin is de 
merknaam. 

Bijlage 9. Voorbeelden uit de stewardship rapportage voor 
de peilstations 
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Bijlage 10 Concept Surveillance rapportage eerstelijn op 
basis van pilotdata 

Antibioticagebruik volgens nieuwe landelijke richtlijnen 
Het eerste keuze middel voor pneumonie in de eerste lijn is amoxicilline 
of doxycycline. Het eerste keuze middel voor cystitis is nitrofurantoïne of 
fosfomycine.  
 
Kenmerken per huisarts 
Tabel 2: Gemiddelde en range van verschillende kenmerken per huisarts 
 Aantallen Range 
Aantal huisartsen 36 - 
Gemiddeld aantal patiënten 3577 1438 - 7910 
Gemiddelde leeftijd 41 32 - 48 
Percentage man (%) 49 46 - 52 
Gemiddeld aantal antibiotica 
voorschriften per 1000 
patiënten 

273 119 - 484 

 
Figuur 3: Geografische verdeling van de deelnemende farmacotherapeutisch 
overleggen (FTO’s) 
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Indicatoren 
Tabel 3: Gemiddelde en range van de verschillende indicatoren per huisarts 

 
AB gebruik voor deze 
infectie per 1000 patiënten 

Percentage eerste-keus 
middel 

 Gemiddelde Range Gemiddelde Range 
Pneumonie 8 3-18 73 38-95 
Cystitis* 78 29-162 83 61-92 
* Voor de berekeningen van cystitis zijn alleen vrouwelijke patiënten geïncludeerd. 
 
Om de variatie in deze indicatoren tussen de verschillende huisartsen 
inzichtelijk te maken, zijn ze weergegeven in funnelplots (Figuur 4). 
Iedere stip in de funnelplot stelt een huisarts voor. Op de x-as kan het 
totaal aantal geregistreerde patiënten (Figuur 4a en 4c) of het totaal 
aantal episodes waarbij een antibioticakuur is voorgeschreven (Figuur 
4b en 4d) worden afgelezen en op de y-as staat het aantal episodes met 
antibioticagebruik voor pneumonie en cystitis per 1000 ingeschreven 
patiënten (respectievelijk Figuur 4a en 4c) en het percentage eerste-
keus middel (Figuur 4b en 4d). De stippellijn geeft het landelijk 
gemiddelde aan, en de gekromde lijnen boven en onder de stippellijn 
(de ‘funnels’) geven het 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) van het 
gemiddelde weer. De range van het 95% BI is afhankelijk van het aantal 
patiënten of episodes waarop het gemiddelde is gebaseerd en wordt 
kleiner naarmate het aantal patiënten of episodes toeneemt. Huisartsen 
die buiten het 95% BI vallen scoren significant hoger of lager dan 
gemiddeld. 
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Figuur 4: Funnelplots voor de verdeling van de verschillende berekende 
indicatoren. 
 

a. b

c. d
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Bijlage 11 Concept Surveillance rapportage langdurige zorg 
op basis van pilotdata 

De surveillance van Juist Antibiotica Gebruik op basis van de pilots zou 
kunnen resulteren in een surveillance rapportage waarin de landelijke 
data en interpretatie van de analyse wordt weergegeven. De data in de 
landelijke rapportage is niet terug te leiden tot op het niveau van 
verpleeghuis, maar uitsluitend op landelijk niveau en eventueel op het 
niveau van zorgnetwerken (indien er voldoende gegevens beschikbaar 
zijn). Voor zinvolle en adequate surveillance is het een voorwaarde dat 
de benodigde data op structurele wijze wordt verzameld, geanalyseerd 
en geïnterpreteerd en dat er voldoende gegevens beschikbaar zijn. De 
data van de pilot zijn hiervoor nog niet toereikend. Toch zijn deze 
gebruikt om een indruk te geven van hoe een landelijke surveillance 
rapportage eruit kan komen te zien mits juiste data beschikbaar komt 
(voor de benodigde data: zie bijgeleverde excel file). 
 
Antibioticagebruik volgens nieuwe landelijke richtlijnen  
Urineweg infecties:  

• start bij cystitis met nitrofurantoïne (2dd 100mg retard of 4dd 
50mg gedurende 7 dgn) of bij contra-indicatie fosfomycine 
(eenmalig 3 gram) voor het slapen.  

• Indien een cystitis bij uitzondering moet worden behandeld met 
ciprofloxacine kies voor een behandelduur van drie dagen.  

• Indien lokale resistentie data en eerdere kweekresultaten 
ontbreken, kan bij urineweginfecties met tekenen van 
weefselinvasie gestart worden met amoxicilline/clavulaanzuur, 
cotrimoxazol of ciprofloxacine. 

• Behandel vrouwen gedurende tien dagen en mannen veertien 
dagen. 

 
Onderste luchtweginfecties 

• 1e keuze: amoxicilline/clavulaanzuur (=Augmentin) 3x daags 
625 mg per os gedurende 5-7 dagen 

• overweeg bij onvoldoende klinische verbetering na 48 uur tot 
insturen naar het ziekenhuis of het toevoegen van ciprofloxacine 
2x daags 500 mg per os.  

• Bij patiënten met onbetrouwbare orale intake kan ceftriaxon 1x 
daags 1 g intramusculair overwogen worden. 

 
Tabel 4: Gemiddelde en range van verschillende kenmerken per verpleeghuis 
(gebaseerd op dummy data) 
 Gemiddelde Range 
Aantal peilstations 6 - 
Aantal locaties 76 3-25 
Aantal bedden 5313 8-249 
Aantal UWI per 1000 cliënten 133 0-666 
Aantal LLW per 1000 cliënten 53 0-256 
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Figuur 5: Geografische verdeling van de deelnemende verpleeghuizen 
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Indicatoren 
Onderste luchtweginfecties: 
Totaal aantal episodes met een antibioticum-voorschrift bij indicatie LWI 
per 1000 bedden 
Percentage episodes met eerste-keuze-antibiotica bij indicatie LWI ten 
opzichte van totaal aantal cliënten met antibiotica bij indicatie LWI  
Urineweginfecties: 
Totaal aantal episodes met een antibioticum-voorschrift bij indicatie UWI 
per 1000 bedden 
Percentage episodes met eerste-keuze-antibiotica bij indicatie UWI ten 
opzichte van totaal aantal cliënten met antibiotica bij indicatie UWI. 
 
In de toekomst streven we naar een minimale dataset waarin een 
uitsplitsing te maken is locatieniveau, dus met voor iedere locatie een 
regel en per locatie de frequenties. 
 
Tabel 5: Gemiddelde en range van de verschillende indicatoren per verpleeghuis 

 

AB gebruik voor deze 
infectie per 1000 
cliënten 

Percentage eerste-keus 
middel 

 Gemiddelde Range Gemiddelde Range 
Urineweginfectie 103 0-666 57 Onbekend 

in pilots 
Onderste luchtweginfectie 39 0-256 58 Onbekend 

in pilots 
Deze tabel is gebaseerd op aantal OLWI of UWI en niet op aantal 
gevallen van AB gebruik voor UWI of OLWI. omdat wij die data nog niet 
ontvangen hebben. Zie voor benodigde format de file 
‘dataset_JGAB_LZ.xlsx’ incl codeboek. 
 
Om de variatie in deze indicatoren tussen de verschillende 
verpleeghuizen inzichtelijk te maken, zijn deze weergegeven in 
funnelplots (figuur 6). Ieder symbool in de figuur stelt een verpleeghuis 
voor, per koepel hebben de verpleeghuizen het zelfde symbool. Op de x-
as kan het aantal geregistreerde cliënten afgelezen worden. Op de y-as 
staat het aantal episodes met antibiotica voorgeschreven voor UWI 
(links) of OLWI (rechts). De stippellijn geeft het landelijk gemiddelde 
aan. De gekromde lijnen die boven en onder de stippellijn lopen (de 
‘funnels’) geven het 95% en 99.8% betrouwbaarheidsinterval (BI) van 
het gemiddelde weer. De range van het 95% BI is afhankelijk van het 
aantal cliënten waarop het gemiddelde is gebaseerd en wordt kleiner 
naarmate het aantal cliënten toeneemt. Verpleeghuizen die buiten het 
95% BI vallen scoren significant hoger of lager dan gemiddeld. 
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Figuur 6: Funnelplots voor de verdeling van de verschillende berekende 
indicatoren. 
 
 
 



RIVM Briefrapport 2018-0093 

Pagina 78 van 78 

Erratum briefrapport 2018-0093  
Pilots Antibiotic Surveillance & Stewardship in de eerstelijn, tweedelijn 
en langdurige zorg 
 
Bilthoven:   6 december 2018 
Onderwerp:   Erratum bij briefrapport 2018-0093 
 
In het RIVM Briefrapport 2018-0093 getiteld Pilots Antibiotic 
Surveillance & Stewardship in de eerstelijn, tweedelijn en langdurige 
zorg is helaas een fout opgetreden. In het rapport staat vermeld dat de 
eindrapportage besproken en geëvalueerd is met enkele 
brancheverenigingen, waaronder de Nederlandse Vereniging voor 
Medische Microbiologie (NVMM). De evaluatie met de NVMM heeft echter 
niet plaatsgevonden. 
 
 
 
 

(1) Pagina 19 Proof of Concept “Hoe kunnen we juist gebruik definiëren, in 
beeld brengen en stimuleren?” 
In de vijfde alinea, regel 2 en volgend, staat de volgende zin: 
“…Deze eindrapportage is besproken en geëvalueerd met zowel het 
RIVM, VWS, als beroepsgroepen en brancheverenigingen (SWAB, NHG, 
LHV, NVMM, Verenso en ActiZ) en regionale zorgnetwerken.” 
 
De correcte tekst is: 
“…Deze eindrapportage is besproken en geëvalueerd met zowel het 
RIVM, VWS, als beroepsgroepen en brancheverenigingen (SWAB, NHG, 
LHV, Verenso en ActiZ) en regionale zorgnetwerken.” 
 
 
 
 
 
 
dr. ir. Mariken van der Lubben 
Programmamanager Antibioticaresistentie 
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