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 Infecties:  
 - m.n. urineweginfecties bij ouderen 
 - antibioticabeleid (VERENSO richtlijn) 
 - katheterbeleid (VERENSO richtlijn 2011) 
 Antibiotica en landelijke 

resistentiepercentages (NethMap) 
 SNIV 
 Infectiepreventie, GGD en RLM: een 

samenwerkingsverband voor 
verpleeghuizen 

Indeling presentatie 
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Infecties bij ouderen  

 urineweginfecties 
 gastro-enteritis 
 influenza-achtig ziektebeeld 
 vermoedelijke pneumonie 
 huidinfecties 
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 moeilijk vast te stellen 
 mannelijke patiënt versus vrouwelijke  
 patiënte 
 katheter aanwezig of niet 
 vanaf april 2011: in SNIV 

Definitie urineweginfectie 
bij ouderen:  
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Artikel in Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde 2011 (155): A3499 

“Inadequate behandeling van afwijkend 
urineonderzoek in verpleeghuizen” 

Door: Susanne E. Geerlings 

Conclusies: 

keuze van antibiotica:  56% niet volgens de richtlijn 

dosering antibiotica:   46% niet volgens de richtlijn 

duur behandeling:        67% te lang behandeld 
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 nitriet test doen (aantal bacteriën die 
urineweginfecties veroorzaken zetten nitraat 
om in: nitriet) 

 nitriettest is positief: urineweginfectie 
 nitriettest negatief: wel kweek of geen kweek? 
 volgens richtlijn bij negatieve nitriettest: 

kweek afnemen of dipslide? 
 behandelen met amoxicilline-clavulaanzuur of 

ciprofloxacin? 

VERENSO richtlijn:  
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Katheterbeleid: 

 VERENSO richtlijn Blaaskatheters 2011 
 Urineweginfectie bij een blaaskatheter = 

gecompliceerde urineweginfectie 
 Emperische therapie (na afname urinekweek) 

met 1. fluorochinolon 
   2. amoxicilline – clavulaanzuur   

      gedurende ≥ 10 dagen 
 Katheter < 24 uur wisselen 
 Meerwaarde van antibiotische profylaxe bij 

een langdurige (langdurende) blaaskatheter 
is niet aangetoond 
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Artikel in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2012 
(156): A5052  
“Terecht en onterecht gebruik van urinekatheters” door: 
Jolien Jansen en Suzanne Geerlings 
 
Conclusies: 
 Belangrijkste complicatie van urinekatheters: ontstaan van 

urineweginfecties (UWI’s) 
 In ziekenhuizen: 71-80% UWI’s in aanwezigheid van een 

urinekatheter 
 Dring onterecht gebruik van urinekatheters terug om UWI’s 

te voorkomen 
 Stel indicatie voor het inbrengen van een urinekatheter strikt; 

evalueer dagelijks of indicatie nog van toepassing is en 
verwijder urinekatheter wanneer deze niet meer geïndiceerd 
is 

 



9 28 september 2012 



10 28 september 2012 

 
 via NethMap worden jaarlijks een groot aantal 

data verzameld 
 data uit het hele land met antibiogram van 

micro-organisme 
 data via ISIS-AR = Infectieziekten 

Surveillance Informatie Systeem- Antibiotica 
Resistentie (RIVM) 

NethMap 2011: 
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 meest voorkomende verwekker van 
urineweginfecties 

 behandeling met antibiotica 
 kan een voorbeeld zijn/worden van een BRMO 
 BRMO = bijzonder resistent micro-organisme 
 
 
 

Escherichia coli: 
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ISIS data 2008 en 2011 
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Ciprofloxacine 
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Cotrimoxazole 



15 28 september 2012 

Fosfomycine 
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Nitrofurantoïne 



17 28 september 2012 

Cefalosporines 
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 ceftriaxon (Rocephin): gunstig profiel 
voor E. coli in kliniek en verpleeg/ 
verzorgingshuis 

Middel van keuze  

Ceftriaxon = 3e generatie cefalosporine 
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Echter: 
 
 ESBL producerende stammen zijn resistent 

voor ceftriaxon 
 ESBL = extended spectrum ß lactamases 
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Andere verwekkers à la 
Escherichia coli:  

 Klebsiella: intrinsiek resistent voor 
nitrofurantoïne, amoxicilline 

 Enterobacter: intrinsiek resistent voor 
amoxicilline- clavulaanzuur, idem voor 
Citrobacter en Morganella 

 Proteus: denk aan steenlijden! 
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SNIV = Surveillance Netwerk 
Infectieziekten Verpleeghuizen  

 onderdeel van de projectgroep 
Zorggerelateerde Infecties (RIVM) 
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Doel: 

 Landelijk inzicht geven in het voorkomen 
van infectieziekten in verpleeghuizen 
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 Urineweginfecties in verpleeghuizen vanaf 
2011 in SNIV 

 Verpleeghuizen tellen urineweginfecties 
 Geen informatie over pathogenen 



24 28 september 2012 

Vanaf 1-1-2012: transmissiemodel 
tussen ziekenhuizen en verpleeghuizen 
in SNIV 
 
 
 
 inzicht in transmissie van     
   zorggerelateerde infecties tussen  
   ziekenhuizen en verpleeghuizen 
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 Aanmelden SNIV: 
  sniv@rivm.nl 
 
 Presentatie over SNIV op 

locatie is mogelijk 

mailto:sniv@rivm.nl
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Samenwerkingsverband 
infectiepreventie: 
 
 Deskundige infectiepreventie (= Adviseur 

Infectiepreventie) 
 Consulent arts-microbioloog 
 Arts Infectieziekten GGD 

 
 Convenanten met verpleeghuizen 

 

en verpleeghuizen 
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Verpleeghuizen en IGZ 

1. Infectiebeleid 
2. Infectiecommissie 
3. Kwaliteitsbeleid 
4. MRSA-beleid 
5. Antibioticabeleid 
6. Infectieziektewet 
7. Surveillance 
8. Bij- en nascholing 
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1. ISIS 2008 en 2011: urinewegisolaten uit 
VPH zijn meest resistent 

2. Toename resistentie 2011 t.o.v. 2008 voor 
met name amoxicilline-clavulaanzuur en 
ciprofloxacine in VPH 

3. BRMO’s komen zeer frequent voor in 
verpleeghuizen 

4. Belang voor goede implementatie van 
infectiepreventie in VPH 

5. Aandacht voor transmissie tussen 
verpleeghuizen en ziekenhuizen: SNIV 

6. IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) 

Conclusies: 
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