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Wie ben ik? En wat doe ik hier? 

● Tjibbe Donker 

● Bioloog 

 

● Wiskundig Modelleur 

– Beschrijven complexe systemen 

– Kwantitatieve analyses 

– Niet-standaard statistiek 

 

● Promotietraject 

– Invloed van patiëntbewegingen op verspreiding MRSA 

– RIVM en UMCG 
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Wat ga ik jullie vertellen? 

● Het concept van zorgnetwerken 

 

● Resultaten van analyses van gegevens uit ziekenhuizen 

– Engelse ziekenhuisnetwerk 

 

● Eenzelfde analyse is gedaan voor Nederland 

– Minder gegevens bekend over ziekenhuizen 

– Minder MRSA (maar daar straks meer over) 

 

● Vragen of onduidelijkheden 

– Direct vragen 
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Patiëntverwijzingen 
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Opbouw van het zorgnetwerk  
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Gebruikte gegevens 

● NHS Hospital Episode Statistics 

– Landelijke Medische Registratie (LMR) voor NL 

 

● Gegevens over iedere ziekenhuisopname 

– Patiënt ID (pseudo-random) 

– Opnamedag 

– Ontslagdag 

– Ziekenhuiscode (te herleiden) 

– Specialisme behandelende arts 

– Woonplaats (electoral ward) 
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Netwerk 

● 146 ziekenhuizen 

● 146 x 145 mogelijke 
verbindingen 

● Structuur 

– Verplaatsingen zijn niet 
willekeurig 
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Ziekenhuisclusters 

● Clusters van ziekenhuizen 

 

● Op basis van 
patiëntverplaatsingen 

 

● Wisselen onderling meer 
patiënten uit dan met 
andere clusters 

 

● Algoritme zoekt naar 
hoogste ”modulariteit” 
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Verzorgingsgebieden  
● Wijs ieder gebied toe aan het cluster waar 

de meeste inwoners worden opgenomen 

 

● Zorginstellingen en patiënten binnen deze 
gebieden hebben veel met elkaar te maken 

 

● Waarom is dit belangrijk? 

– Epidemiologische link 

– Zorggerelateerde infecties 

› Bijv. MRSA 
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MRSA voorbeeld 

● MRSA incidentie verschil 
significant tussen 
ziekenhuisclusters 

– Grote clusters zien meer MRSA 

– (Donker et al. PLoS One 2012) 

 

● Ziekenhuizen die veel patiënten 
uitwisselen verwante MRSA 
populaties 

– Ke et al. PNAS 2012 
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Hoe passen de verpleeghuizen in het netwerk? 
● Tot nu toe weinig gegevens over 

verplaatsingen tussen ziekenhuizen 
en verpleeghuizen 

 

– Welke (en hoeveel verschillende) 
ziekenhuizen komen en gaan hun 
patiënten naar toe? 

 

– SNIV weekrapportage 

› Opname 

› Overname 
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Wat zegt dit? 

● Mogelijke factoren 

● (Geografische) locatie verpleeghuis  

● Aanbod ziekenhuizen 

– Beschikbare specialisme / faciliteiten 

 

● Sommige verpleeghuizen vormen verbinding tussen ziekenhuizen 

– Mogelijk ‘doorgeven’ van zorggerelateerde pathogenen 

– Preventie- / interventiemaatregelen samen met meerdere ZH 

– ‘Gevaarlijke’ positie in het zorgnetwerk 

› Is er vermeerderd risico? 

› Meer onderzoek nodig 

 



De structuur van zorgnetwerken | 25 september 2012 13 

Conclusie 

 

● Zorginstellingen zijn geen individuele entiteiten 

 

● Verbonden in één groot netwerk 

 

● Problemen met zorggerelateerde pathogenen hebben gezamenlijke 
aanpak nodig 
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Met dank aan: 
● UMCG 

– Hajo Grundmann, Mariano Ciccolini, Alex Friedrich 

● RIVM 

– Jacco Wallinga, Anja Haenen, Jeroen Alblas, Thijs Bosch, Leo Schouls, Rolf Ypma, 
Laurens Zwakhals 

● HPA East Midlands 

– Richard Slack 

● University of Cambridge 

– Sharon Peacock, Ed Cartwright 

● University of Bath 

– Ed Feil 

● Imperial College London 

– David Aanansen, Brian Spratt, Christophe Fraser 

● CWZ / Radboud Universiteit Nijmegen 

– Andreas Voss 

● Deelnemers SNIV netwerk 

 



De structuur van zorgnetwerken | 25 september 2012 15 

Vragen ? 


