
 

De implicaties van 
antimicrobiële 
resistentie in de OGZ 
 
Aura Timen 
CIb/LCI 



    

In de open populatie  
(community) 
 Bewaking ontwikkeling en 

verspreiding van resistentie  

 Voorkomen van introductie in 
ziekenhuizen 

 

 Kennisontwikkeling over 
transmissie 

 Maatregelen  

 Voorlichting 
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ESBL-positieve E. coli in een instelling voor 
mensen met een verstandelijke beperking 

December 2008 

ziekenhuis meldt aanstaande ontslag patiënt A (met een E. coli met ESBL) 
naar instelling voor mensen met verstandelijke beperking 

 keel, urine en perineum + 

overleg met GGD (en LCI):  

 hygiënemaatregelen (goede handhygiëne, handschoenen en schorten bij 
persoonlijke verzorging, oppervlakten na verontreiniging huishoudelijk 
reinigen)  

 overige bewoners en personeel niet kweken. 

 

 

 

NB: geen BRMO-richtlijn voor andere instellingen dan ZH 

F. Hulshof et al. IB, 21;8.2010 
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ESBL-positieve E. coli in een instelling voor 
mensen met een verstandelijke beperking 

Maart 2009 

 op dezelfde afdeling patiënt B met E. coli met ESBL (urine), tijdens 
opname, instelling vraagt om advies aan de GGD 

 Type afdeling: 9 bewoners met meervoudig complexe beperkingen 
(lichamelijk + verstandelijk). 

 Advies: contactisolatie bij verzorging, schoonmaak (huishoudelijk met 
nadrogen, kamers pos pat als laatste, mop op 60C wassen) 

 Controlekweken: 2 maal neg na stop Ab behandeling, tenminste 2 dagen 
na stoppen… 

 Overige bewoners en personeel niet kweken 

 

Maar: instelling besluit zelf te kweken (keel, neus, perineum, faeces) 

 3e pos. patiënt (C) gevonden 

 

F. Hulshof et al. IB, 21;8.2010 
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ESBL-positieve E. coli in een instelling voor 
mensen met een verstandelijke beperking 

Mei 2009 

 pt B overlijdt t.g.v urosepsis 

 pt A verhuist  

 3 nieuwe opnames (voor de zekerheid gekweekt): pt. D gekoloniseerd 
(darm)  

 gevolg: alle medewerkers (32) van de afdeling worden gekweekt, 
ongerustheid onder personeel; iedereen neg. 

 ouders van pt. D ook neg. 

 

September 2009: (is dit een epidemie door 1 stam? Plasmide-
overdracht?) Typering! 

 B en C identiek E.coli genotype en arraypatroon (CTX-M-1f, TEM-1). 

 A een ander E. coli genotype, hetzelfde arraypatroon als B en C   

 D ander E. coli genotype, CTX-M-1f, geen TEM-1-gen) 

 

F. Hulshof et al. IB, 21;8.2010 



We'll meet again, don't know 
where, don't know when | 04 
oktober 2012 
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F. Hulshof et al. IB, 21;8.2010 
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Einde verhaal? 

April 2010 

 Alle maatregelen opgeheven 

 Pt A vertrokken, pt B overleden, pt C eenmalig pos in perineumkweek (3 
controlekweken keel, faeces: neg); pt D neg in de controlekweken (3X) 

 Alle bewoners opnieuw gekweekt: negatief! 

Lessen 

 was dit niet te verwachten gezien de prevalentie ESBL in de populatie? 

 ongerustheid bij personeel en bewoners  

 het “hek is van de dam” m.b.t. ESBL’s;  

 aanvullende maatregelen (uitgebreide screening) in een dergelijke 
instelling lijken niet zinvol!  

 naleving algemene voorzorgsmaatregelen essentieel 

 

F. Hulshof et al. IB, 21;8.2010 



    

Bij uitbraken in 
ziekenhuizen 
 Medisch inhoudelijke kennis bij 

specialisten zh  

 Kennis infectiepreventie: bij DIP, arts-
microbioloog ziekenhuis 

 Verantwoordelijkheid t.a.v patienten: 
in het ziekenhuis 

 Bestuurlijke verantwoordelijkheid: in 
het ziekenhuis, 

 

 Maar, 
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2011 

30 mei 
 NOS vraagt of (LCI) wij op de hoogte zijn van een uitbraak van Klebsiella 

pneumoniae Oxa-48 in het M ziekenhuis? Dat zijn wij niet.  

 GGD: niet op de hoogte, probeert inzicht te krijgen 

31 mei 
 lokaal OMT in ziekenhuis. De GGD is echter uitdrukkelijk niet uitgenodigd.  

 Vraag: 

 Kan RIVM behulpzaam zijn om de GGD te betrekken?  
Is er een ESBL richtlijn of veelgestelde vragen?  

 
Begin juni 
 Beleidsmedewerker VWS: wat is daar aan de hand? Wie doet wat?  

 Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor de uitbraak 

 GGD houdt het overzicht v/d maatregelen m.b.t. ontslagen patiënten, 
maar er is geen richtlijn  
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Dus, wat zijn de public health aspecten van een uitbraak 
van  BRMO in een ziekenhuis? 

Rol in de voorlichting en risicocommunicatie 

 “vanaf het begin werd de GGD benaderd door besmette ex-patiënten en 
familieleden die weinig vertrouwen hadden in het Maasstad ZH; zij zagen de GGD 
als de neutrale organisatie” 

Afstemming met ketenpartners 

 “GGD als liaison tussen M ZH en huisartsen, arts-microbiologen en hygiënisten in de 
omliggende zh, co-assistenten” 

Contacten met politiek en bestuur 

 Lokale en landelijke politiek verantwoordelijken willen informatie 

 Publieke onrust, Kamervragen 

Bestrijding van verspreiding buiten het ziekenhuis 

 “bij de professionals van instellingen anders dan zh was het onduidelijk hoe te 
handelen; er is met spoed samen met de LCI en de WIP een richtlijn opgesteld” 

Schop et al. IB, 23:3. 2012 



    

Hoe gaan we dit doen? 

SAEMEN: binnen het CIb een gezamenlijke benadering 
van AMR 

 

AMR modules in het curriculum artsen-
infectieziektebestrijding (beroepsgroep) 

 

Position paper: van papier naar handelen (inbedding 
verantwoordelijkheden voor AMR in het dagelijkse 
werk GGD) 

 

Richtlijn BRMO in de OGZ  
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Public Health Image Library (PHIL)  
www.cdc.gov 



    

Doel van de BRMO-
richtlijn OGZ 
 Voorkomen van verdere verspreiding 

van BRMO onder kwetsbare personen 
die gebruik maken van de (openbare) 
gezondheidszorg 

 Voorkomen van introductie van BRMO 
in ziekenhuizen 

 Gedifferentieerde maatregelen 
afhankelijk van: 

 Setting 

 Micro-organisme 

 Resistentiemechanisme 
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Nationale surveillance van 
carbapenemaseproducerende 
Enterobacteriaceae (CPE) 
 
 

IB, 2013 | Jaargang 24 
 

Bron: CIb, RIVM 



    

Contouren BRMO-richtlijn  
in de OGZ 

Waarom nadruk op CPE? 

 de zeer beperkte behandelmogelijkheden van een infectie door 
CPE 

 dragerschap onder de algemene bevolking komt (nog) niet 
frequent voor 

 CPE hebben de potentie zich in zorgcentra* en in de 
gemeenschap te verspreiden** 

2-12-2013 AMR awareness day! 15 

28 januari 2014: presentatie richtlijn, plenair LOI 

*Ben-David 2011, MMWR 2013 

** Walsh 2011, Poirel 2010 
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Ontvangt zorg in de openbare 
gezondheidszorg1

nee

1)Zoals instelling voor kleinschalig wonen, thuiszorgorganisatie of medisch kinderdagverblijf. Voor ambulancezorg (§8.4.1).  Huisartsenpraktijk zie (§8.4.2).
 Voor fysiotherapiepraktijken, tandheelkundigepraktijken kindercentra en consultatiebureaus volstaan algemene voorzorgsmaatregelen, zie §8.5

• Neem screeningskweken 
af, zie §3

• Neem alg. Voorzorg.m en 
aanvullende maatregelen, 
zie §8.3 en §8.4.x 

nee

ja

ja

Cliënt verdacht2 van of bewezen 
BRMO-positief anders dan CPE

     

voor instellingen die geen zorg verlenen3 
volstaan algemene voorzorgsmaatregelen

Algemene 
voorzorgsmaatregelen zie §8.3

ja

Cliënt verdacht2 van of positief 
met CPE ja

Cliënt bewezen CPE positief:
Algemene voorzorgsmaatregelen en aanvullende maatregelen zie 

§8.3 en §8.4.x

nee

    nee

2)Cliënt met opname buitenland (<2mnd geleden) of afkomstig uit een instelling met een BRMO outbreak die nog niet onder controle is, zie §3.1

3)Zoals penitentiaire inrichtingen, scholen of dagopvangcentra

? 

Persoon 



    

Expected contributions 
from public health 
specialists 

 Expand public health education 
campaigns targeting food producers, 
food handlers, and the general public  

 Promote infection control education at 
all stages of training and practice for 
healthcare workers in human and 
veterinary medicine. 

 Identify factors and strategies that 
promote appropriate antimicrobial use 
(i.e., best practices) or discourage 
inappropriate use.  

 Facilitate the implementation of these 
strategies. 
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Bron: CDC 
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Zijn er nog vragen? Dank 
 
Ron de Groot 
Platform AMR in de OGZ 
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