


De BRMO Strategie 
vanuit het LIS/IDS 

Speerpunten, stakeholders en 
noodzaak expert centra 



● “Wat kunnen we doen om de negatieve gevolgen van de 
aanwezigheid van BRMO’s bij patiënten in Nederland te beperken of 
te neutraliseren” 

 

● De negatieve gevolgen zijn in deze context o.a.: 

– Voor de individuele patiënt: onjuiste therapie van eerste keuze of 
het gebrek aan keuze 

– Voor de patiënten als groep: therapie met meer bijwerkingen 

– Voor de gezondheidszorg: duurdere therapie en slechtere 
uitkomsten. 

 

Vraagstelling 



A. Resistentie;  
B. Combinatie van resistentie voor antibiotica uit tenminste twee van de aangeduide antibioticagroepen of middelen  
C. Combinatie van resistentie voor antibiotica uit tenminste drie van de aangeduide antibioticagroepen of middelen.  

 



● Je wilt: 

 

- Zo min mogelijk BRMOs in het land hebben (mensen, dieren, 
omgeving) 

- Zo min mogelijk dragers van BRMOs hebben 

- Zo min mogelijk infecties door BRMOs hebben 

- Zo min mogelijk verspreiding van BRMOs hebben 

 

Wat wil je bereiken? 
 



● Humaan 
– MMLs (Medisch Microbiologische Laboratoria) 
– Academische centra 
– (Referentielaboratoria/ Expert Centra) 
– CIb (Centrum voor Infectieziektenbestrijding) 
– SWAB (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid) 
– WIP (Werkgroep Infectie Preventie) 
– IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) 
– NVMM (Ned.Ver. Med. Microbiologie) 
– NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) 

● Non-humaan 
– GD (Gezondheidsdienst voor Dieren) 
– CVI (Centraal Veterinair Instituut) 
– NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) 
– Z&O (Zoönose en Omgevingsmicrobiologie, CIb) 

● Internationaal: 
– ESCMID (European Society of Clinical Microbiologie en Infectieziekten)  
– ECDC (European Center of Disease Control) 
– WHO (World Health Organization)  
 

Stakeholders 



Luister naar de juiste personen of instanties 



● MMLs 
● Academische centra 
● (Referentielaboratoria/ Expert Centra) 
● CIb 
● SWAB 
● WIP  
● IGZ  
● NVMM  
● NIVEL 

 
● GD  
● CVI  
● NVWA  
● Z&O  

 
● ESCMID  
● ECDC  
● WHO 

 

● Humane data en stammen 
● Humane data en stammen 
● Typering, aggregatie data 
● Typering, aggregatie data 
● Antibioticumbeleid NL 
● Richtlijnen  
● Handhaving 
● Richtlijnen 
● Onderzoek eerste lijn 

 
● Veterinaire data 
● Veterinair onderzoek 
● Data uit voedsel en omgeving 
● Zoönose en omgevingsonderzoek 

 
● Internationale richtlijnen 
● Internationale surveillance 
● Internationale richtlijnen 

Stakeholders (2) 



● De strategie BRMO vanuit het IDS-BSR berust op een aantal pijlers: 

 

– ISIS 

– TYPENED 

– Surveillance en Respons 

› Ziekenhuispopulatie 

› Open bevolking (huisartsenpatiënten, verpleeghuisbewoners) 

– Surveillance en Respons 

› Typering 

› Karakterisering stammen 

– Signaleringsoverleg AR 

 

 

Basis strategie  
 



Strategie (1) 

 

● Uitbreiding van ISIS naar alle MMLs 

– Volledige dekking van de resistentie in Nederland 

 

● Opzetten van TYPENED in de MMLs die dat willen 

– Fundament is het moleculaire platform 

– De opbouw is een web-based database (TYPENED) 

– Toegang voor MML via password 

– Input MML: basale gegevens 

– Opsturen door MML: stam 

– Input Typeringslab: typeergegevens, aggregatiedata, geografische 
verspreidingsdata 

– Resultaat: surveillance typeringsdata van het desbetreffende BRMO 



 

– ISIS is Laboratoriumnetwerk  resistentie data en trends  basis 

voor antibioticumbeleid van de SWAB 

 

– TYPENED is Laboratoriumnetwerk  stammen en typering  

basis voor vaststellen van transmissie 

 

– Surveillance  overzicht wat er speelt (MRSA, carbapenemases) 

 

– Typering  inzage in verspreiding 

 

– Karakterisering  diepere laag voor vergelijking m.o.’s en inzicht 

in het werkingsmechanisme van de pathogeen 

 



 

Een WIN-VERLIES constructie zal 
geen lang leven beschoren zijn. 

Netwerk 



 

 

●Typeren van stammen = Transmissie 
onderzoek 



Strategie (2) 

 

● Typeringsresultaat < 48 uur in TYPENED beschikbaar 

 

– Managen van uitbraak mogelijk op basis van typering 

– Volgen van transmissieketen(s) op basis van typering 

 

 

 

 

 



Toepassing 

 

● TYPENED is toepasbaar op alle BRMOs 

● TYPENED is een generiek systeem en is toepasbaar op alle 
relevante micro-organismen (Virologie heeft reeds NoroNet etc.) 

● TYPENED kan separaat worden gevuld door: 

– MML 

– Deskundige infectiepreventie 

– Infectioloog 

● TYPENED kan aangepast worden 



 



● MMLs 
● Academische centra 
● (Referentielaboratoria/ Expert Centra) 
● CIb 
● SWAB 
● WIP  
● IGZ  
● NVMM  
● NIVEL 

 
● GD  
● CVI  
● NVWA  
● Z&O  

 
● ESCMID  
● ECDC  
● WHO 

 

● Humane data en stammen 
● Humane data en stammen 
● Typering, aggregatie data 
● Typering, aggregatie data 
● Antibioticumbeleid NL 
● Richtlijnen  
● Handhaving 
● Richtlijnen 
● Onderzoek eerste lijn 

 
● Veterinaire data 
● Veterinair onderzoek 
● Data uit voedsel en omgeving 
● Zoönose en omgevingsonderzoek 

 
● Internationale richtlijnen 
● Internationale surveillance 
● Internationale richtlijnen 

Stakeholders (3) 



Referentiecentra en Expert Centra 

 

● Expertise is verspreid in Nederland aanwezig 

● Expert Centrum kan in TYPENED netwerk worden opgenomen 

● Voor iedere BRMO kunnen één of meer Expert Centra benoemd 
worden 

 

● De data zijn centraal bij het Cib geborgd 

● De data zijn geanonimiseerd voor anderen 

 



Einddoel TypeNed 

 

● Alle MMLs gebruiken TypeNed voor het laten typeren van hun 
BRMOs 

● Voor alle BRMOs worden een of meer typeringslaboratoria gevonden 
(Expert Centra of Referentie Centra) 

● Alle MMLs gebruiken TypeNed voor het vervolgen van een 
transmissieketen in en buiten hun zorginstelling 

● De Referentie Centra of Expert Centra kunnen meer diepgaand 
onderzoek doen op de door hen getypeerde stammen 

● Het Cib-LIS/IDS heeft een overzicht van de BRMOs in Nederland 

 

● De deelnemers aan TypeNed vormen een onmisbare schakel in het 
netwerk en derhalve in de bestrijding van BRMOs in Nederland. 

 




