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Gesignaleerd
Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van
infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 18 oktober 2017
Binnenlandse
signalen

momenteel het hoogst bij mensen van
65 jaar of ouder (0,64 per 100.000;
n=38 sinds oktober 2015), gevolgd
door 15-24-jarigen (0,58 per 100.000;
n=23 sinds oktober 2015) en kinderen
jonger dan 5 jaar (0,48 per 100.000;
n=8 sinds oktober 2015). De ziekte
komt verspreid in Nederland voor,
zonder dat er sprake is van geografische clustering of familieclusters. Sinds
oktober 2015 zijn er 12 patiënten
overleden aan meningokokkenziekte
serogroep W. De minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) heeft onlangs op advies van het
deskundigenberaad Meningokokken
W besloten om de vaccinatie tegen
meningokokken aan te passen. In de
loop van 2018 krijgen kinderen van
14 maanden binnen het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Toename meningokokkenziekte serogroep W
sinds oktober 2015
Van oktober 2015 tot en met augustus
2017 werden 111 patiënten met
meningokokkenziekte serogroep W
gerapporteerd, waarvan 9 in 2015,
50 in 2016 en 56 in 2017 (tot en met
augustus). Vóór 2015 waren er gemiddeld 4 patiënten per jaar met meningokokkenziekte serogroep W. De
incidentie is toegenomen van 0,03 per
100.000 personen per jaar vóór 2015
naar 0,49 per 100.000 personen in
2017 (Figuur 1). De incidentie is

meningokokken ACWY-vaccinatie
aangeboden. Ook zullen jongeren in
de onderbouw van het voortgezet
onderwijs meningokokken ACWYvaccinatie aangeboden krijgen.
Meningokokkendragerschap komt
vooral voor bij jongeren. Vaccinatie
van deze groep zal naar verwachting
ook de circulatie van meningokokken
W in andere leeftijdsgroepen verminderen. Bronnen: Inf@ct, RIVM.

Advies rotavirusvaccinatie
uitgebracht door de
Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad (GR) heeft advies
uitgebracht over vaccinatie tegen
rotavirus. De GR adviseert in ieder
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Figuur 1. Incidentie per 100.000 personen van meningokokkenziekte serogroep W van 2004 tot 2017 (*t/m augustus)
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Figuur 2. Aantal rotavirusmeldingen in de Virologische Weekstaten, de laboratoriumsurveillance van het RIVM. (2012-week 38, 2017)

geval kinderen met risicofactoren
(vroeggeboorte, een laag geboortegewicht en/of een congenitale
afwijking) te vaccineren, omdat zij een
verhoogde kans hebben op een
relatief ernstig verloop van een
rotavirusinfectie. De GR staat ook
positief tegenover vaccinatie van alle
kinderen via het RVP; dit levert nog
meer gezondheidswinst op (deels via
groepsimmuniteit door indirecte
bescherming van kinderen onder de
2 maanden, die nog te jong zijn om
volledig te vaccineren), maar is niet
kosteneffectief bij de huidige vaccinprijzen. Een door het rotavirus
veroorzaakte gastro-enteritis komt
veel voor in de wintermaanden, vooral
bij kinderen tussen de 6 maanden en
2 jaar. De ziekte gaat gepaard met
koorts, braken en hevige, waterdunne
diarree. In 2014 en 2016 liet het
rotavirusseizoen een afwijkend

epidemisch patroon zien: de intensiteit
was afgenomen en de piek lag in april/
mei, in plaats van zoals gebruikelijk in
februari/maart (Figuur 2). De mogelijke
oorzaken van deze 2 laagendemische
jaren zijn niet bekend. Gemiddeld
worden in Nederland jaarlijks ongeveer 3.500 kinderen opgenomen in het
ziekenhuis en op basis van schattingen
overlijden 5-7 kinderen ten gevolge
van een rotavirusinfectie. Er zijn
2 orale vaccins beschikbaar tegen
rotavirus. Ongeveer de helft van de
Europese landen heeft rotavirusvaccinatie opgenomen in hun nationale vaccinatieprogramma. Beide
vaccins zijn effectief: onderzoek laat
een afname zien in Europa van 78%
tot 92.8% van het aantal patienten
met een door laboratoriumonderzoek
bevestigde rotavirusinfectie. In Belgie,
Duitsland en Engeland is de vaccinatiegraad hoog. (Bronnen: Zorginstituut

en Gezondheidsraad, RIVM rapport
"Rotavirus in the Netherlands",
Karafillakis E. et al. Vaccine, 2015)

Begin van rhinovirusseizoen in de Virologische
Weekstaten
In de Virologische Weekstaten is vanaf
week 34 sprake van een toename van
het aantal gemelde positieve uitslagen
van rhinovirus (Figuur 3). De toename is
dit jaar 2 tot 3 weken eerder ten
opzichte van voorgaande jaren. Ook in
de surveillance van de Peilstations
participerend in NIVEL Zorgregistraties
eerste lijn werd in week 39 veel
rhinovirus aangetoond in de monsters
die werden afgenomen bij patiënten
met een influenza-achtig ziektebeeld (5
van de 9 afgenomen monsters, 56%) of
2017 | Jaargang 28 | Nummer 9 | 297
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Figuur 3. Aantal rhinovirusmeldingen per week, Nederland, 2013 t/m heden (3-weekslopend gemiddelde). (Bron: Virologische Weekstaten)

met een acute respiratoire infectie (6
van de 15 afgenomen monsters, 40%).
Rhinovirus is een picornavirus dat milde
(onder andere verkoudheid) tot
ernstige respiratoire klachten veroorzaakt. (Bronnen: RIVM, NIVEL)

Buitenlandse
signalen

In Frankrijk, in het departement de
Var, waren er op 3 oktober 17 patiënten
gemeld met chikungunya, verdeeld
over 2 clusters: 11 in Cannet-desMaures (8 bevestigd, 2 waarschijnlijk,
1 vermoedelijk) met eerste ziektedag
tussen 28 juli en 30 augustus, en 6
patiënten in Taradeau (5 bevestigd en

Chikungunya-uitbraken in
Italië en Frankrijk
In Italië en Frankrijk zijn uitbraken van
chikungunya gaande. Op 4 oktober
waren er in Italië 239 patiënten gemeld
met chikungunya in Lazio (146 bevestigd en 93 waarschijnlijk), 55 van wie 6
bevestigd en autochtoon in Calabria,
en een aantal patiënten in andere
regio’s van Italië (Emilia-Romagna en
Marche) en landen (Frankrijk en
Duitsland) met een epidemiologische
link met Anzio, Rome of Guardavalle
Marina (Figuur 4).
298 | Nummer 9 | Jaargang 28 | 2017

1 waarschijnlijk) met eerste ziektedag
tussen 26 augustus en 9 september.
Deze plaatsen liggen 10 km van elkaar
en de clusters worden beschouwd als
epidemiologisch gelinkd.
Uitbraakonderzoek en muggenbestrijdingsmaatregelen zijn in de getroffen
gebieden geïntensiveerd. De uitbraken
in Italië en Frankrijk zijn niet aan elkaar
gerelateerd omdat het om 2 genetisch
verschillende virusstammen gaat met
verschillende geografische herkomst.
(Bronnen: ECDC RRA Italië, Regioni.it,
ECDC RRA Frankrijk, Promed,
ECDC-RRA)

Westnijlvirus in Europe in
2017

Figuur 4. Kaart met regio’s in Italië die
autochtone chikungunyabesmettingen
gemeld hebben in 2017. (bron ECDC)

Sinds het begin van het 2017 transmissieseizoen voor westnijlvirus (WNV) in
Europa tot 5 oktober rapporteerden de
EU-lidstaten en naburige landen in
totaal 240 bevestigde humane
infecties met WNV: Roemenië 54, Italië
53, Servië 45, Griekenland 48,

Infectieziekten Bulletin

Hongarije 19, Israël 17 en Oostenrijk 4.
In totaal waren er zestien doden: 8 in
Roemenië, 5 in Griekenland, en elk 1 in
Hongarije, Italië en Servië. In totaal
werden er 92 besmettingen met WNV
bij paardachtigen gemeld: 73 in Italië,
12 in Griekenland, 3 in Hongarije, 2 in
Oostenrijk, 1 in Spanje en 1 in Portugal.
De huidige epidemiologische situatie
is in lijn met observaties van seizoenstransmissie van WNV van eerdere
jaren. (Bronnen: ECDC, OIE, ProMed)

Uitbraak van hepatitis A
onder MSM in Europa
De hepatitis A-uitbraak in Europa
onder mannen die seks hebben met
mannen (MSM) is nog gaande. Tussen
1 juni 2016 en 27 september 2017 zijn er
in deze uitbraak, door 20 EU-lidstaten,
2.873 patiënten met een laboratoriumbevestigde besmetting gemeld. Zij zijn

600

periode in 2016 (49% man). (Bronnen:
ECDC, RIVM-Osiris)

besmet met 1 van de 3 hepatitis
A-genotype IA-stammen die momenteel circuleren onder MSM (Figuur 5).
De overgrote meerderheid bestaat uit
mannen (man/vrouw ratio 9.3),
waarvan 76% (met informatie beschikbaar) MSM. Het hoogste aantal
patiënten werd gerapporteerd in
maart 2017. Vanwege vertraging door
onder andere de typering is de
verwachting dat het aantal patiënten
verder toeneemt, met name in Spanje
en Duitsland. In totaal, dus afgezien
van typeringsresultaten, werden in
2017 t/m augustus door 19 EU-lidstaten
11.212 patiënten gemeld met een
laboratoriumbevestigde hepatitis A
(met een gemiddelde man/vrouw ratio
van 4.3); dit is een 4-voudige toename
ten opzichte van dezelfde periode in
2012 t/m 2015. In Nederland werden in
2017 tot en met september ruim 280
patiënten gediagnosticeerd (82%
man), versus 53 patiënten in dezelfde

RIVM-HAV16-090

VRD_521_2016

Pest op Madagaskar
Op Madagaskar is een uitbraak van
pest gaande. Hoewel pest in
Madagaskar endemisch is, begon deze
uitbraak eerder in het seizoen dan
gebruikelijk, treft het ook non-endemische gebieden waaronder steden
(Antananarivo, Toamasina en Faratsiho)
en zijn het veel gevallen van longpest,
de meest besmettelijke en dodelijke
vorm. De uitbraak begon na het
overlijden van een 31-jarige man uit
het district Ankazobe in de centrale
hooglanden. Het aantal gevallen van
pest in Madagaskar in de afgelopen
2 maanden (n=1297) is groter dan het
wereldwijde totaal aan gevallen van
2014 (n=622) en 2015 (n=320) bij
elkaar. In 65% (846) van de gevallen

V16-25801
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Figuur 5. Aantal patiënten in Europa met laboratoriumbevestigde hepatitis A, die behoren tot de uitbraak, per maand en genetische
sequentie, 1 juni 2016 - 27 september 2017. (Bron: ECDC)
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betreft het longpest, maar de case
fatality rate is met 7.9% laag. De WHO
schat het risico voor reizigers en het
risico op internationale verspreiding in
als laag. Het LCR volgt het WHO
advies: aan reizigers naar Madagaskar
wordt geadviseerd om drukbezochte
plekken, contact met zieke personen
en contact met dode dieren te vermijden. De ziekte is goed te behandelen,
dus is het van belang om bij het
ontstaan van koorts, pijnlijke builen of
kortademigheid met hoesten, snel een
arts te raadplegen. Het geven van
postexpositieprofylaxe wordt alleen
aangeraden aan reizigers die in contact
zijn geweest met patiënten met pest,
zoals zorgpersoneel, of na contact met
een geïnfecteerd dier. Het toepassen
van antimuggenmaatregelen, zoals
smeren met DEET, helpt ook tegen

300 | Nummer 9 | Jaargang 28 | 2017

vlooienbeten (Bronnen: WHO,
Promed, LCR)

Cholera in Jemen
Eerder meldden we een zeer grote
uitbraak van cholera in Jemen. De
uitbraak, die oktober 2016 in de
hoofdstad Sana’a begon, is nog steeds
gaande en neemt enorme proporties
aan. Het aantal patiënten neemt
verder toe: tussen 27 april en 24
september 2017 werden in totaal
738.212 vermoedelijke patiënten
gemeld, waarvan 2.117 zijn overleden
(case fatality rate 0.29%). Van de
patiënten is 26% onder de 5 jaar; 56%
is onder de 18 jaar. De zwaarst getroffen gebieden zijn Amran, Al Mahwit, Al
Dhale’e, Abyan en Hajjah. In totaal zijn

12.864 sneltesten ingezet en 1.624
kweken uitgevoerd. Door de burgeroorlog zijn veel medische voorzieningen gesloten. De World Health
Organization (WHO) en andere
organisaties treffen maatregelen, zoals
het opzetten van behandelcentra en
vaccinatiecampagnes. (Bronnen:
Promed, WHO)

Auteur
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Voorwoord
Samen tegen antibioticaresistentie
A. Berg

Antibiotica werden in 1928 bij toeval ontdekt door de Schotse arts Alexander Fleming. Zijn
vondst luidde een nieuw tijdperk in. Een tijdperk waarin mensen niet meer dood gingen aan
eenvoudige infecties en koorts. Waarin ook complexe ingrepen, zoals operaties, veilig gedaan
konden worden. Er kwamen vele nieuwe antibiotica bij. Een wereld van nieuwe mogelijkheden opende zich. Dankzij antibiotica kunnen kinderen veilig via een keizersnede gehaald
worden, kunnen we orgaantransplantaties uitvoeren en kanker beter behandelen. Prachtige
verworvenheden, die wij zo gewoon vinden. Maar de vanzelfsprekendheid is voorbij. Antibiotica verliezen in hoog tempo hun werking, door toenemende resistentie.

In de westerse wereld sterven bijna 50.000 mensen per jaar
aan antibioticaresistentie. Naar schatting 23.000 in de
Verenigde Staten en meer dan 25.000 in Europa. Niet alleen
mensen met ernstige aandoeningen, ook mensen met
blaasontsteking of mensen die een nieuwe heup nodig
hebben.
Als wij deze ontwikkeling niet weten te stoppen, staat de
geneeskunde zoals wij die nu kennen en de gezondheid van
mensen wereldwijd op het spel. Daarom begon de toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Schippers, in 2015 met een breed programma voor de
aanpak van antibioticaresistentie. Een programma dat zich
richt op alle gebieden waar resistente bacteriën de gezondheid van mensen bedreigen. Niet alleen de gezondheidszorg, maar ook de dierhouderij is hierbij betrokken, net als
ons voedsel en het milieu. Dit is de One Health-benadering.
We moeten samenwerken: mensen in de zorg, bestuurders,
wetenschappers, politici, patiënten, iedereen eigenlijk.

Antibioticaresistentie in de
gezondheidszorg
In Nederland doen we het, vergeleken met veel andere
landen, heel goed.
We hebben relatief weinig resistente bacteriën in onze
gezondheidszorg, doordat we ze snel opsporen en bestrijden. Maar we kunnen niet zelfgenoegzaam achterover
leunen. We moeten alert blijven.
De ontwikkeling van nieuwe middelen blijft achter en uit
rapporten van de voormalige Inspectie voor de

Gezondheidszorg (nu Inspectie voor de Gezondheidszorg en
jeugd) over infectiepreventie in ziekenhuizen (2013, 2016) en
verpleeghuizen (2015) blijkt dat er reden is tot zorg. De
overdracht van informatie over patiënten tussen ziekenhuis
en verpleeghuis kan bijvoorbeeld beter. Hiervoor worden 10
regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie opgezet
waarin mensen werken uit de openbare gezondheidszorg,
de curatieve zorg en de langdurige zorg. Van huisarts tot
apotheker en van arts-microbioloog tot sociaal verpleegkundige bij de GGD.
Met de zorgnetwerken moeten in 2020 de volgende doelen
zijn behaald:
• verdere vertraging van de opkomst en verspreiding van
multiresistente bacteriën in de zorg;
• minder dragers van resistente bacteriën en minder
infecties en sterfgevallen als gevolg van
antibioticaresistentie;
• 50% minder vermijdbare zorggerelateerde infecties in de
hele zorgketen;
• geen afname van mogelijkheden om patiënten met
infecties door resistente bacteriën effectief te behandelen en
• minimaal 50% reductie van het gebruik van onjuist
voorgeschreven antibiotica.
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Internationaal
We kunnen in ons land nog zo goed ons best doen om
resistente bacteriën te bestrijden, bacteriën houden zich
niet aan landsgrenzen. Daarom is internationale samenwerking net zo belangrijk. Om antibioticaresistentie op de
internationale agenda’s te krijgen en te houden is de
nadruk de afgelopen 2 jaar meer komen te liggen op het
uitvoeren van de acties die we met andere landen hebben
afgesproken. Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van
de Europese Unie, in de eerste helft van 2016, zijn ambitieuze raadsconclusies aangenomen over de aanpak van
antibioticaresistentie. Eind juni verscheen ook een nieuw
EU-actieplan van de Europese Commissie. Lidstaten maken
ook nationale actieplannen en wisselen ervaringen uit. Ook
is afgesproken dat lidstaten elkaar toetsen, op basis van
vrijwilligheid.

Dieren
Nederland heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan
minder en zorgvuldiger gebruik van antibiotica in de
veehouderij. Dankzij de inzet van veehouders en dierenartsen is het gebruik van antibiotica in 2016 al met 64%
teruggebracht ten opzichte van 2009. De samenwerking
tussen veehouders, dierenartsen en de overheid gaat
verder. Nederland probeert ook andere landen te overtuigen van deze One Health-aanpak van antibioticaresistentie.
Zeker omdat we hebben laten zien dat dit niet ten koste
gaat van de economische belangen.

Voedselveiligheid
Op het gebied van voedselveiligheid staan monitoring en
onderzoek centraal. We hebben meer kennis nodig over de
overdracht van resistente bacteriën via voedsel. Ook is het
belangrijk dat mensen weten hoe ze met voedsel moeten
omgaan om infecties te voorkomen.

Milieu
Resistente micro-organismen zitten ook in afvalwater. Zelfs
bacteriën die resistent zijn tegen de last-resort-antibiotica,
de carbapenemaseproducerende enterobacterien (CPE), zijn
tijdens een onderzoek van het RIVM in afvalwater gevonden. Het is daarom aannemelijk dat resistente bacteriën in
bodem en water bijdragen aan de totale blootstelling aan
antibioticaresistentie, al weten we nog niet precies hoeveel
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of wat precies de gevolgen hiervan zijn. Meer onderzoek is
dus nodig. Het RIVM brengt dit in kaart.

Innovatie
Nederland investeert op verschillende manieren in onderzoek en innovatie. Deze investeringen zijn niet alleen
gericht op het ontwikkelen van nieuwe antibiotica, maar
ook op alternatieven voor antibiotica, betere diagnostiek,
preventie en behandeling. In december 2016 is bijvoorbeeld
het Netherlands Antibiotics Development Platform (NADP) van
start gegaan. Het platform stimuleert samenwerking tussen
onderzoekers en ondersteunt bij de toepassing van biomedisch onderzoek in de praktijk. Het platform werkt hierbij
samen met de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (Toegepaste en Technische
Wetenschappen). De komende jaren investeert VWS ruim
6 miljoen euro in dit gezamenlijk onderzoek.

Communicatie
Met de communicatiecampagne Ga voorzichtig om met
antibiotica werd voor een breed publiek zichtbaar wat
antibioticaresistentie is en wat mensen zelf kunnen doen. In
november 2016, op de antibiotic awareness day, begon ook
een campagne voor professionals. Zij kunnen een ‘bacteriehandtekening’ zetten om zich uit te spreken tegen antibioticaresistentie. Op de website daarwordtiedereenbetervan.nl
is informatie over hygiëne en verstandig antibioticagebruik
te vinden.
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Interview
Een vaste aanpak die met zijn tijd
meegaat
K. Kosterman

Jaap van Dissel werkte zo’n 30 jaar als infectieziekten-internist en de laatste jaren als hoofdopleider interne geneeskunde bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). In die tijd
zag hij de resistentie tegen antibiotica dramatisch veranderen. Bij de behandeling van infecties gelden echter nog steeds dezelfde basisregels als in de eerste jaren na de introductie van
die middelen. Al is de kijk op de basisregels ingrijpend veranderd.
Wat betekenden antibiotica in jouw carrière?
Als infectiearts heb je natuurlijk een nauwe band met
antibiotica, toch een beetje onze scalpel, ons chirurgisch
mes. In mijn vorige baan deed ik onder meer onderzoek
naar antibioticabehandeling. Hoe lang moet je infecties met
bepaalde antibiotica behandelen om het gewenste resultaat, genezing van de infectie, te behalen. Onduidelijk is of
dat veel korter kan. Met mijn onderzoeksgroep aan het
LUMC onderzocht ik dat onder meer voor urineweginfecties. Het bleek dat je met de helft van de tijd waarover we
nu antibiotica voorschrijven, een urineweginfectie effectief
kunt bestrijden. Dat klinkt misschien als weinig innovatief.
Toch blijkt dat bij de meeste indicaties voor gebruik van
antibiotica niet precies bekend is hoe lang je de patiënt
moet behandelen. En steeds geldt: hoe meer antibioticagebruik, hoe meer resistentie. Relevant is de vraag dus
zeker!
Als opleider was ik intens betrokken bij de opleiding van
AIOS’en en leerde hen welke vragen je moet beantwoorden
om tot een juiste keuze van antimicrobiële therapie te
komen. Er zijn eigenlijk maar zes basisregels: Als je een
patiënt met koorts voor je krijgt, moet je allereerst nagaan
wat de oorzaak van de koorts is, is er sprake van een
infectie? Daarna moet je je afvragen waar de infectie
gelokaliseerd is, bijv. de nieren of longen, en welke de
mogelijke verwekkers zouden kunnen zijn. En zodra je de
verwekkers op een rijtje hebt, ga je na of behandeling
überhaupt mogelijk is. En zo ja, is dat ook nodig en heeft
het meerwaarde ten opzichte ban het natuurlijke beloop?
Kortom, vasthouden aan die simpele basisregels helpt je
altijd weer op weg.

Leerde je de afgelopen jaren de AIOS’en iets anders dan
30 jaar geleden?
De basisregels die ik zojuist noemde zijn eigenlijk al sinds
de introductie van antibiotica in de jaren veertig dezelfde.
Het aantal antimicrobiële middelen en daarmee de keuze
daarin, is enorm toegenomen en we moeten natuurlijk
tegenwoordig de resistentieproblematiek laten meetellen.
Je moet dus meer weten van de lokale epidemiologie van
antibioticaresistentie, en het voorkomen van resistente
micro-organismen.
Al jaren wordt geroepen dat we moeten waken voor
antibioticaresistentie. Niet iedereen gelooft meer dat het
zo erg is.
Margaret Chan, de vorige WHO-directeur, omschreef dit
probleem heel mooi: “Antibioticaresistentie is eigenlijk een
tsunami in slow motion. Zolang je niet al door de golf
verzwolgen bent, merk je er eigenlijk nog weinig van.
Ondertussen hangt die golf wel boven je hoofd en gaat hij
onomkeerbaar verder.” Een blaasontsteking is hierbij een
mooi voorbeeld. Daarvoor kon je tot voor kort een antibioticum in tabletvorm geven, zonder je zorgen te maken dat
het niet zou werken. Maar het is tegenwoordig geen
zeldzaamheid dat je een patiënt met blaasontsteking in het
ziekenhuis moet opnemen, omdat die orale middelen niet
langer werken. Zoiets was 10 à 20 jaar geleden nog ondenkbaar. In meer complexe medische situaties zoals een
chemotherapiebehandeling of een beenmergtransplantatie
zullen de effecten van antibioticaresistentie snel duidelijk
zichtbaar worden. Daar merkt de gemiddelde burger echter
aanvankelijk weinig van. Kijk je echter in andere landen,
bijvoorbeeld naar India, dan blijkt dat vroeggeboren baby’s
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met infecties vaak niet langer doeltreffend behandeld
kunnen worden, waardoor de kindersterfte daar nu stijgt.
Waarom is India specifiek een probleem?
Resistentie is in India zeker een probleem. Dat heeft
verschillende oorzaken, en een daarvan is het feit dat je op
vrijwel elke straathoek antibiotica kunt kopen. Veel mensen
gebruiken zelf gekochte antibiotica bij ziektebeelden waar
ze helemaal niet nodig zijn, zoals virale luchtweginfecties.
Die middelen komen via de ontlasting in het milieu, en dat
zorgt ervoor dat er weer meer resistentie ontstaat en zich
verspreidt.
In Nederland zijn we terughoudend met het voorschrijven van antibiotica. Is het probleem bij ons kleiner dan
bij onze buurlanden?
Jazeker, nu nog wel. Als je de Noord-Europese landen
vergelijkt met de Zuid-Europese, dan is daar een duidelijk
verschil te zien. Dat verschil in antibioticaresistentie is ook
gecorreleerd aan het antibioticagebruik in die landen. In
mediterrane landen is de kans op resistentie onder
microorganismen wel tot vier keer zo groot als in
Nederland. Maar zelfs binnen Nederland zijn er overigens
aanzienlijke verschillen in antibioticagebruik door artsen.
Dat suggereert dat ook hier nog steeds winst te boeken is.
Is het de moeite waard om het antibioticagebruik in
Nederland verder terug te dringen?
Nederland is in Europa wat prudent antibioticagebruik
betreft, een mooi voorbeeld. Toch moeten we mensen en
medeartsen er steeds op wijzen dat antibiotica “geen
snoepjes” zijn, maar serieuze geneesmiddelen. In andere
landen waar het gebruik veel hoger ligt kun je wellicht met
minder moeite grotere successen boeken. Aan de andere
kant. In de veterinaire sector was Nederland zeker niet het
laagst scorende land van Europa wat betreft antibioticagebruik. Daar zaten we zelfs aan de hogere kant. In een
convenant met de brancheorganisaties werd afgesproken
dat zij een afname zouden realiseren van 70%. Die afname is
nu vrijwel gehaald. Het mooie is dat dat zonder verlies aan
dierenwelzijn of productiviteit van bedrijven, gerealiseerd is.
Het werd vooral als preventief middel ingezet…
Ja, maar ook als groeibevorderaar. Als je dieren antibiotica
geeft, dan groeien zij sneller, waarschijnlijk omdat je
voorkomt dat het afweersysteem energie gebruikt.
Dan kan de afname van antibioticagebruik toch nadelig
uitpakken voor de boeren?
Ja, maar dat blijkt toch wel mee te vallen. Het groeibevorderend effect werd kort na de tweede wereldoorlog
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ontdekt. Die groeibevordering kun je echter ook op andere
manieren realiseren. Bijvoorbeeld met een strikte hygiëne
of juiste architectuur van de stal, om zo voor goede
omstandigheden te zorgen.
Hoe staat het met de kennis over antibiotica?
Teveel mensen weten nog niet dat griep door een virus
wordt veroorzaakt, en antibiotica geen zin hebben. Ook
journalisten halen met regelmaat een virus en bacterie als
verwekker van infectie door elkaar. Artsen schrijven soms
antibiotica voor in situaties waar het strikt genomen niet
nodig is. Soms zijn dat overigens indicaties waarvoor het in
andere Europese landen volstrekt legitiem en normaal is
om wel antibiotica te geven, zoals een acute oorontsteking
of een acute bijholteontsteking.
Schrijven artsen antibiotica voor omdat ze het zelf willen
of voelen ze druk vanuit patiënten die een antibioticum
willen?
Het komt door allerlei factoren: verwachting bij de patiënt,
de druk die de arts voelt een middel voor te schrijven, het
ontbreken van tijd om uit te leggen dat het niet nodig is.
Soms denk je wel eens dat je dit probleem zou kunnen
oplossen door het voorschrijven van een antibioticum
langer te laten duren dan een goed gesprek dat het eigenlijk
niet nodig is, maar zo werkt het in de praktijk niet.
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Nieuwe antibiotica krijgen snel het stempel last-resortantibiotica en worden niet snel gebruikt. Is dat de reden
waarom de farmaceutische industrie niet wil investeren
in onderzoek naar nieuwe middelen?
Dat is zeker een probleem. Het gevolg zou kunnen zijn dat
dit innovatie tegenhoudt. Om de ontwikkeling van nieuwe
middelen te bevorderen is naar andere wegen gezocht,
zoals betrokkenheid van universiteiten. Veel onderzoek
wordt nu toch mogelijk gemaakt met Europese en met
Nederlandse subsidies. Aan de achterkant kun je ook iets
doen aan de wijze waarop antimicrobiële middelen worden
geregistreerd. Het registratieproces door het CBG en de
EMA vereist nu kostbaar onderzoek. Ik denk dat daar meer
‘gefinetuned’ zou kunnen worden om dat proces minder
kostbaar te maken.
Je noemde net India, maar ook buiten India zijn er veel
landen waar je antibiotica op elke straathoek kunt
krijgen. Hoe realiseer je een verantwoord antibioticagebruik in zulke landen?
Tja, misschien moet je daar een keuze maken tussen
motivatie en verbieden. Wellicht is het net als met roken,
als je het gewoon verbiedt of duidelijk reguleert en die
afspraken vervolgens gaat handhaven, dan kun je goede
resultaten boeken. Kijk naar restaurants. Twintig jaar
geleden kon je niet uit eten zonder in de rook van anderen
te zitten, dat kun je je nu niet eens meer voorstellen. In veel
ontwikkelingslanden zou men kunnen nagaan of je de
verkoop aan de staathoek kunt verbieden zonder dat je
gezondheidsschade krijgt. Als antibioticaverkoop een
belangrijke bron van inkomsten is, krijg je zoiets natuurlijk
maar lastig gewijzigd. Artsen kunnen dan wel minder
antibiotica gaan voorschrijven, maar als je de middelen op
elke straathoek kunt kopen, dan is dat een druppel op de
gloeiende plaat. In die gevallen moet er eerst wetgeving
komen, maar hoe je dat invulling geeft, zal per land
verschillen en is zeker niet gemakkelijk.
Ondertussen lijken er in Nederland er steeds vaker
MRSA-uitbraken in ziekenhuizen te zijn.
In Nederland hebben we een effectief beleid als er ergens
een MRSA gevonden wordt. De kans om een MRSA-infectie
op te lopen is dan ook erg klein. We maken ons de laatste
jaren meer zorgen om resistente gramnegatieve darmbacteriën die bijvoorbeeld bij een darmoperatie voor grote
problemen en complicaties kunnen zorgen. Deze resistente

bacteriën zijn de afgelopen jaren belangrijk toegenomen in
Nederland. Dat heeft waarschijnlijk vele oorzaken. Een
ervan is dat de grens natuurlijk niet bacterie-‘proof’ is, en
resistente bacteriën met toeristen uit verre landen meeliften in de darm. Onderzoek je resistente bacteriën in de
darmen van personen voor en na hun verre reis, dan zie je
dat het percentage dat resistente bacteriën meedraagt sterk
toenemen, nu van zo’n 5% tot wel 40%.
Het terugdringen van antibioticaresistentie heeft vele
aspecten. Het gaat niet alleen om het terugbrengen van het
gebruik van antibiotica bij infecties, maar het voorkomen
van een infectie is net zo belangrijk en ook het voorkomen
van verdere verspreiding van een resistente bacterie, dus de
ziekenhuishygiëne moet je niet vergeten. Die drie elementen, voorkomen, juiste behandeling en inperken verspreiding door hygiëne, zijn echt heel erg met elkaar verbonden.
Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen die je positief
stemmen?
Antibiotica zijn uiteindelijk niet meer dan hulpmiddelen van
het afweersysteem. Voordat antibiotica beschikbaar waren,
moesten we vertrouwen op het afweersysteem. Dat ging
vaak maar niet altijd natuurlijk, goed – anders had de
evolutie ons allang uitgeschakeld. Als iemand door onderliggende ziekte of behandeling niet langer beschikt over een
effectief afweersysteem, lukt het zelden een infectie
effectief te behandelen met antibiotica . Als de afweer zo’n
belangrijke rol speelt, zou je ook kunnen nagaan of je het
afweersysteem kunt stimuleren, zodat het actiever wordt
waardoor je wellicht minder of minder lang, antibiotica
nodig hebt om een infectie te bestrijden. In feite doen
vaccinaties dit al! Maar hier moeten we meer innovatief
over nadenken. De Engelse toneelschrijver Bernard Shaw
zei al ‘Let’s stimulate the phagocytes!’. Toch denk ik dat
nieuwe ‘klassieke’ middelen, antibiotica, ook zullen blijven
komen. In de toekomst zullen we een mix van allerlei
therapieën gaan zien om infecties effectief te bestrijden.
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Artikelen
Transmissie van ESBLproducerende Enterobacteriaceae
tussen dieren en mensen
E. van Duijkeren

Antibiotica zijn belangrijk bij de behandeling van bacteriële infecties. Sommige bacteriën
produceren extended-spectrum β-lactamase (ESBL-) enzymen. Deze ESBL-enzymen kunnen
bepaalde antibiotica inactiveren. ESBL-producerende bacteriën zijn een belangrijke oorzaak
van ziekenhuisinfecties en kunnen ook buiten het ziekenhuis onder andere urineweginfecties
veroorzaken. Verspreiding kan plaatsvinden binnen ziekenhuizen/zorginstellingen, maar
daarnaast speelt de introductie van resistente bacteriën vanuit (landbouw)huisdieren, voedsel en het milieu mogelijk ook een rol bij de besmetting van mensen in de open bevolking.

Voor een efficiënte aanpak van ESBL-producerende
bacteriën is meer inzicht nodig in het aandeel van overdracht van deze resistente bacteriën en hun resistentiegenen vanuit niet-humane reservoirgastheren zoals
huis- en landbouwhuisdieren. ESBLs komen vooral voor bij
Enterobacteriaceae. Dit zijn darmbacteriën. ESBLproducerende Enterobacteriaceae komen niet alleen bij
mensen voor, maar ook bij dieren. Mensen kunnen ESBLproducerende Enterobacteriaceae binnenkrijgen door direct
contact met dieren, het eten van besmet voedsel en door
blootstelling via het milieu. Het is op dit moment nog
onbekend hoe groot de bijdrage vanuit deze potentiële
reservoirs is aan de totale ziektelast van infecties met
ESBL-producerende Enterobacteriaceae bij de mens, zoals
bijvoorbeeld Escherichia coli. Deze kennis is echter essentieel
om de juiste interventies te kunnen doen. Bij het centrum
Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wordt
onderzoek gedaan naar het belang van deze transmissieroutes en de daaraan verbonden risico’s voor de volksgezondheid. Dit vraagt om een OneHealth-benadering. Deze
OneHealth-benadering impliceert nauwe samenwerking
tussen de verschillende sectoren, zoals tussen dierenartsen
en artsen, maar ook tussen experts uit verschillende
expertisevelden, zoals microbiologen, epidemiologen en
modelleurs. Daarnaast wordt onderzoek gedaan bij zowel
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mensen als dieren en de omgeving. De doelstelling van dit
artikel is om een aantal voorbeelden te geven van deze
OneHealth-benadering en inzicht te geven in de transmissie
van ESBL-producerende bacteriën tussen dieren en
mensen.

Hebben mensen die op
vleeskuikenboererijen wonen
en/of werken een hoger risico op
dragerschap?
ESBL-producerende bacteriën worden vaak gevonden bij
vleeskuikens. Om te onderzoeken of mensen die wonen en/
of werken op deze bedrijven vaker drager zijn dan mensen
in de algemene bevolking, is een cross-sectioneel onderzoek naar ESBL-producerende bacteriën uitgevoerd op 50
conventionele en 8 biologische vleeskuikenhouderijen. (1, 2)
Met dit onderzoek werd inzicht verkregen in de prevalentie
van ESBL-producerende bacteriën bij vleeskuikens, bij
pluimveehouders, gezinsleden en medewerkers op het
bedrijf. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen mensen
met veel en weinig contact met de dieren. Voor ESBLdetectie zijn cloacaswabs genomen van 20 vleeskuikens
verdeeld over alle aanwezige stallen op het bedrijf.
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Monstername bij vleeskuikenhouders, gezinsleden woonachtig op het bedrijf en vaste medewerkers van het bedrijf
vond plaats op vrijwillige basis. Hen werd gevraagd om
zichzelf te bemonsteren door het afnemen van een rectumswab en om een vragenlijsten in te vullen. Dit en alle
andere hier beschreven onderzoeken zijn goedgekeurd door
een ethische commissie. De monsters werden gekweekt
met selectieve ophoping en kweek volgens een standaardprotocol. ESBL-genen werden aangetoond met PCR
(polymerase chain reaction) en door sequencen.
ESBL-producerende E. coli werden gevonden op alle 50
onderzochte conventionele vleeskuikenbedrijven en ook op
alle 8 biologische bedrijven. De prevalentie bij mensen die
wonen en/of werken op vleeskuikenbedrijven was hoger
dan die in de algemene bevolking. Op de conventionele
bedrijven was 19.1% (95% CI 13.0%-26.6%) van de 141
onderzochte mensen op 27 bedrijven drager van ESBLproducerende E. coli. Op de biologische bedrijven waren 5
van de 27 (18.5%; 95% CI 6.3–38.1) mensen positief voor
ESBL-producerende E. coli. De prevalentie in de algemene
bevolking is lager, namelijk 5.1% (95% CI 3.8–6.6%). Bij
mensen die intensief contact hadden met de conventionele
vleeskuikens (zoals de veehouder en medewerkers), was de
prevalentie 27.1% en bij mensen zonder intensief contact
(zoals partners en kinderen) 14.3% (OR = 2.5; P = 0.08). Dit
suggereert dat direct contact de belangrijkste risicofactor is
voor dragerschap van mensen die wonen/werken op deze
bedrijven.
Moleculaire typeringen
Op de conventionele en de biologische bedrijven werden
dezelfde ESBL-genen gevonden bij vleeskuikens en bij de
mensen die daar wonen en/of werken. blaCTX-M-1 en blaCMY-2
kwamen het vaakst voor. Er waren ook E. coli-isolaten van
vleeskuikens en mensen die hetzelfde gen, plasmide en
E. coli-multilocus-sequencetype (ST) hadden, maar meestal
werden bij mensen andere E. coli-STs gevonden, die wel
hetzelfde ESBL-gen hadden als de vleeskuikens op het
bedrijf. Multilocus sequence typing (MLST) is een typeringstechniek waarbij de sequentie van meerdere huishoudgenen van de bacterie wordt bepaald. Dit wijst op zowel
clonale (via de bacteriestam zelf) als horizontale (via
overdracht van het plasmide naar een andere bacteriestam)
verspreiding van ESBL-genen tussen vleeskuikens en
mensen. Bij clonale transmissie vind je bij mens en vleeskuikens dezelfde E. coli-stam met hetzelfde ESBL-gen, terwijl
bij horizonale transmissie het ESBL-gen in een andere
E. coli-stam (dus een ander E. coli-ST) gevonden wordt.

direct contact met vleeskuikens slechts een beperkte
bijdrage levert aan dragerschap in de algemene bevolking.
Transmissie treedt wel op binnen het gezin van de veehouder naar andere gezinsleden. Op dit moment is onbekend
of er ook verspreiding plaats vindt via vleeskuikenhouders
en hun gezinsleden naar mensen in de algemene bevolking.

Hebben mensen die in gebieden
met veel veehouderijen wonen
een hoger risico op dragerschap?
Eerst is een prevalentieonderzoek uitgevoerd bij 1025
mensen die in gemeenten met veel of weinig/geen vleeskuikenbedrijven woonden, maar niet woonden/werkten/ op
een pluimveebedrijf. (3) Mensen die woonden in gebieden
met een hoge dichtheid van vleeskuikenbedrijven bleken
geen verhoogde kans op dragerschap te hebben. De
prevalentie van ESBL-dragerschap bij alle deelnemers was
5.1%. In gebieden met veel vleeskuikenbedrijven was de
prevalentie 3.6%, terwijl dat in gebieden met geen of
weinig vleeskuikenbedrijven 6.7% was. Het risico om drager
te zijn van ESBL-producerende Enterobacteriaceae was dus
juist lager (OR = 0.45; p 0.009) bij mensen die woonden in
gebieden met veel vleeskuikenbedrijven.
In de studie Veehouderij en Gezondheid Omwonenden
(VGO) is gekeken of mensen die wonen in een gebied met
veel veehouderijen een groter risico hebben op dragerschap
van ESBL-producerende bacteriën (4). Mensen die woonden
of werkten op een veehouderij waren uitgesloten van
deelname. Er werden bij 109 van de 2432 onderzochte
mensen ESBL-producerende E. coli (n=102), Klebsiella
pneumoniae (n=5) of beide soorten bacteriën (n=2) gevonden. Dit resulteerde in een prevalentie van 4.5% (95% CI
3.7–5.4). Mensen die dicht bij pluimvee-, varkens, of
rundveebedrijven wonen bleken niet vaker drager dan
mensen die er verder van af wonen. Alleen het wonen in
een straal van 1000 meter van een nertsenbedrijf was
geassocieerd met een hogere kans op dragerschap (OR
2.26; 95% CI 1.28-3.98). Van de 225 mensen die woonden
binnen een straal van 1000 m van een nertsenbedrijf waren
19 (8.4%) mensen ESBL-positief. Andere risicofactoren voor
ESBL-dragerschap waren reizen naar Afrika, Azië en
Zuid-Amerika (OR 2.82; 95% CI 1.71-4.63), het houden van
koeien als hobby (OR 3.77; 95% CI 1.22-11.64) en het gebruik
van maagzuurremmers (OR 1.84; 95% CI 1.05-3.23).

Omdat slechts een klein deel van de algemene bevolking
direct contact heeft met vleeskuikens, is de verwachting dat
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Hebben mensen met
gezelschapsdieren een groter
risico op ESBL-dragerschap?
In de voorgaande studie naar ESBL-dragerschap bij 1025
mensen die woonden in gebieden met veel of weinig
vleeskuikens bleek het houden van paarden als hobby het
risico op dragerschap te verhogen: de prevalentie onder de
64 paardeneigenaren was 15.6% terwijl dat bij mensen
zonder paard 4.4% was (OR = 4.69; p ≤0.0001).
Paardeneigenaren hadden echter vaak meerdere soorten
(gezelschaps)dieren. De ESBL-prevalentie bij mensen
zonder (gezelschaps)dier was 4%, terwijl de prevalentie bij
mensen met 4 of meer soorten gezelschapsdieren of als
hobby gehouden landbouwhuisdieren (zoals katten,
honden, paarden, geiten, knaagdieren of kippen) bijna 12%
was. (3) Het verschil was echter alleen significant voor
contact met paarden. ESBL-producerende bacteriën komen
ook voor bij gezelschapsdieren en de ESBL-genen en
bacterie stammen bij mensen en dieren lijken op elkaar. Dit
suggereert dat er transmissie tussen mensen en hun
gezelschapsdieren mogelijk is. (5)

Is het eten van (kippen)vlees een
belangrijke besmettingsbron
voor de mens?
In een onderzoek naar de blootstelling van consumenten
aan ESBL-producerende E. coli door het eten van vlees is
gekeken naar de mate waarin verschillende vleessoorten
bijdragen aan deze blootstelling. Voor de berekeningen
werd gebruik gemaakt van een eenvoudig risicomodel,
sQMRA (swift Quantitative Microbiological Risk
Assessment). In dit model werd de toe- en afname van het
aantal micro-organismen op een portie voedsel door de
voedselketen heen berekend (rekening houdend met
bewerkingen zoals fermenteren, zouten of drogen, bewaartemperatuur, en bereiding in de keuken), tot en met het
aantal dat uiteindelijke met de portie opgegeten wordt
door de mens. (6)
Van de onderzochte vleessoorten was rundvlees verantwoordelijk voor circa 78% van de totale blootstelling via het
eten van vlees. Dat kwam vooral doordat sommige rundvleesproducten rauw worden gegeten, zoals filet américain.
Op rauw kippenvlees komen de meeste ESBL-producerende
bacteriën voor. Maar omdat het meestal goed wordt verhit
voordat het wordt gegeten, is de blootstelling via kippenvlees veel lager (18%). Mensen kunnen wel door rauw
kippenvlees besmet raken door kruisbesmetting in de
keuken, bijvoorbeeld door kip en groente met hetzelfde
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mes of op dezelfde snijplank te snijden. Het ging in dit
onderzoek om het verschil tussen soorten vlees. Het is
onduidelijk wat het aandeel van vlees is in de totale
blootstelling aan ESBL-producerende bacteriën, omdat
mensen ook via andere bronnen worden blootgesteld. (6)
Om meer inzicht te krijgen in de blootstelling via vlees doet
het RIVM op dit moment een bevolkingsonderzoek naar de
prevalentie van en risicofactoren voor ESBL-dragerschap bij
vegetariërs/veganisten en mensen die vlees eten
(Vegastudie). De resultaten van dit onderzoek zullen begin
2018 bekend worden.

Lijken de ESBL-producerende
E. coli-isolaten afkomstig van
vleeskuikens op die van de
mens?
De isolaten verkregen uit het bevolkingsonderzoek bij
mensen die in gemeenten met veel of geen/weinig vleeskuikens zijn verder getypeerd. Er waren 51 isolaten met een
ESBL-gen en deze werden geïsoleerd uit de feces van 49
mensen. De meeste van deze isolaten waren E. coli (n = 51),
terwijl, Klebsiella pneumoniae (n = 2) slechts sporadisch werd
gevonden. (7)
De meest voorkomende ESBL-genen bij vleeskuikens en
mensen die wonen en/of werken op vleeskuikenbedrijven
waren blaCTX-M-1, blaCMY-2 and blaSHV-12, terwijl in
isolaten afkomstig van mensen in de algemene bevolking
blaCTX-M-1, blaCTX-M-14 en blaCTX-M-15 het vaakst werden
gevonden (Figuur 1). Een multivariate analyse gebaseerd op
ESBL/pAmpC-resistentiegen, virulentiefactoren en fylogenetische groepen van de E. coli-isolaten, liet zien dat de
isolaten van vleeskuikens en mensen die wonen/werken op
vleeskuikenbedrijven clusteren. Isolaten van mensen uit de
algemene bevolking vertoonden beperkte overlap met deze
eerstgenoemde isolaten en vormden een apart cluster. (8)
Dit wijst erop dat pluimvee waarschijnlijk een belangrijke
bron is van ESBL-producerende Enterobacteriaceae voor
mensen die wonen en werken op een vleeskuikenbedrijf,
maar slechts een beperkte rol hebben als bron voor mensen
in de algemene bevolking, inclusief mensen die wonen in
gebieden met veel pluimveebedrijven.

Conclusie
• Mensen die op vleeskuikenbedrijven wonen en werken
hebben een grote kans om ESBL-producerende E. coli bij
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Mensen in de algemene bevolking
CTX-M-1
CTX-M-15
CTX-M-14
CTX-M-2
CTX-M-3
CTX-M-24
CTX-M-27
CTX-M-32
SHV-12
TEM-52
CMY-2
DHA-1

CTX-M-1

CTX-M-14
CTX-M-15
Mensen die wonen/werken op
vleeskuikenbedrijf

CMY-2

TEM-52

CTX-M-1

SHV-12

Vleeskuikens

CMY-2

TEM-52

CTX-M-1

SHV-12

Figuur 1. Het voorkomen van de verschillende ESBL-genen bij mensen in de algemene bevolking in pluimveerijke en pluimveearme
gemeenten, mensen die wonen/werken op vleeskuikenbedrijven en vleeskuikens

zich te dragen. De ESBL-genen van de vleeskuikens en de
mensen die op dezelfde bedrijven wonen/werken lijken
ook op elkaar. Overdracht van E. coli en hun ESBL-genen
van kip naar mens door direct contact lijkt een belangrijke transmissieroute voor deze risicogroep. Het is op dit
moment niet bekend of deze mensen een bron zijn voor
andere mensen buiten het eigen gezin.
• E. coli-isolaten en ESBL-genen afkomstig van mensen in
de algemene bevolking en van vleeskuikens, hebben
slechts een beperkte overeenkomst. Voor mensen die
geen direct contact met vleeskuikens hebben is het risico
op transmissie vanuit het reservoir kip waarschijnlijk
beperkt.
• Mensen die wonen in de omgeving van veehouderijen
hadden geen verhoogd risico op ESBL-dragerschap,
behalve mensen die wonen in de omgeving van
nertsenbedrijven.
• Een QMRA liet zien dat het eten van rundvlees tot een
hogere blootstelling aan ESBL-E. coli leidt dan het eten
van kip. Met de resultaten van de Vegastudie hopen wij

te achterhalen of vegetariërs/veganisten minder vaak
ESBL-producerende Enterobacteriaceae bij zich dragen dan
mensen die vlees eten.
• ESBL-producerende Enterobacteriaceae komen ook bij
andere dieren voor. Met sommige van deze dieren
hebben veel mensen intensief contact, zoals bijvoorbeeld met honden, katten en paarden. Verder onderzoek
is nodig om de relatieve bijdrage van andere reservoirs te
kwantificeren.
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Artikelen
BRMO-preventie: ervaringen van
bewoners van verpleeg- en
verzorgingshuizen
A.M.E. Florisson, Y. Sterken, J. Haaijman, J.L.H. Hautvast, S.G. Feenstra

Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen die drager zijn van een bijzonder resistent
micro-organisme (BRMO) worden vaak langdurig verpleegd door verpleegkundigen die
ter bescherming een schort, handschoenen en een mondkapje dragen. GGD Gelderland-Zuid
kreeg uit deze instellingen signalen binnen dat de beschermende maatregelen door de
bewoners als erg belastend worden ervaren. Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de
ervaringen van deze bewoners en naar factoren die hierop van invloed zijn. Hiervoor hebben
we in 5 huizen in oosten en midden Nederland een kwalitatief onderzoek uitgevoerd met
semigestructureerde interviews.

Introductie
Toename van bacteriën die resistent zijn tegen meerdere
groepen antibiotica, de bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), wordt wereldwijd gezien als een van de
grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. (1) In
Nederland is het aantal besmettingen met BRMO al een
aantal jaren stabiel. In zorginstellingen neemt het aantal
uitbraken van BRMO-besmettingen echter wel toe. (2)
Daarom is er ook in ons land reden tot zorg.
In verpleeg- en verzorgingshuizen wonen kwetsbare
mensen die vaak meerdere aandoeningen/ziekten
(multimorbiditeit) hebben en daardoor regelmatig in het
ziekenhuis worden opgenomen en veelvuldig antibiotica
krijgen voorgeschreven. Deze bewoners hebben hierdoor
een verhoogde kans op het oplopen van een BRMO. (3) Het
risico op verspreiding van BRMO binnen deze instellingen is
potentieel hoog, omdat de veelal kwetsbare bewoners
dicht op elkaar leven. (4) Om verspreiding te voorkomen
worden infectiepreventiemaatregelen geadviseerd zoals
beschreven in de landelijke richtlijnen van de Werkgroep
Infectiepreventie (WIP). Het personeel wordt geadviseerd
om bij cliëntgebonden handelingen, zoals wassen, aankleden en het schoonmaken van de kamer, een schort,
handschoenen en bij MRSA ook een mondkapje te dragen.
Bewoners die BRMO-drager zijn krijgen vaak een eigen

kamer en eigen sanitair maar, in tegenstelling tot in
ziekenhuizen, mogen zij wel gewoon gebruik maken van
gemeenschappelijke ruimtes en meedoen aan activiteiten.
(5,6)
Hoewel de hierboven beschreven maatregelen noodzakelijk
zijn om verspreiding te voorkomen hebben ze soms een
negatief effect op het psychisch welbevinden. Het is bekend
dat patienten die BRMO-drager zijn en in isolatie worden
opgenomen in het ziekenhuis, vaak last hebben van
depressiviteit, boosheid, eenzaamheid of angst. (7, 8) Veel
van hen rapporteren daarnaast dat zij zich gestigmatiseerd
voelen, met name door de maatregelen rondom hun
verzorging in de zorginstelling. Deze stigmatisering heeft
een negatieve invloed op het psychisch welbevinden. (9)
BRMO-dragers in verpleeg- of verzorgingshuizen worden
niet in volledige isolatie verpleegd, maar de speciale,
beschermende verzorgingsmaatregelen worden bij deze
bewoners meestal wel langdurig toegepast. Er is bij hen
vaak sprake van een permanent of langdurig dragerschap
door een slechte algemene gezondheidstoestand of
bijvoorbeeld omdat zij een permanente blaaskatheter
hebben. GGD Gelderland-Zuid kreeg signalen dat bewoners
van verpleeg- en verzorgingshuizen het langdurig toepassen van beschermende maatregelen ook als zeer belastend
ervaren. Omdat er nog weinig bekend was over deze groep,
hebben we hun ervaringen in kaart gebracht.
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Methode
Om de ervaringen in kaart te brengen werd een kwalitatieve
methode met semigestructureerde diepte-interviews
gebruikt. De methode werd beoordeeld door de Centrale
Commissie Mensgebonden Onderzoek van het Radboud
UMC en vrijgesteld van WMO-plicht.

Studiepopulatie
De volgende criteria waren van toepassing voor deelname
aan het onderzoek: de deelnemer woont in een verpleeg- of
verzorgingshuis, is BRMO (inclusief MRSA)-drager, is
cognitief in staat om mee te werken aan een interview en
beschikt over voldoende beheersing van de Nederlandse
taal. Om een variëteit aan contextfactoren te garanderen
kwamen de deelnemers uit verschillende zorginstellingen.
Er werden maximaal 3 bewoners per locatie geïnterviewd.
In eerste instantie werden bewoners van verpleeghuizen in
de GGD-regio Gelderland-Zuid benaderd. Omdat dit
onvoldoende deelnemers opleverde, werd het zoekgebied
uitgebreid naar naburige GGD-regio’s. Bewoners kregen
mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek.
Als iemand daarna aangaf te willen meedoen, werd
telefonisch een afspraak gemaakt die vervolgens per brief
werd bevestigd.
Uiteindelijk waren er 12 deelnemers uit 5 verschillende
instellingen gelegen in het oosten en midden van
Nederland. 7 deelnemers woonden in een verzorgings- of
verpleeghuis, 2 in een aanleunwoning van een verzorgings-

huis en 3 in een zorginstelling voor personen met niet
aangeboren hersenletsel.
6 deelnemers waren MRSA-drager, 1 deelnemer was
jarenlang MRSA-drager geweest maar zeer recentelijk
succesvol behandeld, 3 deelnemers waren drager van een
bijzonder resistente Escherichia coli en 1 deelnemer was
drager van een multiresistente Proteus mirabilis (tabel 1).

Datacollectie
Met behulp van een semigestructureerde vragenlijst
werden de ervaringen van de deelnemers ten aanzien van
het BRMO- dragerschap geïnventariseerd. De vragen
werden geformuleerd op basis van een literatuuronderzoek
(10) en getoetst door een aantal professionals uit de zorg en
wetenschap. In de vragenlijst kwamen 7 onderwerpen aan
de orde:
1. ervaringen met BRMO,
2. maatregelen,
3. personeel,
4. medebewoners,
5. familie,
6. dagelijks leven
7. kennis en informatie.
De interviews werden gehouden tussen april en november
2016, in de zorginstellingen, op de eigen kamers van de
deelnemers. Iedere deelnemer kreeg een mondelinge
toelichting direct voorafgaand aan het interview, waarna
schriftelijke toestemming voor deelname aan het onderzoek en opname van het gesprek werd gevraagd. Het

Kwalitatief onderzoek
Bij kwalitatief onderzoek staan de vragen hoe, waarom en waardoor centraal. Het onderzoek is exploratief en geschikt om
nieuwe ideeën en inzichten over een onderwerp op te halen of om bestaande theorieën nader en diepgaander te
onderzoeken. Dit in tegenstelling tot kwantitatief onderzoek waar de vraag hoe vaak centraal staat bij een al geïdentificeerd onderwerp. Bij kwalitatief onderzoek worden vaak diepte-interviews of groepsdiscussies gebruikt, waarbij de
deelnemers met behulp van open vragen gestimuleerd worden diep op het onderwerp in te gaan. Er worden deelnemers met verschillende achtergronden gezocht om het onderwerp zo breed mogelijk te benaderen en zoveel mogelijk
uiteenlopende visies en inzichten op te halen. Als de deelnemers geen nieuwe ideeën en informatie meer inbrengen is
datasaturatie bereikt en kan de onderzoeker de dataverzameling stoppen. Hiervoor zijn vaak veel minder deelnemers
nodig dan voor een kwantitatief onderzoek waarbij een representatieve steekproef belangrijk is om resultaten te
kunnen generaliseren. Soms kan kwantificeren van de in het kwalitatief onderzoek geïdentificeerde onderwerpen zinvol
zijn om een maat en getal te geven aan de resultaten. Kwalitatief onderzoek kan dan gevolgd worden door kwantitatief
onderzoek.
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Tabel 1. Interview karakteristieken
Deelnemer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zorginstelling
A
Bijzonder
A
A
C
D
D
D
E
E
E

Geslacht
Man
Vrouw
Man
Vrouw
Vrouw
Vrouw
Vrouw
Man
Man
Man
Vrouw
Vrouw

Status
MRSA
Bijzonder resistente Escherichia coli
Bijzonder resistente Escherichia coli
MRSA
MRSA
Bijzonder resistente Proteus mirabilis
MRSA
MRSA
MRSA
MRSA
MRSA

interview werd afgenomen door 1 of 2 onafhankelijke
onderzoekers. Om de interviews zo open mogelijk te
kunnen afnemen waren de onderzoekers telkens niet op de
hoogte van de precieze gezondheidsstatus van de deelnemer. De interviews duurden 30 tot 45 minuten.
Bij 5 interviews was een familielid of begeleider aanwezig.
Zij werden verzocht alleen te luisteren, maar als ze toch
opmerkingen maakten werden die niet meegenomen in de
analyse van het onderzoek. Bij 1 van de interviews bleek dat
de echtgenoot,die bij het interview van zijn vrouw aanwezig
was en in dezelfde zorginstelling, ook drager te zijn van een
BRMO. In goed overleg werd besloten om beide echtlieden
samen te interviewen en beiden te includeren in de onderzoekspopulatie (Tabel 1: deelnemers 2 en 3).
Na de interviews werden in een kort gesprek met een
verzorgende of begeleider gegevens verzameld over de
bezochte zorginstelling.

dragerschap. Meerdere deelnemers geven aan dat zij het
feit dat ze BRMO-drager zijn niet ernstig opnemen, omdat
ze in hun leven al verschillende veel ingrijpender gebeurtenissen hebben meegemaakt. Door het ontbreken van
lichamelijke klachten denken ze niet vaak aan BRMO en
hebben soms zelfs het idee dat ze de bacterie al kwijt zijn.
Aan de andere kant is het ontbreken van lichamelijke
klachten voor sommigen reden tot ongerustheid:

Data-analyse

	Ja, hoe kom ik er aan en hoe kom ik er weer vanaf eigenlijk? Wat
is de oorzaak? Kan ik er zelf wat mee? Ligt het aan het eten?
Want dat zag ik van de week op de televisie. Ik eet veel fruit. Zit
het in het fruit? In een kiwi? In een mandarijn, in een appeltje?

De geluidsopnames van de interviews werden woordelijk
uitgeschreven. De analyse werd uitgevoerd op basis van
thematic analysis (11) met behulp van Atlas. Ti version 7.1.8.

Resultaten
Gedachten en ervaringen
De meeste deelnemers geven aan dat zij geen lichamelijke
klachten hebben die het gevolg zijn van hun BRMO-

	Ja, en juist doordat je niets voelt en je niet ziek bent, dat is het
ergste juist.
Veel deelnemers geven aan dat ze niet goed weten welke
BRMO ze precies bij zich dragen en wat dragerschap
inhoudt. De meeste hebben veel vragen over hoe en
wanneer ze de bacterie hebben opgelopen, al hebben ze
hier soms wel ideeën over. Slechts een minderheid van de
deelnemers geeft aan wel goed geïnformeerd te zijn.

Onbekendheid met dragerschap en de gevolgen hiervan
veroorzaakt bij veel deelnemers schuldgevoelens, gevoelens van onzekerheid en schaamte. Sommigen geven aan
dat zij contact met anderen mijden uit angst de bacterie
over te dragen:
	Schaamte, schaamte. Ik heb schaamte gekregen. En het is niet
niks hoor, want dat is erg. En ik ben dan zo bang dat de mensen
als ze het weten, terughouden. Daar ben ik zo bang voor.
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Maatregelen in het verpleeg- en
verzorgingshuis
Deelnemers geven aan dat het personeel dat hen verzorgt,
beschermende maatregelen neemt door een schort en
handschoenen te dragen en de handen extra te wassen.
Soms wordt er ook een mondkapje gedragen. De meeste
deelnemers weten dat de maatregelen genomen worden
om overdracht van BRMO te voorkomen. Ze vinden de
maatregelen over het algemeen niet vervelend en voelen
zich respectvol behandeld:
	Nee, maakt mij niet uit. Kijk, er zijn ook verplegenden die mensen
behandelen die niks hebben die ook handschoenen dragen dus zo
gek is dat niet.
Deelnemers vertellen dat het verzorgend personeel de
beschermende maatregelen niet altijd even consequent
toepast. Veel deelnemers vinden dit erg vervelend en
verwarrend. Het valt hen verder op dat niet al het personeel
even goed geïnformeerd is en dat tijdelijke krachten of
nieuw personeel soms niet goed weten wat ze moeten
doen. Op dit soort momenten voelen deelnemers zich
persoonlijk verantwoordelijk, maar vinden het tegelijkertijd
lastig, door de afhankelijke positie waarin zij zelf verkeren,
om de verzorgende erop aan te spreken. Er is tenslotte ook
begrip voor verzorgenden die onvoldoende beschermende
kleding dragen, omdat ze dit ook wel erg belastend vinden
voor het personeel zelf.
	Van de week kwam er één mij ook douchen. Ik zei niks. Ze had
wel handschoenen aan. Toen was ze klaar, ik zei: bent u niks
vergeten? Ze zegt: heb ik iets verkeerd gedaan met douchen? Ik
zeg: nee, je hebt je kleding niet aan. O, zegt ze: ben ik vergeten.
Maar, ja daar ga ik dan ook niet over praten met de hoofdzuster.
Een aantal deelnemers vertellen dat er een bordje met een
symbool van een handschoen of een informatiekaart op
hun deur gehangen is om het personeel te laten weten dat
ze de kamer alleen mogen betreden met beschermende
kleding. Veel deelnemers vinden deze maatregel erg
vervelend en schamen zich ervoor, omdat ook medebewoners het symbool op de deur zien.
	Goh, zeg hij (andere bewoner): “buurvrouw, u heeft een handje op
de deur, waar is dat voor?” Ik zeg: “dan kan ik zwaaien als gij
voorbij komt”, want ik het wou het niet zeggen.
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Gedrag van anderen
Alle deelnemers geven aan dat hun naaste familie op de
hoogte is van het BRMO-dragerschap. De meeste familieleden heben hier geen problemen mee en gedragen zich niet
anders dan anders. Twee deelnemers geven echter aan dat
hun familie niet meer op bezoek komt vanwege het BRMO.
Een aantal deelnemers is wel bang om de bacterie over te
dragen aan familieleden. Sommigen hebben zelf maatregelen genomen om dit te voorkomen, door bijvoorbeeld
familieleden te vragen hen niet meer te kussen.
De reacties van medebewoners op het BRMO-dragerschap
van de deelnemers zijn wisselend. Een aantal deelnemers
geeft aan dat medebewoners hen mijden uit angst voor
besmetting:
	Ja, er waren wel wat mensen een beetje angstig om besmet te
raken. Zo van wow, ze raakt de suikerpot aan, die moet ik dan
maar niet aanraken.
Anderen geven aan dat medebewoners snel aan de maatregelen gewend raakten en hen weer als vanouds behandelen nadat de instelling informatie en uitleg had gegeven.
Een aantal deelnemers vindt het lastig als medebewoners
vragen stellen. Ze hebben niet altijd zin om de vragen eerlijk
te beantwoorden uit schaamte of uit angst daarna gemeden te worden.
Buiten de eigen instelling krijgen bijna alle deelnemers te
maken met veel onbegrip en reacties die hen kwetsen. Er
wordt gesproken over vervelende ervaringen tijdens een
polikliniekbezoek of dagbehandeling in het ziekenhuis. Hierbij
werden ze door een baliemedewerker verzocht, hoorbaar voor
iedereen, om naar een aparte wachtruimte te gaan of kregen
te horen dat de wachtkamer waar ze in zaten gedesinfecteerd
moest worden vanwege de bacterie. Sommige deelnemers
geven aan dat zij geweigerd zijn voor een groepsreis, niet
meer welkom zijn in een activiteitencentrum of de toegang
geweigerd is door een andere zorginstelling. Uit deze
voorbeelden blijkt dat er sprake is van stigmatisering, wat
in alle gevallen heeft gezorgd voor veel verdriet en onbegrip.

Informatievoorziening
Ongeveer de helft van de deelnemers geeft aan niet
voldoende informatie over BRMO-dragerschap te hebben
ontvangen of kunnen niet met vragen bij hun zorgverlener
terecht. Ze vinden het lastig om zelf vragen te stellen aan de
verzorgenden, uit schaamte, angst voor afwijzing of
vanwege de hoge werkdruk bij het personeel:
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Figuur 1. Raamwerk ervaring BRMO-dragers

	Het enige antwoord dat ik kreeg was van: “U hoeft zich geen
zorgen te maken, u moet er niet van wakker liggen”. Nou, dat is
het dan, uitgepraat.
De andere helft van de deelnemers is wel tevreden over de
informatie die zij veelal via de eigen zorginstelling krijgen.
De informatie wordt verstrekt tijdens bijeenkomsten of in
de vorm van folders of brieven. Deze deelnemers geven aan
dat duidelijke informatie veel onzekerheid bij hen zelf heeft
weggenomen. Ook vertellen ze dat er meer begrip is
ontstaan onder medebewoners nadat informatie was
verstrekt over de bacterie en de gevolgen:
	Ja, we hebben hier toen wel hele informatieavonden gehad hoor
over de MRSA, een voorlichting. En daar bleek dus inderdaad uit
dat je helemaal niet zo neurotisch hoeft te doen.
Kennis en het geven van informatie lijken factoren te zijn
die de ervaring van bewoners met BRMO-dragerschap
kleuren. In figuur 1 is dit schematisch weergegeven. In de
korte gespreken met begeleiders en verzorgenden na de

interviews werd regelmatig aangegeven dat bewoners
uitgebreide informatie over BRMO hadden gekregen terwijl
de bewoners zelf aangaven weinig te weten over BRMO.
Het is mogelijk de dat informatie niet duidelijk is overgebracht of niet aansloot aan de behoeften van de bewoners.
Het kan echter ook zijn dat de informatie bij deze groep niet
altijd goed beklijft.

Discussie
Met dit onderzoek is in kaart gebracht wat de ervaringen zijn
van mensen die drager zijn van een BRMO en wonen in een
verpleeg- of verzorgingshuis. Hun kijk op BRMOdragerschap, het gedrag van anderen en de maatregelen die
genomen worden in de instellingen waar zij wonen, kwamen
in deze studie naar voren als factoren die invloed zijn op hoe
zij omgaan met het dragerschap. De meeste deelnemers aan
het onderzoek hebben veel vragen over hun dragerschap,
hetgeen zorgt voor onrust en onzekerheid. De zorgmaatregelen die in instellingen worden gehanteerd en het gedrag van
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mensen uit de omgeving, veroorzaken gevoelens van
uitsluiting, schaamte en onbegrip. Er kwam echter ook naar
voren dat BRMO-dragers wel begrip hebben voor de
maatregelen in hun eigen instelling en dat ze deze veelal niet
vervelend vinden. Begrip voor elkaars situatie lijkt groter te
zijn als alle betrokkenen – de drager zelf, het personeel en de
medebewoners – goed geïnformeerd zijn.
Naar ons weten is dit onderzoek nog niet eerder uitgevoerd.
Een sterke kant van dit onderzoek is dat de interviews inzicht
hebben gegeven in hoe deze groep mensen infectiepreventiemaatregelen ervaren. Dit is van belang omdat het nemen
van effectieve en proportionele maatregelen bij deze
groeiende groep van groot belang is. Dit laatste aspect weegt
zwaar in verpleeg- en verzorgingshuizen, omdat veel mensen
hier de laatste fase van hun leven doorbrengen.
Het bleek niet eenvoudig deelnemers te werven voor deze
studie. GGD’en bleken zelf geen gegevens over permanente
of langdurige dragers van een BRMO te hebben omdat
BRMO niet meldingsplichtig is. Zij hebben hiervoor deskundigen infectiepreventie, specialisten ouderengeneeskunde of
andere contactpersonen uit verpleeghuizen benaderd. Het
bleek dat de meeste instellingen maar weinig bewoners
hadden die voldeden aan de deelnamecriteria voor dit
onderzoek. Veel bewoners met BRMO-dragerschap die in
verpleeghuizen waren opgenomen vanwege andere aandoeningen, waren te ziek of cognitief niet in staat om deel te
nemen aan het onderzoek. Daarnaast gaven veel instellingen
aan dat er bij hen geen BRMO-dragers waren. Mogelijk is
BRMO-dragerschap nog niet wijd verspreid in deze instellingen, maar het zou ook kunnen dat er weinig aandacht is voor
de problematiek waardoor het niet altijd aan het licht komt.
Ondanks het feit dat er slechts 12 deelnemers aan deze
studie hebben deelgenomen, hebben we een goed beeld
gekregen van de ervaringen van cliënten met een BRMO in
verpleeg- en verzorgingshuizen. Doordat er bewoners uit
meerdere instellingen deelnamen die dragers waren van
verschillende BRMO-’s , was het mogelijk om veel verschillende gezichtspunten mee te nemen. Na 12 interviews
hadden we het idee dat datasaturatie bereikt was.
In dit onderzoek hebben we ervoor gekozen om uitsluitend
bewoners te interviewen en het perspectief van het
verzorgend personeel buiten beschouwing te laten. Een
voordeel van deze keuze is dat het goed duidelijk wordt hoe
bewoners de situatie ervaren. Een nadeel is dat de gegeven
informatie niet geverifieerd kon worden. Er werden wel
korte informele nagesprekken gehouden met een verzorgende of begeleider, waaruit bleek dat cliënten soms een
ander beeld van de situatie schetsen dan het personeel.
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Ook wordt informatie over BRMO aan bewoners niet altijd
goed opgenomen of anders geïnterpreteerd. Verder
onderzoek is nodig om dit beter in kaart te brengen.
Informatie aan zowel de BRMO-drager, als zijn omgeving
bleek in deze studie een belangrijke factor die van invloed is
op hoe een iemand zijn dragerschap ervaart. Informatie
over BRMO en hoe die overgedragen worden kan veel angst
en onrust wegnemen. (12,13) Voor verpleeg- en verzorgingshuizen is het belangrijk een communicatiestrategie te
ontwikkelen die specifiek gericht is op de doelgroep en het
beklijven van de informatie. Een dialoog tussen arts en
drager is een goede stap in de eerste richting (14). Tijdens
het gesprek moet begrijpelijke, consistente informatie
worden aangeboden. Informatie herhalen en mensen
vragen het antwoord te herhalen zijn strategieën zijn om de
informatie beter te laten beklijven. Ook schriftelijke
informatie kan bijdragen, in begrijpelijk Nederlands met
grote letters, veel wit en plaatjes (15). Wanneer iemand
goed op de hoogte is van zijn gezondheidsstatus, kan hij
zelf mogelijk ook een bijdrage leveren aan het informeren
van anderen, zoals familie, medebewoners en medewerkers.

Aanbevelingen
• Er moet aanvullend onderzoek worden gedaan naar hoe
informatie over BRMO’s het beste beklijft bij de
doelgroep.
• Er moet onderzoek worden gedaan naar de kennis en
attitude van verpleegkundigen en verzorgenden.
• Voor verpleegkundigen en verzorgenden is het belangrijk
dat zij naast voldoende kennis over het onderwerp ook
weten hoe ze adequaat moeten communiceren en
handelen zonder onrust te veroorzaken of te
stigmatiseren.

We willen alle deelnemende verpleeghuizen en cliënten
bedanken voor deelname aan het onderzoek.

Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door
financiële steun vanuit het programmabudget van het
project regionale ondersteuning van het RIVM Centrum
Infectieziektenbestrijding.
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Artikelen
GGD aan de keukentafel met
huisartsen over
antibioticaresistentie
N. Bouwmeester-Vincken

GGD’en hebben verschillende taken in de aanpak van antibioticaresistentie. De voornaamste
zijn preventie, monitoring, advisering en bestrijding. (1) Bij het invullen van deze taken is de
huisarts een belangrijke ketenpartner. Het team infectieziektebestrijding van de GGD Limburg-Noord wilde graag samen aan tafel met de verschillende huisartsengroepen in de regio.
De GGD nam daarom, in overleg met de huisartsen, het initiatief om een farmacotherapeutisch overleg over antibioticaresistentie voor te bereiden.
Het FTO is een periodiek overleg van afzonderlijke huisartsengroepen in een regio. Hieraan doen 10-15 huisartsen,
AIOS (artsen in opleiding tot specialist) huisartsgeneeskunde, coassistenten en de apotheker(s) van een praktijkgebied
mee. Tijdens de bijeenkomsten worden farmacotherapeutische thema’s besproken, vaak gebaseerd op nieuwe of
recent herziene richtlijnen. De doelen van het FTO zijn:
• informatie uitwisselen over geneesmiddelen en
voorschrijfgedrag;
• kritische reflectie op (eigen) voorschrijfgedrag;
• elkaar adviseren en afspraken maken over regionaal
voorkeursbeleid en opstellen van gezamenlijke
afspraken;
• toetsen van gemaakte afspraken.
De huisartsen bereiden de FTO’s per toerbeurt voor. De
bijeenkomsten beginnen met theoretische achtergrondinformatie over het gekozen thema. Vervolgens worden de
voorschrijfcijfers van behandeling met antibiotica per
huisarts besproken in relatie tot de informatie in de
richtlijnen. Daarna worden afspraken gemaakt, onderling
en met de apotheker.
In overleg met de huisartsen werd besloten dat de GGD het
onderwerp antibioticaresistentie zal voorbereiden voor
FTO-groepen in de regio als zij daarvoor uitgenodigd wordt.
De doelstellingen van de GGD waren hierbij:
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• het vergroten van de kennis over antibioticaresistentie
bij huisartsen;
• het opnieuw onder de aandacht brengen van juist
antibioticumgebruik. Een groot deel van de antibiotica in
Nederland wordt voorgeschreven door huisartsen. Uit
onderzoek is gebleken dat het voorschrijfgedrag te
beïnvloeden is door interventies tijdens het FTO; (2)
• huisartsen wijzen op hun verantwoordelijkheid om alert
te zijn op extramurale clusters van mensen met klachten
(bijvoorbeeld urineweginfecties, huidinfecties) door
infecties met bijzonder resistentie micro-organismen
(BRMO);
• het belang benadrukken van het signaleren en het
melden van clusters van antibioticaresistente ziekteverwekkers aan de GGD. Omdat lokale eerstelijnslaboratoriumdiagnostiek deels buiten de regio wordt verricht
kunnen clusters door lokale medisch microbiologen
minder goed gesignaleerd worden. Na een melding kan
de GGD de meldende huisarts adviseren bij het beperken
van de verspreiding van de betreffende ziekteverwekker;
• stimuleren van de discussie over richtlijnen (zie tekst in
kader);
• contact hebben met apothekers over de de multidisciplinaire aanpak van antibioticaresistentie;
• de gelegenheid hebben om actualiteiten ter sprake te
brengen en de GGD bij de huisartsengroep meer in beeld
te brengen;
• de mogelijkheid hebben om een klanttevredenheidsonderzoek te houden bij deze ketenpartner.
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Hoe ziet het FTO-antibioticaresistentie eruit?
Het FTO over antibioticaresistentie bestaat uit een inleiding
(3), een inhoudelijke presentatie en een kennistoets voor de
huisartsen. We bespreken de landelijke jaarcijfers over
antibioticaresistentie. (3) Wellicht zullen in de toekomst ook
lokale cijfers worden gepresenteerd. Verder worden de
apothekers van de FTO-groepen vooraf benaderd over de
voorschrijfcijfers van ‘hun’ huisartsen in de afgelopen 2 jaar
(spiegelinformatie).
Er zijn inmiddels een aantal FTO’s over antibioticaresistentie geweest. Deze avonden werden zeer positief gewaardeerd door de deelnemende huisartsen. Tijdens de bijeenkomsten werden de veelal bekende maatregelen ter
preventie van de verspreiding van antibioticaresistentie op
een rij gezet:
• Neem de basishygiëneregels in acht;
• Meer tijd nemen voor een patiënt tijdens een consult kan
voorkomen dat hij/zij met een recept voor antibiotica de
deur uitgaat;
• Schrijf bij luchtweginfecties antibiotica voor op basis van
de CRP(C reactief proteine)-bepaling (4). Met name bij
luchtweginfecties heeft juist gebruik van antibiotica een
positieve invloed op de vermindering van resistentie;
• Gebruik een ‘uitgesteld’ recept, waarbij de patiënt wel al
een recept meekrijgt maar met de instructie de medicatie pas te starten als de klachten niet verbeteren na een
bepaalde tijd of juist verslechteren. (5)
• Gebruik de informatiematerialen van het RIVM ter
ondersteuning van de verschillende interventies. (6)
Hoewel de genoemde maatregelen over het algemeen niet
nieuw waren voor de huisartsen, bleek na afloop dat aan
eenvoudige zaken als het wassen van de handen tussen de
visites toch niet altijd wordt gedacht. De interventies bij de
ouderen zijn belangrijk omdat ouderen vaker drager zijn en
kwetsbaar zijn waardoor zij eerder infecties kunnen krijgen.
Na het bespreken van de mogelijk te nemen maatregelen
wordt er gereflecteerd op eigen voorschrijfcijfers.

Vervolgens wordt er gediscussieerd over de richtlijnen (zie
tekst in kader).
Zonder acquisitie heeft onze team nu in totaal 6 uitnodigingen ontvangen van FTO-groepen. Op uitnodiging van
specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten staan afspraken gepland met als doel
te onderzoeken of we deze bijeenkomsten over antibioticaresistentie ook kunnen organiseren voor deze collega’s.
De collega’s van GGD Zuid-Limburg zijn geïnteresseerd en
overwegen overname van dit initiatief met gebruik van ons
format.
Het RIVM is bezig met het ontwikkelen van een landelijk
programma Juist gebruik; Surveillance & Stewardship antibioticagebruik in de eerstelijns, tweedelijns en langdurige zorg. Dit
programma is, in tegenstelling tot ons project, onderdeel van
de door de minister geïnitieerde projecten om antibioticaresistentie beheersbaar te houden en daarmee de zowel de
algemene bevolking als de individuele patiënten optimaal te
kunnen beschermen. De doelstellingen van het programma en
het in dit artikel beschreven initiatief van de GGD LimburgNoord komen niet helemaal overeen, maar afstemming van
beide activiteiten lijkt zinvol. De contacten hiervoor zijn gelegd.

Conclusie:
Het is zinvol om als team infectieziektebestrijding van de
GGD in gesprek te zijn met huisartsen, en in de toekomst
ook ander eerstelijnszorgverleners, om antibioticaresistentie in de regio tegen te gaan. Door aan te schuiven bij de
periodieke FTO’s van huisartsengroepen willen we meer
awareness bij de huisartsen over dit onderwerp creëren.
Ook biedt dit de gelegenheid om aandacht te besteden aan
onderwerpen die betrekking hebben op de algemene
infectiepreventie. De GGD krijgt tijdens dit overleg de
mogelijkheid zich meer te profileren en door samenwerking
leren betrokkenen elkaar beter kennen, we halen feedback
op en dragen actualiteiten uit. Een win-win-model!

Een voorbeeld van een discussie tijdens het FTO:
Welke richtlijnen zijn het beste te hanteren bij de groter wordende groep van kwetsbare ouderen die steeds langer thuis
blijven wonen? Huisartsen gebruiken de standaarden van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Specialisten
Ouderengeneeskunde hanteren richtlijnen van hun beroepsvereniging Verenso. Sommige richtlijnen van de huisartsen
en specialisten Ouderengeneeskunde verschillen op het vlak van diagnostiek en behandeling. In de richtlijn Urineweginfecties van Verenso wordt aangedrongen op meer diagnostiek en minder snel behandelen van urineweginfecties. Dit
verschil voert de discussie over de juiste manier van voorschrijven van antibiotica.
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Artikelen
Leidt afname van antibioticagebruik
bij dieren tot minder resistentieproblemen bij mensen?
H.M.G. van Beers-Schreurs, M.F.M. Langelaar

In een artikel over quinolonen en resistentie uit 2012 staat het volgende over veterinair
antibioticagebruik: “Veelgebruik leidt tot veel resistentie. Deze resistente bacteriën zouden
van dier op mens kunnen overgaan. Dan lijkt het voor de hand te liggen vooral het veterinaire
gebruik aan te pakken”. (1) Die uitspraak leidt tot vragen: Is dat echt zo? Leidt veterinair
antibioticagebruik regelrecht tot de nu ontstane problemen met resistentie bij mensen? Als
het veterinair antibioticagebruik sterk aan banden is gelegd, zal het resistentieprobleem bij
mensen dan opgelost zijn? Wat is er sinds 2012 gebeurd? Dit artikel geeft een overzicht over
veterinair antibioticagebruik, de gevolgen voor resistentie en de link naar de mens.

Antibiotica veterinair: gebruik en
resistentie
Het gebruik van antibiotica brengt resistentie met zich mee.
Dat is voor de behandeling van bacteriële infecties bij
dieren niet anders dan bij mensen. Voor de Nederlandse
dierenarts-practicus zijn daarom al decennia goed onderbouwde leidraden beschikbaar – formularia – ter ondersteuning van het juiste gebruik van antibiotica. Vanaf de jaren
1990 heeft de Werkgroep Veterinair Antibioticabeleid
(WVAB) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
Diergeneeskunde (KNMvD)dit classificatiesysteem voor
veterinaire antimicrobiële middelen ontwikkeld. Per
diersoort en per indicatie geven de formularia aan welke
middelen eerste, tweede of derde keus zijn. Gerichte
behandeling, alleen indien noodzakelijk, zal de minste
bijwerkingen (ontstaan van resistentie) geven.
Ondanks de aanwezige kennis en de beschikbaarheid van
keuzehulpen, zoals de formularia, is het therapeutisch
antibioticagebruik bij dieren vanaf 1990 een tijd lang
gestaag gestegen, zelfs bij afname van de veestapel. (2) Het
therapeutisch gebruik wordt, gezien de grote dieraantallen
voornamelijk bepaald door het antibioticagebruik in de
veehouderij. Vanaf 2006 is in Europa het gebruik van
antibiotica als groeibevorderaar afgeschaft. Dit leidde in

Nederland in eerste instantie tot een verdere stijging van
het therapeutisch gebruik van antibiotica. Na 2007 is echter
een daling te zien in de verkoopcijfers van antibiotica voor
veterinair gebruik (Bron: FIDIN, branchevereniging veterinaire farmacie) en vanaf 2009 is het gebruik drastisch
gedaald. Het totale gebruik van antibiotica is in 2016
gedaald met 64,4% ten opzichte van 2009. (3)

Kosten en baten van veterinair
antibioticagebruik
Resistente bacteriën bij dieren geven in de eerste plaats
problemen bij de behandeling van die dieren. Net als bij
mensen zorgt ziekte door resistente bacteriën bij dieren
voor suboptimale behandeling, therapiefalen, verhoogde
morbiditeit en eventueel mortaliteit en daarmee gepaard
gaand verhoogde kosten. De behandelaar moet uitwijken
naar andere antibiotica, waardoor ook daartegen resistentie kan ontstaan. Anders dan bij mensen komen de verhoogde kosten direct voor rekening van de diereigenaar.
Slechts een zeer klein deel van de eigenaren van gezelschapsdieren of paarden is verzekerd voor de extra kosten
voor diagnostiek, behandeling en de dierenarts.
Veehouders kunnen zich hiervoor niet verzekeren.
Decennialang leverde antibioticagebruik meer op dan
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Figuur 1. Verloop van de verkoopcijfers van antimicrobiële middelen voor veterinair gebruik, uitgedrukt in aantal kilogrammen actieve
stoffen (x1.000) van 1999 tot en met 2016 (Bron: FIDIN) naar hoofdcategorie

alleen een bijdrage aan het genezen van zieke dieren. Tot
2006 zaten er nog lage doseringen antibiotica gemengd
door het voer, als groeibevorderaar. Hierdoor neemt de
voederconversie toe: bij dezelfde hoeveelheid voer groeien
de dieren beter. Daarnaast werd op momenten dat de
dieren blootgesteld werden aan grote risico’s, bijvoorbeeld
op het moment dat de biggen bij de zeug worden weggehaald en zij van voornamelijk zeugenmelk overgaan op vast
voer, preventief antibiotica gebruikt. Voorkomen was
immers beter dan genezen. Vanaf juli 2012 is dat in
Nederland bij wet verboden.

diergezondheidsmanagement, waarmee antibioticagebruik
kon worden terug gedrongen. Dit is tegelijkertijd ook het
dierwelzijn ten goede gekomen. Worden de dieren toch
ziek, dan moeten zij wel behandeld kunnen worden als dat
noodzakelijk is. Zieke dieren onbehandeld laten is geen
optie, dit is een grove schending van het welzijn van het
dier. (4)

Een andere afweging tussen kosten en baten die veehouders maakten werd geleid door de lage kosten van antibioticagebruik en de kortetermijneffecten (opbrengsten),
tegenover de hoge kosten voor investeringen met effecten
op de langere termijn. Dieren gezond houden zonder
infectieziekten vereist goed voer en goede stallen met
goede ventilatie. Dit vroeg soms om forse investeringen.
Hoestende dieren bijvoorbeeld, in stallen van mindere
kwaliteit, konden ook behandeld worden met antibiotica
waardoor ze weer opknapten. De afgelopen jaren is er in de
gehele veehouderij steeds meer geïnvesteerd in beter

Resistente bacteriën bij dieren leiden echter ook tot
maatschappelijke kosten: de ontstane resistentie vormt een
potentiële dreiging voor de volksgezondheid. Immers,
sommige bacteriën van dieren geven (ook) ziekte bij de
mens. Bijvoorbeeld infecties met Campylobacter of Salmonella
spp. of met Escherichia coli O157. Besmetting met deze
bacteriën, die op zichzelf al pathogeen kunnen zijn voor de
mens, kan extra problemen geven bij de behandeling van
zieke mensen wanneer het om resistente pathogenen gaat.
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Behalve de resistente primaire pathogenen, waar logischerwijs veel aandacht voor is in het kader van de voedselveiligheid, kunnen ook resistente commensale bacteriën van dier
naar mens overgaan; zelfs genetisch materiaal dat codeert
voor resistentie in commensale bacteriën van dieren, kan
overgaan naar commensale bacteriën van mensen. Een
voorbeeld hiervan zijn de ESBL-producerende E.coli.

Transmissieroutes, attributie en
kwantificering van het probleem
Resistente bacteriën en genetisch materiaal dat codeert
voor resistentie, kunnen via verschillende manieren van het
dier bij de mens terecht komen: bijvoorbeeld door direct
contact met het dier, via de lucht, oppervlaktewater,
plantaardig voedsel dat met gecontamineerd oppervlaktewater besproeid is en via de consumptie van gecontamineerd vlees of eieren.
De Gezondheidsraad adviseerde antibiotica als groeibevorderaar af te schaffen vanwege de risico’s voor de
volksgezondheid: het ontstaan van resistentie en de
mogelijke daaruit voortvloeiende problemen bij de mens.
(5) De vraag is: via welke transmissieroutes komt het
probleem bij de mens terecht? Welke resistentie precies?
Wat is het aandeel van het gebruik van antibiotica bij het
dier en het ontstaan van resistentie bij dierlijke bacteriën,
aan de resistentieproblematiek die speelt bij de mens?
Waar in de keten kunnen we ingrijpen om ervoor te zorgen
dat het probleem voor de mens kleiner wordt?
Op die vragen is nog maar heel gedeeltelijk antwoord te geven.
Een aantal dingen is duidelijk: de resistente voedselpathogenen komen (voornamelijk) via het voedsel bij de mens.
Onvoldoende verhitting van een stukje vlees dat tijdens het
verwerken met Campylobacter besmet is kan leiden tot
gastro-intestinale klachten bij de mens. Als deze Campylobacter
dan resistent is tegen specifieke antibiotica moet men daar
bij antibiotische behandeling rekening mee houden.
Het is sinds 2015 duidelijk dat het ontstaan van livestock
associated-MRSA (LA-MRSA), toen nog een niet-typeerbare
MRSA, in de veestapel heeft geleid tot besmettingen bij de
mens, met name via direct contact met de dieren. (6) Niet
zonder reden behoren mensen met intensief contact met
varkens, kalveren of pluimvee tot de risicogroepen voor
dragerschap van MRSA. (7) Overigens is het strikte MRSA
search-and-destroybeleid in een aantal ziekenhuizen in het
zuiden van het land versoepeld, nu inmiddels is gebleken
dat deze bacterie zich toch anders lijkt te gedragen dan de
non-LA-MRSA. (8)

ESBL-producerende Enterobacteriaceae komen wereldwijd
voor en zowel vee als gezelschapsdieren worden
beschouwd als potentiële dierlijke bronnen van besmetting,
alhoewel overdracht van mens-op-mens en zeker import
vanuit het buitenland, waarschijnlijk een grotere bijdrage
leveren aan het probleem in de westerse wereld. (9)
In 2011 publiceerden Leverstein-van Hall et al. een spraakmakend artikel waarin zij op basis van genetisch onderzoek
van ESBL-producerende E. coli-isolaten afkomstig van
kippenvlees en van humane klinische isolaten concludeerden dat "de bevindingen suggestief zijn voor overdracht
van ESBL-producerende E. coli van pluimvee naar
de mens via de voedselketen". (10) Nu de onderzoeksmethoden verder ontwikkeld zijn, stelt een deel van de
co-auteurs van het artikel echter dat er beduidend minder
bewijs is voor de belangrijke rol van voedselproducerende
dieren als bron van antibioticaresistentie bij mensen. Whole
genome sequencing van dezelfde isolaten als in de eerdere
studie, toonde aan dat er geen bewijs is van de overdracht
van cefalosporineresistente E.coli via kippenvlees op de
mens. Met dezelfde data kon wel aannemelijk gemaakt
worden dat er overdracht van resistente bacteriën plaats
kan vinden van dieren naar mensen die in nauw contact
met de dieren verblijven, net zoals geldt voor de overdracht
van LA-MRSA. Mogelijkerwijs zou er ook overdracht van
mobiele genetische elementen plaats vinden tussen dier en
mens. De epidemiologie daarvan is echter zeker zo complex. (11)
In januari 2017 heeft het RIVM een rapport uitgebracht over
een schatting van de blootstelling van de Nederlandse
bevolking aan ESBL-producerende E. coli als gevolg van de
consumptie van vlees. (12) Het RIVM concludeert dat de
voornaamste bron van blootstelling aan ESBL E. coli de
consumptie van rundvleesproducten is die geen verhittingsstap hebben ondergaan, zoals filet americain. Op basis
van deze studie heeft de NVWA/BuRo advies uitgebracht
aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
waarin geconcludeerd wordt dat het "niet waarschijnlijk is
dat onverhit vlees en onverhitte vleesproducten de belangrijkste blootstellingsroute vormen van ESBL-producerende
E. coli." (13) Desalniettemin, om de risico’s van ESBL-E. coli in
vlees te beheersen, adviseert men wederom om data te
genereren die nodig zijn om "een valide vergelijking te
kunnen maken tussen de bijdrage van de verschillende
blootstellingroutes aan de humane ESBL-problematiek."
In 2011 publiceerde de Gezondheidsraad een advies voor de
veehouderij en dierenartsen op basis van een redenering
vanaf de andere kant: als we de huidige patiënten in
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ziekenhuizen met infecties met resistente bacteriën als
uitgangspunt nemen, welke zijn dan mogelijk gerelateerd
aan de veehouderij? (14) Op basis van deze redenering werd
er een advies geformuleerd met maatregelen. Deze
maatregelen waren gebaseerd op de aanname dat het
onbekend was hoe groot het aandeel vanuit de dierpopulatie was. Het stond wel vast dat er een aandeel was, en dat je
dit aandeel (verder) kunt verkleinen door in de dierhouderij
het antibioticagebruik terug te dringen. Het advies van de
Gezondheidsraad was een kwalitatief advies over specifieke
groepen antibiotica, met name om de ontwikkeling van
ESBL-producerende Enterobacteriaceae terug te dringen, omdat
die als het grootste probleem werden gezien. In 2015 scherpte
de Gezondheidsraad de advisering nog verder aan. (15)

Oplossingen en acties
Tussen het begin van het derde millennium, de afschaffing
van de groeibevorderaars in 2006 en de dag van vandaag, is
er veel veranderd in de veehouderij en de diergeneeskunde.
Overheid, private partijen, diersectoren en dierenartsen
hebben allen maatregelen genomen om het antibioticagebruik in de veehouderij terug te dringen.
Kwaliteitssystemen, toezicht, nieuwe en aangescherpte
richtlijnen, overheidsregelingen die het voorschrijven en
toedienen van antibiotica uitsluitend bij de dierenarts
beleggen, een intensievere vaste relatie tussen veehouder
en dierenarts, al deze maatregelen hebben bijgedragen aan
de aanzienlijke afname van antibioticagebruik.
Van eminent belang is het inzicht in antibioticagebruik door
dierenartsen en op de veehouderijen. De Stichting
Diergeneesmiddelen autoriteit (SDa) werd daartoe in 2010
opgericht. De convenantpartners in de destijds bestaande
Stuurgroep Antibioticaresistentie Dierhouderij committeerden zich aan een afname van het gebruik van antibiotica
ten opzichte van het jaar 2009. Deze afname zou worden
bereikt door kwantitatieve vermindering van het totale
antibioticumgebruik, kwalitatieve verbetering van het
antibioticumgebruik (door het gebruik van voor de volksgezondheid kritische middelen aan strenge voorwaarden te
laten voldoen) en centrale registratie van het antibioticumgebruik. Sinds de oprichting rapporteert de SDa jaarlijks
over het antibioticagebruik in de verschillende diersectoren
en vergelijkt dit gebruik met vastgestelde waarden. Iedere
dierenarts en iedere veehouder kan zien hoe zijn antibioticagebruik zich verhoudt tot het antibioticagebruik van
collega’s in dezelfde diersector. Er wordt een stoplichtsignalering gebruikt voor gebruik dat buiten de streefwaarden
valt. Dierenartsen of veehouders in het rode gebied kunnen
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via de private kwaliteitssystemen of via de toezichthouder
(NVWA) maatregelen opgelegd krijgen.
De SDa heeft onderzocht of het mogelijk is waarden vast te
stellen die gebaseerd zijn op basis van het voorkomen van
resistentie van specifieke bacteriën tegen bepaalde antibiotica bij een diersoort. Dat is nog niet gelukt. Er zijn andere
factoren naast het absolute antibioticagebruik op het
bedrijf die de resistentiecijfers beïnvloeden.
Naast de stringente focus op het terugdringen van het
gebruik van antibiotica is het ook van belang om verder in
te zetten op het terugdringen van de verspreiding van
resistente bacteriën tussen en binnen veehouderijen. Meer
kennis is ook nodig over de transmissie van mens naar dier.
Introductie van een (zeer) resistente bacterie in een
dierpopulatie, waarna de bacterie zich ongemerkt door de
dierpopulatie kan verspreiden en daarna weer mensen kan
besmetten, is een onderbelicht maar niet ondenkbaar
scenario. (16)
Wat helpt dierenarts en veehouder om antibiotica correct
voor te schrijven, alleen daar waar nodig is? Ook hierop is
nog weinig zicht. Speksnijder onderzocht of met gerichtere
adviezen van dierenarts aan de veehouder het antibioticagebruik te beïnvloeden is. Dit bleek het geval te zijn. (17)
Verder onderzoek naar kritische succesfactoren (KSF) voor
voorschrijfgedrag wordt uitgevoerd in de verschillende
diersectoren.

Grote onbekende: overdracht
van resistentie vanuit
gezelschapsdieren, paarden
De totale hoeveelheid antibiotica die gebruikt wordt voor
gezelschapsdieren is vorig jaar door de SDa in kaart
gebracht. (18) In vergelijking met het gebruik voor de
veehouderijsectoren is het gebruik per dier door de bank
genomen lager, maar het contact van diereigenaren met
hun gezelschapsdier is echter innig en bij honden en katten
is in diverse studies het dragerschap van resistente bacteriën aangetoond. (19) Onbekend is waar de dieren de
resistente bacteriën vandaan hebben. Er is casuïstiek
bekend van uitwisseling van resistente bacteriën tussen
mens en dier. Onbekend is wat het betekent voor de mens
op populatieniveau. Er zijn situaties denkbaar, bijvoorbeeld
in de ouderenzorg, waar gezelschapsdierbezit en dragerschap van resistente bacteriën wel degelijk een risico zou
kunnen vormen voor de omgeving.
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Resultaten: niet alleen succes,
nog vele vragen onbeantwoord
Het gebruik van antibiotica in de dierhouderij is drastisch
gedaald, in 2016 ruim 64% ten opzichte van het peiljaar
2009. Het gebruik van kritische middelen voor de mens (de
derdekeuzemiddelen waartoe de fluorochinolonen en de
derde- en vierdegeneratie cephalosporinen behoren) is tot
nul of bijna nul gedaald. (2)
In figuur 2 wordt de trend in het gebruik van antibiotica per
diersector aangegeven. Sinds een aantal jaren laten de
MARAN-rapportages, die inmiddels back-to-back worden
gepubliceerd met NethMap, een daling zien van de gemeten resistenties van commensale E.coli in de verschillende
diersectoren. Figuur 3 MARAN 2017 (20) De daling in gebruik
van antibiotica in de veehouderij wordt dus gevolgd door
een daling in de mate van resistentie in de veehouderij

Er zijn helaas ook studies met minder positieve resultaten.
In de varkenshouderij is weliswaar het gebruik van verschillende soorten antibiotica sterk gedaald maar dit heeft niet
of nauwelijks effect gehad op het dragerschap van MRSA. In
een studie bij varkens op het slachthuis werd bij vrijwel alle
varkens dragerschap in de neus gevonden. (21)
In de jaren 2011-2013 werd Nederland achtervolgd door een
rapport van de het European Medicines Agency (EMA)
waarin de hoeveelheid verkochte antibiotica, gecorrigeerd
voor dierpopulatie, van 9 Europese landen werd vergeleken. (22) Terwijl het humane antibioticagebruik in ons land
klassiek laag was ten opzichte van andere Europese landen,
bleken wij plots koploper in antibioticagebruik voor dieren.
Inmiddels zijn het gebruik en de resistentie dermate
gedaald dat ook The British Medical Journal het beleid in
ons land als voorbeeld stelt van een geslaagde One Health
approach. (23)
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Figuur 2. Langetermijnontwikkeling in antibioticumgebruik op basis van WUR-LEI-gegevens (zoals gepubliceerd in MARAN-rapportages)
(DD/DJ) en SDa cijfers (DDDANAT) op basis van een spline (getrokken lijn) met puntschattingen voor ieder jaar met 95% betrouwbaarheidsinterval. Reken-technische details zijn in de bijlage te vinden. Kalkoenen (bovenste lijn), kalveren (tweede lijn van boven), vleeskuikens
(middelste lijn), varkens (tweede lijn van onderen), en melkvee (onderste lijn). Voor kalkoenen is geen betrouwbaarheidsinterval voor de
gefitte lijn weergegeven in verband met de breedte (Bron: SDa (2))
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Conclusie
Antibioticagebruik bij dieren leidt tot resistentie. Deze
resistentie is via bacteriën of via mobiele genetische
elementen overdraagbaar van dier op mens. Dit kan leiden
tot problemen met resistente bacteriën bij mensen. De
routes waarlangs de resistentie tussen dier en mens zich
verspreiden zijn onvoldoende bekend. Het aandeel van de
problemen bij de mens dat zijn oorsprong vindt in de
dierpopulatie is niet te kwantificeren. Ondanks de vele
onbekenden noopt de ernst van de wereldwijde resistentieproblematiek tot maatregelen in alle sectoren waar
antibiotica worden voorgeschreven.
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In de dierhouderij zijn forse maatregelen genomen die
hebben geleid tot een drastische daling van antibioticagebruik. Dit heeft in ieder geval in de commensale bacteriën
van dierpopulaties een daling van resistentie tot gevolg
gehad. Voor specifieke resistente bacteriën geldt dat niet
altijd. De maatregelen in de dierhouderij moeten onverminderd voortgezet worden om terugval te voorkomen en om
de dalende trend van resistentie te bestendigen. Voor de
resistente bacteriën waar daling van het antibioticagebruik
alleen klaarblijkelijk onvoldoende is, zal men meer moeten
inzetten op biosecuritymaatregelen om transmissie tegen
te gaan.
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Heeft de afname in het veterinair antibioticagebruik geleid
tot een oplossing van het resistentieprobleem bij mensen?
Die vraag kan nog niet beantwoord worden. Een echt
positief resultaat zou zijn als de surveillancecijfers uit de
zorgsector aantonen dat de behaalde resultaten in de
dierhouderij daadwerkelijk leiden tot vermindering van
resistentie in de zorgsector. Gezien de vele onzekerheden
lijkt dit echter hoog gegrepen.
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Artikelen
COMBAT-studie: import en
verspreiding van ESBL-E door
reizigers
M. S. Arcilla, J. M. van Hattem, M. R. Haverkate, M. C.J. Bootsma, P. J.J. van Genderen, A. Goorhuis, M. P.
Grobusch, A. M. Oude Lashof, N. Molhoek, C. Schultsz, E. E. Stobberingh, H. A. Verbrugh, M.D. de Jong, D. C.
Melles, J. Penders

Antimicrobiële resistentie vormt een steeds belangrijkere dreiging voor de gezondheidszorg
wereldwijd. (1) Het gebruik van antibiotica in mens en dier is een belangrijke risicofactor voor
deze toenemende resistentie. (2) Gezien de enorme groei van internationaal toerisme, van 25
miljoen reizigers in 1950 naar 1.133 miljard reizigers in 2014, (3) levert internationaal reizen
mogelijk ook een substantiële bijdrage aan de toename van resistentie. Immers resistente
bacteriën of mobiele genetische elementen die resistentiegenen bevatten kunnen zich zodoende makkelijk verspreiden tussen regio’s. (4) Een belangrijk deel van de antimicrobiële
resistentiegenen is gelegen op plasmiden en codeert onder andere voor extended-spectrum
betalactamases (ESBLs, zoals TEM, SHV en CTX-M) en carbapenemases. Dit zijn enzymen die
resistentie veroorzaken tegen de meeste betalactam-antibiotica. (2,4) Bovendien zijn ESBLproducerende Enterobacteriaceae (ESBL-E) en carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae
(CPE) vaak resistent tegen meerdere andere antibioticaklassen, waardoor weinig tot geen
effectieve antimicrobiële middelen beschikbaar meer zijn voor de preventie en behandeling
van infecties. (4,5)

Eerdere studies hebben hoge acquisitiepercentages van
ESBL-E en sporadische acquisitie van CPE onder internationale reizigers gerapporteerd. (6-10) Echter, data over
ESBL-E-kolonisatie en transmissie binnen huishoudens na
reizen en risicofactoren voor de kolonisatieduur zijn
beperkt. Zulke data zijn nodig om vast te stellen wat het
risico van introductie en verspreiding van antimicrobiële
resistentie door reizigers voor de volksgezondheid is, en
wat de mogelijke noodzaak en maatregelen zijn om deze
risico’s te monitoren of te beperken. Het identificeren van
individuen die een risico hebben om ESBL-E- drager te zijn,
maakt het mogelijk om tot doelmatige maatregelen te
komen om verdere introductie en verspreiding van ESBL-E
of CPE te voorkomen. Bovendien leidt het aanpassen van
de empirische antimicrobiële therapie in individuen die een
risico hebben op ESBL-E-dragerschap tot optimale klinische
zorg. In deze studie hebben wij de acquisitie van ESBL-E
tijdens internationaal reizen, de risicofactoren voor deze

acquisitie, de duur van kolonisatie en de transmissie naar
huisgenoten onderzocht.

Methoden
Studieopzet en deelnemers
De studieopzet en methoden zijn elders uitgebreid beschreven. (11) In een multicenter, longitudinale prospectieve
cohortstudie hebben we reizigers vanaf 1-3 weken voor de
reis tot 12 maanden na terugkomst gevolgd. Om transmissie binnen het huishouden te bestuderen hebben we ook
niet-reizende huisgenoten in dezelfde periode gevolgd.
Geschikte deelnemers waren volwassenen (leeftijd ≥ 18
jaar) die van plan waren om minimaal 1 week tot maximaal
3 maanden te reizen. Ze werden geworven bij de Travel
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Clinic Havenziekenhuis (Rotterdam), het Tropencentrum
AMC (Amsterdam), en de Ease Travel Clinic &Health support
(Zuid-Limburg) van november 2012 tot november 2013. Alle
deelnemers hebben een toestemmingsformulier
ondertekend.

Procedures
Deelnemers kregen een ontlastingsafnamepakket en
werden geïnstrueerd om zelf met een wattenstokje een
fecesmonster af te nemen, voor, direct na en 1 maand na de
reis. Indien een van deze ontlastingsmonsters een ESBL-E
bevatte, werden de reiziger en zijn of haar huisgenoten
gevraagd om ook 3, 6 en 12 maanden na de reis ontlastingsmonsters af te nemen. Indien geen van de monsters
positief was voor ESBL-E werden er geen extra monsters
verzameld. Vragenlijsten werden op alle tijdsmomenten
verzameld om informatie te verzamelen over mogelijke
risicofactoren voor ESBL-E-acquisitie en kolonisatieduur,
demografische gegevens, co-morbiditeit, en gedrag voor,
tijdens en na het reizen. Monsters werden direct na
ontvangst verwerkt. Ze werden geïnoculeerd in een
trypticase sojabouillon, gesupplementeerd met vancomycine (50 mg/L) om te selecteren voor Enterobacteriaceae. De
bouillon werd vervolgens gekweekt op een chromID
ESBL-agarplaat (bioMérieux, Marcy l’Etoile, Frankrijk). Alle
morfologisch verschillende kolonies werden geïdentificeerd
tot op speciesniveau met matrix-assisted laser desorption/
ionisation time-of-flight mass spectrometrie (Bruker
Microflex LT, Bruker, London, UK). De minimaal remmende
concentratie van verschillende antibiotica werd bepaald van
alle Enterobacteriaceae met de Vitek (bioMérieux). ESBLproductie werd fenotypisch geconfirmeerd door de combinatie-disk-diffusiemethode volgens de huidige nationale
richtlijnen. (12)
Alle fenotypisch geconfirmeerde ESBL-E-isolaten verworven tijdens de reis, werden gescreend op de aanwezigheid
van ESBL-genen met microarray zoals eerder beschreven.
De aanwezigheid van ESBL-genen werd geconfirmeerd door
PCR met primers specifiek voor CTX-M-enzymgroepen
1,2,8,9 en 25. Verdere karakterisering door sequentieanalyse werd verricht voor de meest prevalente CTX-M- groepen, 1 en 9. PCR- confirmatie- en sequentieanalyse van
genen voor TEM en SHV ESBLs werden beperkt tot isolaten
die negatief bleken voor alle CTX-M-genen op basis van de
microarray. Een algemene CTX-M enzymgroepen PCR werd
verricht indien geen ESBL-genen werden gedetecteerd door
de microarray. Wanneer deze groepen PCR-positief was,
volgde bevestiging door een specifieke PCR en sequentie330 | Nummer 9 | Jaargang 28 | 2017

analyse voor de verschillende CTX-M-groepen. Sequenties
werden vergeleken met data uit de NCBI GenBank en Lahey
databanken.
Acquisitie werd gedefinieerd als afwezigheid van ESBL-E in
ontlastingsmonsters voor de reis en aanwezigheid van
fenotypisch geconfirmeerde ESBL-E in monsters verkregen
direct na de reis. Duur van dragerschap werd gedefinieerd
als het laatste positieve monster welke een ESBL van
dezelfde groep (TEM, SHV, of CTX-M-groepen 1, 2, 8, 9 of 25
of een combinatie) bevatte als het monster afgenomen
direct na de reis. Deelnemers met opeenvolgende monsters
positief voor ESBL-E werden geclassificeerd als persisterende dragers en deelnemers met ESBL-E- positieve
monsters afgewisseld met tenminste 1 negatief monster
werden geclassificeerd als intermitterende dragers.

Statistische analyse
De cumulatieve incidentie, de incidentie per 100 persoonsdagen van reizen en de bijbehorende 95% betrouwbaarheidsintervallen (BI) voor ESBL-E acquisitie, werden
berekend voor elke subregio en land van bestemming. De
incidentie per 100 persoonsdagen van reizen werd berekend
met de methode maximum likelihood die was gebaseerd op
een constante acquisitiekans met rechtsgecensureerde en
intervalgecensureerde data.
Risicofactoren voor ESBL-E-acquisitie werden onderzocht
met logistische regressiemodellen op basis van de methode
van Bursac en collega’s (13) en geanalyseerd met SPSS
Statistics (versie 21.0). Resultaten zijn gepresenteerd als
odds ratio’s (ORs) en 95% BIs. Een afzonderlijke analyse
werd uitgevoerd voor de subregio’s Zuidoost-Azië, ZuidAzië en Oost-Afrika, omdat diverse aan dieet gerelateerde
factoren (consumptie van kip, barbecue vlees of varkensvlees) een statistische interactie lieten zien met specifieke
subregio’s. Tijd tot dekolonisatie werd vastgesteld met een
Kaplan-Meier survivalanalyse met rechtscensurering van
deelnemers van wie het laatst verzamelde monster ESBL-E
positief was. Univariabele en multivariabele Cox’s regressieanalyse werden verricht om te identificeren welke
risicofactoren geassocieerd waren met dekolonisatie. Deze
resultaten zijn gepresenteerd als hazard ratio’s (HRs) en
95% BIs (HRs <1.00 geven aan dat er een verminderd risico
is op dekolonisatie, oftewel een verhoogd risico op verlengde duur van dragerschap).
Om de transmissiekans van ESBL-E binnen huishoudens te
berekenen, is een Markovmodel ontwikkeld. Dit model was
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gebaseerd op fenotypisch bevestigde ESBL-E en alleen data
van huishoudens met een maximale grootte van 5 personen zijn geïncludeerd, wat 98% van de huishoudens
omvatte. Het model hield rekening met fout-negatieve
resultaten, missende kweekresultaten en de niet-geobserveerde tijden waarop kolonisatie is ontstaan. Het model
werkte als volgt: ESBL-E-positieve personen (zowel reizigers
als niet-reizende huisgenoten) konden ESBL-E overdragen
naar hun huisgenoten met snelheid β. Transmissie van
ESBL-E vanuit andere bronnen was opgenomen in de
achtergrondtransmissieparameter α. Verlies van kolonisatie
met ESBL-E gebeurde met snelheid γ. Negatieve kweken
konden in het model fout-negatief zijn en daarmee de
schatting van de sensitiviteit φ beïnvloeden. De specificiteit
van de kweken werd verondersteld 100% te zijn. De
transmissiekans van ESBL-E van een ESBL-E-positieve
persoon naar een ESBL-E-negatieve persoon, gegeven het
feit dat de ESBL-E negatieve persoon geen ESBL-E opliep via
een andere route, kon berekend worden als β/(β+γ). De
verschillende parameters van het model werden gelijktijdig
geschat met een maximum-likelihoodmethode in
Mathematica versie 9.0.

Resultaten
2737 reizigers werden gescreend voor geschiktheid, van wie
2001 geïncludeerd zijn in de studie. De mediane leeftijd was
50,5 jaar (IQR 32,8-60,7) en de meerderheid had een goede
gezondheid (tabel 1). 49 reizigers raakten lost to follow-up.
De voornaamste reden voor reizen was toerisme (1655
(84,2%) van 1965 reizigers) en de mediane reisduur was 20
dagen (IQR 15,0-25,0; tabel 1). De meest bezochte subregio’s waren Zuidoost-Azië (n=650), Oost-Afrika (n=287),
Zuid-Amerika (n=228), en Zuid-Azië (n=217). 122 (6,1%) van
de 2001 reizigers waren drager van ESBL-E voor de reis,
waardoor nog 1879 reizigers een risico hadden op ESBL-Eacquisitie. Van deze laatstgenoemde groep stuurden 1847
(98.3%) reizigers een ontlastingsmonster in direct na de
reis. Hiervan bleken 633 reizigers tenminste 1 ESBL-E te
hebben opgelopen tijdens de reis (tabel 2), wat overeenkomt met een acquisitiepercentage van 34,3% (95% CI
32,1-36,5). Bij deze 633 reizigers werden 859 morfologisch
verschillende ESBL-E- stammen geïsoleerd (759 Escherichia
coli, 67 Klebsiella pneumoniae, en 33 andere species). CTX-M15 was het meest frequent verworven ESBL-gen (338/633
reizigers (53,4%)).
ESBL-E werden het meest frequent verworven na een reis
naar Zuid-Azië (75,1%, 95% CI 68,4-80,9), gevolgd door
Centraal,- en Oost-Azië (48,8%, 38,4-59,3; tabel 2, figuur 1).

De acquisitiepercentages varieerden echter ook sterk
tussen landen binnen eenzelfde subregio. Onder de 22
meest frequent bezochte landen, was de acquisitie het
hoogst in India (88,6%, 95% CI 79,8-93,9) en het laagste in
Suriname (3,6%, 1,0-12,1). Ook reizigers naar OostAfrikaanse landen, zoals Oeganda (44,4%, 27,6-62,7), liepen
regelmatig een ESBL-E op.
In de multivariabele logistische regressieanalyse bleek
antibioticagebruik tijdens de reis de sterkste onafhankelijke
risicofactor voor ESBL-E-acquisitie (Tabel 3). Om het effect
van verschillende antibioticaklassen vast te stellen, hebben
we vervolgens de variabele ‘antibioticagebruik tijdens de
reis (nee versus ja)’ vervangen door de variabele ‘antibioticaklasse’ (geen antibiotica versus betalactam-antibiotica, of
quinolonen of andere antibioticaklasse). Gebruik van
quinolonen was het sterkst geassocieerd met ESBLacquisitie (gecorrigeerde OR 6,0, 95% CI 2,9-12,4), terwijl
associaties voor gebruik van betalactam-antibiotica (2,2,
0,95-5,14) of andere antibiotica (1,7, 0,59-2,35) niet significant waren. Er was een sterke associatie tussen ESBL-Eacquisitie en diarree tijdens de reis, met name reizigersdiarree die aanhield na terugkomst van de reis (Tabel 3). Ook
was er een verhoogd risico bij het eten van voedsel bij
straatverkopers. Dit risico werd hoger wanneer dit dagelijks
gebeurde (Tabel 3). Zelfgerapporteerde pre-existente
chronische darmziekte was een andere opvallende risicofactor voor ESBL-E-acquisitie (Tabel 3).
In de subgroepanalyse voor 3 van de bezochte subregio’s,
waren het eten van rauwe groenten en gebruik van antibiotica risicofactoren voor ESBL-E-acquisitie in Zuidoost-Azië.
In Zuid-Azië was de sterkste risicofactor contact met
weeskinderen en een dagelijkse maaltijd in een hostel of
guesthouse. In Oost-Afrika was de sterkste associatie
dagelijks bezoek aan de lokale markten en een verblijf in
rurale gebieden.
Een verlengde duur van ESBL-E-dragerschap (persisterend
en intermitterend) na acquisitie werd gezien in 42,9%,
25,1%, 14,3% en 11,3% van de reizigers op respectievelijk 1,
3, 6, en 12 maanden na de reis. De meerderheid van de
reizigers waren continu gekoloniseerd. De mediane duur
van dragerschap na de reis was 30,0 dagen (95% CI 28,933,1, figuur 2). ESBL-producerende K. pneumoniae en reizen
naar West-Azië waren geassocieerd met de kortste tijd tot
dekolonisatie. Reizigers die een CTX-M-groep 9 ESBL-E
hadden verworven, hadden een significant langere duur van
dragerschap vergeleken met reizigers die een CTX-M-groep
1 ESBL-E hadden verworven.
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Tabel 1. Algemene karakteristieken van reizigers en niet-reizende huisgenoten
Reizigers (n=2001)*
Geslacht
Man
Vrouw
Leeftijd in jaren (mediaan, IQR)
Opleidingsniveau
	Geen opleiding, lager onderwijs of lager beroepsonderwijs
Middelbaar algemeen onderwijs
	Middelbaar beroepsonderwijs of hoger algemeen onderwijs
Hoger beroepsonderwijs
Wetenschappelijk onderwijs
Antibioticagebruik in afgelopen 3 maanden
Nee
Ja
Reizen in het afgelopen jaar
Geen reis
Reizen binnen Europa
Reizen buiten Europa
Chronische ziekte‡
Nee
Ja
Chronische darmziekte‡
Nee
Ja
Continenten bezocht tijdens indexreis§
Azië
Afrika
Amerika
Europa
Oceanië
Duur van indexreis (dagen)
Reden van index reis
Vakantie
Werk of stage
Familiebezoek
Andere reden

920
(46,0%)
1081
(54,0%)
50,5 (32,8-60,7)

Niet-reizende huisgenoten
(n=215)†
80
(37,2%)
135
(62,8%)
46,9 (25,7-55,8)

243
280
200
642
595

(12,4%)
(14,2%)
(10,2%)
(32,7%)
(30,3%)

78
37
45
53
38

(36,4%)
(17,3%)
(21,0%)
(24,7%)
(17,8%)

1760
194

(90,1%)
(9,9%)

189
25

(88,3%)
(11,7%)

185
915
852

(9,5%)
(46,9%)
(43,6%)

27
124
64

(12,6%)
(57,7%)
(29,8%)

1500
443

(77,2%)
(22,8%)

173
38

(82,0%)
(18,0%)

1912
51

(97,4%)
(2,6%)

212
2

(99,1%)
(0,9%)

1016
633
326
21
5
20

(50,8%)
(31,6%)
(16,3%)
(1,0%)
(0,2%)
(15,0-25,0)

1655
161
82
66

(84,2%)
(8,2%)
(4,2%)
(3,4%)

Data zijn in aantallen (%) of mediaan (IQR=interkwartiele bereik)
* Sommige aantallen tellen niet op tot 2001 vanwege missende data
† Sommige aantallen tellen niet op tot 215 vanwege missende data
‡ Zelfgerapporteerd door reiziger of niet reizende huisgenoot
§ Indien reiziger meerdere continenten heeft bezocht, wordt alleen het voornaamste continent gepresenteerd in deze tabel
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Zuid-Azië
Centraal- en Oost-Azië
West-Azië
Noord-Afrika
Zuidoost-Azië
De Caraïben en Midden-Amerika
Midden en Oost-Afrika
West-Afrika
Zuid-Amerika
Zuid-Afrika
Noord-Amerika, Europa, en Oceanië

ESBL-E= extended-spectrum betalactamaseproducerende Enterobacteriaceae
* Aantallen tellen niet op tot 1847 omdat 221 reizigers meer dan een subregio hebben bezocht (66 met ESBL-E acquisitie) en reisbestemming mist voor 2 reizigers
† Aantallen tellen niet op tot 633 omdat 66 reizigers met ESBL-E-acquisitie meer dan een subregio hebben bezocht en reisbestemming mist voor 2 reizigers
‡ Gebasseerd op binomiale distributie (Wilson score interval)
§ Berekend met maximum likelihood estimation methode gebasseerd op een constante acquisitiesnelheid met rechtsgecensureerde en intervalgecensureerde data

Gemiddelde (SD) duur
van reis in dagen
20,6 (11,0)
20,4 (10,8)
10,9 (7,5)
12,1 (5,7)
23,1 (11,6)
19,2 (12,4)
19,8 (14,3)
15,5 (11,1)
26,5 (14,7)
21,7 (8,6)
17,2 (11,3)
Aantal
reisdagen
3727
1712
305
981
12493
1653
4060
1638
4778
2522
292
ESBL-E incidentie
proportie (95% CI)‡
75,1 (68,4-80,9)
48,8 (38,4-59,3)
42,9 (26,5-60,9)
42,0 (31,8-52,9)
37,0 (33,1-41,2)
27,9 (19,5-38,2)
27,8 (22,1-34,3)
18,9 (12,6-27,4)
18,3 (13,4-24,6)
6,0 (2,5-12,0)
5,9 (1,1-27,0)
Reizigers met ESBL-E
acquisitie (n=633)†
136
41
12
34
200
24
57
20
33
7
1
Reizigers
(n=1847)*
181
84
28
81
540
86
205
106
180
116
17
Reisbestemming

Tabel 2. Incidentie proportie en incidentie per 100 persoonsdagen van reizen voor ESBL-E acquisitie in Nederlandse reizigers, per subregio

ESBL-E-incidentie per 100 persoonsdagen van reizen (95% CI)§
7,2 (5,9-8,6)
3,5 (2,5-4,7)
5,8 (3,0-9,9)
4,5 (3,1-6,2)
2,1 (1,8-2,4)
1,7 (1,1-2,5)
1,6 (1,2-2,1)
1,4 (0,8-2,0)
0,8 (0,5-1,1)
0,3 (0,1-0,6)
0,4
(0-1,6)
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Van de 215 niet-reizende huisgenoten in deze studie,
waren er 63 huisgenoten die ESBL-E-negatief waren
op moment van inclusie en die samenwoonden met
deelnemers die een ESBL-E hadden verworven
tijdens de reis. Daarnaast waren er 105 reizigers
ESBL-E-negatief direct na de reis terwijl een andere
reiziger binnen hetzelfde huishouden wel een ESBL-E
hadden verworven tijdens de reis. In totaal waren er
dus 168 huisgenoten (in 152 huishoudens) at risk voor
ESBL-E-transmissie. Transmissie binnen huishoudens werd gezien in 13 (7.7%) van deze 168 huisgenoten (10 medereizigers en 3 niet-reizende huisgenoten), doordat een of meer van hun
follow-upisolaten positief was voor dezelfde
ESBL-groep (TEM, SHV, CTX-M groep 1,2,8,9 of 25)
als de indexreiziger.
We hebben vervolgens 3330 personen uit 1542
huishoudens geïncludeerd om de transmissiekans
van ESBL-E te bepalen na introductie in een huishouden. 381 huishoudens bestonden uit 1 persoon, 774
uit 2 personen, 187 uit 3, 160 uit 4 en 40 uit 5.
Transmissie van persoon-naar-persoon trad op met
een geschatte snelheid van 0,0013 (95% BI 0,00050,0024) per gekoloniseerd persoon per dag. De
achtergrondtransmissie gebeurde met een snelheid
van 0,00073 (0,00054-0,0009) per dag. De snelheid
van ESBL-E-dekolonisatie werd geschat op 0,010
(0,0092-0,011) per dag. De sensitiviteit van het
screeningsproces werd door het model geschat op
90% (86-93). De hieruit berekende transmissiekans
van ESBL-E van een ESBL-E-positief persoon naar
een ESBL-E-negatief persoon bleek 12% (5-18).

Discussie
De resultaten van dit onderzoek geven aan dat het
risico op ESBL-E-acquisitie tijdens reizen naar met
name Azië en Noord-Afrika hoog is. 11,3% van de
reizigers die een ESBL-E hadden verworven waren 12
maanden na terugkomst nog steeds gekoloniseerd.
De geschatte kans op transmissie van ESBL-E binnen
huishoudens was 12%. Naast reisbestemming bleken
antibioticagebruik, reizigersdiarree (vooral wanneer
dit aanhield bij terugkomst), en pre-existente
chronische darmziekten belangrijke risicofactoren
voor de acquisitie van ESBL-E gedurende de reis.
De frequentie van ESBL -import door reizigers is een
reden tot zorg. 75,1% van de reizigers naar Zuid-Azië
en 40-50% van reizigers naar Centraal, Oost- of
West-Azië, en Noord-Afrika verwierven een ESBL-E
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Figuur 1. Percentage reizigers dat ESBL-E opliep per subregio (volgens indeling van de Verenigde Naties)

tijdens de reis. Bovendien was de ESBL-E-acquisitie
aanzienlijk in sommige landen binnen Centraal- en OostAfrika, met name Oeganda (44.4%). Tot nu toe waren data
over acquisitie onder reizigers naar landen in Centraal- en
Oost-Afrika zeer beperkt. Ook hebben we eerder acquisitie
van carbapenemases en plasmidegemedieerde mcr-1
colistineresistentiegenen aangetoond in respectievelijk 5 en
6 reizigers binnen deze studiepopulatie.(14,15)
Slechts 2 van de 6 studies die eerder een multivariabele
risicofactoranalyse hebben uitgevoerd, identificeerde
antibioticagebruik en reizigersdiarree als significante
risicofactoren voor ESBL-E-acquisitie onder reizigers. (6-8)
Dit kan waarschijnlijk worden verklaard door de te kleine
aantallen deelnemers in deze eerdere studies om uitgebreide risicofactoranalyses uit te voeren. Een zelfgerapporteerde pre-existente chronische darmziekte (voornamelijk
inflammatoire darmziekten, prikkelbaredarmsyndroom en
coeliakie) was een risicofactor voor ESBL-E-acquisitie in
onze studie die nog niet eerder beschreven was. Van
antibioticagebruik, reizigersdiarree en chronische darmziekten is bekend dat deze geassocieerd zijn met een
verstoring van de darmmicrobiota. (16-18) Waarschijnlijk is
de verminderde kolonisatieresistentie als gevolg van
334 | Nummer 9 | Jaargang 28 | 2017

microbiële dysbiose het onderliggende biologische mechanisme waardoor de reizigers ontvankelijk waren voor
ESBL-E-acquisitie. Antimicrobiële middelen beïnvloeden de
darmmicrobiota, hetgeen zich voornamelijk uit door een
vermindering van kolonisatieresistentie. Hierdoor hebben
pathogene of resistente bacteriën de mogelijkheid om uit te
groeien. In deze studie vonden we dat naast reisbestemming, antibioticagebruik, met name gebruik van quinolonen zoals ciprofloxacine tijdens de reis, de sterkste risicofactor was voor ESBL-E-acquisitie. Een grote verstoring in
de menselijke microbiota is gerapporteerd na behandeling
met ciprofloxacine. (16,20) Hoewel het effect van amoxicilline op de samenstelling van darmmicrobiota beperkt is,
wordt ook voor amoxicilline een toename in de relatieve
hoeveelheid van resistente Enterobacteriaceae beschreven.
(16,19) Antibiotica werden door de reizigers binnen onze
studie het meest gebruikt voor de behandeling van gastroenteritis, hetgeen consistent is met eerdere studies. (21)
Import van ESBL-E door reizigers zou kunnen worden
verminderd door reizigers vóór de reis te adviseren terughoudend te zijn met antibiotica wanneer het gaat om
zelflimiterende infecties. Kantele en collega’s (22) lieten
bijvoorbeeld zien dat gebruik van uitsluitend loperamide
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ratio (95% CI)§

0,014
0,022
0,025

0,112
0,885
0,044
0,518

0,028

<0,001

0,001
0,003
0,477
0,001

0,021

0,019
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ESBL-E= extended-spectrum beta-lactamase producerende Enterobacteriaceae
* Aantallen tellen niet op tot 1847 vanwege missende data. Percentages zijn gerapporteerd na verwijderen van missende data, waarvan werd aangenomen dat deze zich at random voordeden
† Aantallen tellen niet op tot 633 vanwege missende data. De noemers voor percentages zijn de aantallen reizigers met risico op ESBL-E acquisitie gepresenteerd in de voorgaande kolom.
‡ Alleen gecorrigeerd voor reisbestemming gedefinieerd als VN subregio's: Caraïben/Midden-Amerika, Midden/Oost Afrika, Centraal/Oost-Azië, Noord-Amerika/Europa/Oceanië, Zuid-Azië, Zuid-Oost Azië, West Azië,
Noord-Afrika, Zuid-Afrika, West-Afrika, Zuid-Amerika
§ Aangepast voor reisbestemming en reisgerelateerde variabelen die in tabel zijn gepresenteerd
¶ Gedefinieerd als ≥ 3 maal waterdunne of brijige ontlasting binnen 24 uur, met of zonder begeleidende symptomen
∫ Meest frequent gebruik voor behandeling van gastro-enteritis (41 [31,1%] van 132 reizigers), van wie 17 (41,5%) antibiotica gebruikte zonder het consulteren van een arts

Pre-existente chronische darmziekte
Nee
Ja
Strand vakantie
Nee
Ja
Reizigersdiarree¶
Geen
Tijdens reis
Direct na de reis
Tijdens en direct na de reis
Antibiotica tijdens de reis∫‖
Nee
Ja
Bijwonen van grote (religieuze) bijeenkomst
Nee
Ja
Dagelijkse handhygiëne voor maaltijden
Geen
Schoonmaken met alcohol
Schoonmaken met zeep
Schoonmaken met alcohol en zeep
Maaltijd bij straat kraampjes tijdens de reis
Nooit
Regelmatig
Dagelijks

Reizigers met risico op ESBL-E Reizigers met ESBL-E
acquisitie (n=1847)*
acquisitie (n=633)†

Tabel 3. Risicofactoren voor ESBL-E-acquisitie onder reizigers in het finale aangepaste logistische regressiemodel
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Mediaan: dagen; 95% CI: 28.9-33.1
Kaplan-Meier-survivalcurve
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Figuur 2. Kaplan-Meiercurve van tijd tot dekolonisatie van ESBL-E in reizigers

voor de behandeling van milde reizigersdiarree niet
geassocieerd was met een verhoogd risico op
ESBL-E-kolonisatie.
De hogere ESBL-E-acquisitiepercentages onder reizigers
naar Azië is waarschijnlijk het gevolg van de wijde verspreiding van ESBL-E in dit werelddeel en daarmee het hoge
risico op besmetting van voedsel. Risicofactoren geassocieerd met voedsel kunnen om deze reden per reisbestemming verschillen, en kunnen daarom mogelijk gemist zijn in
eerdere studies waarin analyses niet werden gestratificeerd
op reisbestemming. In de algemene analyse was het eten
van voedsel van straatverkopers geassocieerd met een
verhoogd risico op ESBL-E-acquisitie. Echter, in de gestratificeerde analyse waren in Zuid-Azië het nuttigen van een
maaltijd in een hostel of guesthouse en in Zuidoost-Azië
het eten van rauwe groenten, risicofactoren.
Hoewel de frequentie van ESBL-E-acquisitie tamelijk
consistent is, rond de 30%, in de bestaande studies, varieert
ESBL-dragerschap van 5% tot 24% tot 6 maanden na
terugkomst van de reis. In onze studie vonden we dat 65
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(11.3%) van de 577 reizigers die een ESBL-E hadden opgelopen tijdens de reis 12 maanden na terugkomst nog steeds
gekoloniseerd (persisterend en intermitterend) waren.
Hoewel onze studie zich heeft gericht op asymptomatisch
dragerschap van ESBL-E, is aangetoond dat internationaal
reizen geassocieerd is met ESBL-E-infectie onder patiënten
in de open populatie en in het ziekenhuis. (23,24)
Afhankelijk van het lokale beleid, zou daarom aanpassing
van de empirische antimicrobiële therapie moeten worden
overwogen in patiënten die recent terug gekomen zijn van
een internationale reis.
Onze bevindingen geven aan dat stammen of plasmiden die
CTX-M-groep 9- ESBL-genen bij zich dragen, een kolonisatievoordeel hebben dat resulteert in een langere kolonisatieduur. Dit komt overeen met andere studies die laten zien
dat deze genen geassocieerd zijn met een langere duur van
dragerschap in terugkerende reizigers uit Azië, in patiënten
in de open populatie en in patiënten in het ziekenhuis.
(25,26) Bovendien was in de huidige studie de kolonisatieduur langer in reizigers met ESBL-producerende E. coli ten
opzichte van reizigers met ESBL- producerende K. pneumoniae.
Dit kan mogelijk verklaard worden door aanvullende
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kolonisatiefactoren, zoals P-fimbriae of aerobactine, of
verschillen in bacteriële conditie en plasmidestabiliteit
tussen E. coli en K. pneumoniae. (27,28)
Het mathematische model dat rekening hield met factoren
als totaal aantal huishoudleden, schatte een transmissiekans van 12% van ESBL-E na introductie in huishoudens van
reizigers. In huishoudens van recent ontslagen patiënten uit
het ziekenhuis, rapporteerde Hilty en collega’s (29) transmissie van ESBL-E naar 20 (22.7%) van de 88 huishoudleden. Dit hogere risico kan mogelijk verklaard worden door
meer frequente en langere expositietijden tussen zorgverlenende huishoudleden en ontslagen patiënten. Het toepassen van handhygiëne kan mogelijk het risico op ESBL-Etransmissie binnen het huishouden verminderen. (30)
Onze studie heeft enkele beperkingen. Ten eerste, zal onze
studiepopulatie waarschijnlijk meer welgesteld en gezonder
zijn dan gemiddeld geldt voor de algemene bevolking, zoals
in de meeste epidemiologische studies. Dit zou kunnen
hebben geleid tot selectie waardoor de frequentie van
ESBL-E-acquisitie en statistische power (powercalculatie die
voorafgaand is berekend (11)) en generaliseerbaarheid van
de resultaten zijn beïnvloed. Echter, wanneer bias zich voor
zou doen, zou de selectie een effect moeten hebben op de
expositie en uitkomst, wat onwaarschijnlijk is in prospectieve cohortstudies. Ook is het onwaarschijnlijk dat (selectieve) uitval onze conclusies heeft beïnvloed, omdat er
slechts minimale uitval tijdens de follow-up was, en de
follow-up in 92.2% van de reizigers 12 maanden na terugkomst werd afgerond. Ten tweede, zou in theorie fecale
kruiscontaminatie tijdens het verzamelen van ontlastingsmonsters, de schattingen voor kolonisatie en transmissie
kunnen hebben beïnvloed. Door het aanbieden van
duidelijke instructies voor het verzamelen van ontlastingsmonsters, inclusief plaatjes, is getracht dit risico te verminderen. Tot slot bleek uit de resultaten dat er sprake was van
een zeer lage achtergrondtransmissie. Doordat we alleen
het genotype hebben bepaald van het ESBL-gen, en we
geen moleculaire typering hebben gedaan van de ESBLproducerende stammen of mobiele genetische elementen,
kan er enige overschatting zijn van de kolonisatieduur en
transmissie binnen het huishouden. Wanneer een deelnemer op verschillende meetmomenten hetzelfde ESBLgentype bij zich draagt, kan niet worden uitgesloten dat de
deelnemer het index ESBL-gen heeft verloren en een nieuw
ESBL-gen, met hetzelfde genotype als het index ESBL-gen,
heeft verkregen van buiten het huishouden.
320 miljoen mensen per jaar bezoeken Azië, Noord-Afrika,
en het Midden-Oosten en om deze reden kan worden
verwacht dat internationaal reizen een aanzienlijke bijdrage

levert aan de toename en verspreiding van ESBL-E in de
landen van herkomst van deze reizigers. Wanneer we
rekening houden met het totaal aantal Nederlandse
reizigers dat deze regio’s per jaar bezoeken, schatten we dat
elk jaar tussen de 3,0% en 7,1% van de Nederlandse
bevolking een ESBL-E oploopt tijdens reizen naar bestemmingen buiten Europa, Noord-Amerika en Oceanië.
Samenvattend, met een acquisitiepercentage van 34,3% en
langere kolonisatieduur na acquisitie in 11.3% van de
reizigers 12 maanden na terugkomst, plus een transmissiekans van 12% binnen het huishouden, steunen onze
bevindingen de stelling dat internationaal reizen substantieel bijdraagt aan de toename en verspreiding van ESBL-E en
antimicrobiële resistentie wereldwijd. Echter de mate van
ernst van de gevolgen die hieruit voortvloeien zal per regio
verschillen, en sterk afhankelijk zijn van de prevalentie van
antimicrobiële resistentie in het land van herkomst van de
reiziger.

Deze studie is gefinancieerd door de Nederlandse
organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw, subsidienummer 205200003).
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Artikelen
De gevolgen van veterinair gebruik
van antibiotica
B. ter Kuile

De dreiging van resistente ziekteverwekkers voor de volksgezondheid wordt alom erkend. De
bestrijding van infectieziekten wordt lastiger en duurder naarmate meer ziekteverwekkers
resistent zijn. Het is tegenwoordig algemeen aanvaard dat het gebruik van antibiotica in de
landbouwsector leidt tot meer resistentie bij ziekteverwekkers in mensen. Het is echter niet
bekend in welke mate dit bijdraagt aan de humane resistentieproblematiek en op welke
manieren de resistentie overslaat van landbouw naar mensen. Duidelijk is wel dat levensmiddelen hierbij niet de enige route vormen.

Het is moeilijk om de invloed van antibioticumgebruik voor
landbouwhuisdieren op de resistentie onder ziekteverwekkers bij mensen uit te drukken in getallen. Dit komt echter
niet door een gebrek aan onderzoek. Een PubMedzoekopdracht naar Antibiotic resistance AND veterinary AND
human levert meer dan 3000 artikelen op, waarvan meer
dan 500 reviews. In totaal zijn er 236.080 artikelen over
antibioticaresistentie. Het probleem is niet het aantonen
van overdracht van resistentie van agrarische sector naar de
humane gezondheidszorg, maar het vaststellen van de
omvang van de resistentie in de humane gezondheidszorg
die afkomstig is uit de agrarische sector. Die informatie is
evenwel nodig om kosteneffectieve maatregelen te kunnen
voorstellen om de ontwikkeling van resistentie bij landbouwhuisdieren tegen te gaan. Het heeft weinig zin de
agrarische sector te dwingen hoge kosten te maken als daar
geen of weinig baten voor de volksgezondheid tegenover
staan. Het doel van dit review is na te gaan welke tegenmaatregelen naar verwachting kosteneffectief zullen zijn.

Transmissie resistentie van de
veterinaire naar de humane
sector
Bacteriën die resistent zijn tegen een of meerdere antibiotica
worden op allerlei plekken aangetroffen zoals in mest, op de
dieren zelf, op vlees en in het milieu. Nguyen Vinh Trung
toont in zijn proefschrift aan dat intensief samenleven met
340 | Nummer 9 | Jaargang 28 | 2017

kippen op een kleine boerderij in Vietnam, veel minder
dragerschap bij de mens van de op de kippen aanwezige
resistente bacteriën oplevert, dan verwacht zou mogen
worden. Uit een vergelijkend onderzoek in meerdere landen
blijkt dat fecesmonsters van mensen de hoogste resistentie
vertonen tegen de antibiotica die in hun eigen land toegestaan zijn voor veterinair gebruik. (1) De epidemiologie van
colistineresistentie suggereert eveneens dat resistentie
geselecteerd door veterinair gebruik, bij de mens eindigt. (2)
De overdracht van resistentie bij landbouwhuisdieren naar
de mens kan via een aantal routes, waaronder levensmiddelen, wind, oppervlaktewater en vliegen. (3)
Resistentie tegen antibiotica kan gecodeerd zijn op chromosomaal DNA of op plasmiden. Plasmiden met resistentiegenen worden algemeen aangetroffen in een verscheidenheid van milieus, op landbouw- en natuur- gronden en
in oppervlaktewater. Lage concentraties van antibiotica in
die milieus zorgen ervoor dat de plasmiden zich handhaven
in bepaalde microben en zich verspreiden naar andere. (4)
In de afwezigheid van antibiotica is er geen selectiedruk en
verliezen bacteriën de plasmiden omdat deze dan onnodige
genetische ballast zijn. De verspreiding van plasmiden
gebeurt via een aantal mechanismen. (5) Hierbij blijkt de
minimale antibioticumconcentratie waarbij geselecteerd
wordt voor resistentieplasmiden, lager te zijn dan de
minimale inhiberende concentratie (MIC) waarbij de
bacteriën die de plasmiden bevatten worden geremd en/of
gedood. Overdracht van resistentieplasmiden is het meest
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efficiënt bij lage concentraties van antibiotica. (6) De
daaropvolgende selectie waarbij de gevoelige bacterie het
aflegt tegen de resistente variant met plasmide, verloopt
uiteraard sneller bij hogere concentraties. Het resultaat is
dat de combinatie van transmissie en selectie die voor
effectieve overdracht nodig is, optimaal is bij lage concentraties van antibiotica.

Chromosomaal versus plasmidaal
De rol van resistentie die door chromosomale DNAmutaties in de microbiota van landbouwhuisdieren na
blootstelling aan antibiotica ontstaat en overgedragen
wordt naar de humane sector, is lastig te kwantificeren. (7)
Blootstelling aan niet-dodelijke concentraties van antibiotica veroorzaakt een snelle aanpassing op het niveau van
genexpressie. Die aanpassing wordt vaak gevolgd door
DNA-mutaties die een hoger niveau van resistentie veroorzaken. (8) De uiteindelijke resistentie is niet minder dan het
niveau dat door genen op plasmiden wordt veroorzaakt. De
resistentie die door plasmiden wordt overgedragen is niet
zozeer gebonden aan de isolaten die in de landbouw
gevonden worden, maar aan de plasmiden zelf die hun weg
weten te vinden naar de humane gezondheidszorg. Daarom
valt te verwachten dat de chromosomale resistentie minder
effectief wordt overgedragen. Harde gegevens om deze
veronderstelling te onderbouwen zijn er echter niet.

Tegenmaatregelen
De Nederlandse veeteeltsector heeft de afgelopen jaren
grote inspanningen verricht om het veterinaire gebruik van
antibiotica te reduceren (Maran, 2017). Het huidige gebruik
is net iets meer dan een derde van het gebruik in het
topjaar 2009. Het gevolg is dat er in ieder geval een
verminderde resistentie is van het indicatororganisme
Escherichia coli in de landbouwsector. Ook voor de andere
soorten lijkt op zijn minst de trend van toenemende
resistentie doorbroken en is vaak al enige reductie van het
percentage resistente isolaten waarneembaar. De resistentieniveaus van humane Salmonella-isolaten vertonen
eveneens een reductie in de laatste paar jaar. Dit is van
belang om 2 redenen: 1) humane Salmonella- infecties zijn
doorgaans aan voedsel gerelateerd en 2) de behandelingsprotocollen voor salmonellose zijn in die periode niet
gewijzigd. Daarom mag worden aangenomen dat de
vermindering van resistentie verband houdt met het lagere
gebruik van antibiotica in de landbouwsector. De door de
WHO als essentieel voor de humane gezondheidszorg

geselecteerde antibiotica, worden vrijwel niet meer
gebruikt in de veeteelt; alleen na een resistentiebepaling en
als er geen ander middel meer effectief is. In vergelijking
met 2009 is in 2017 de selectiedruk voor resistentie vanuit
de landbouw naar de humane gezondheidzorg in belangrijke mate afgenomen.
De Nederlandse dierenartsen hebben de afgelopen jaren
hun voorschrijfbeleid voor antibiotica drastisch aangepast,
zodat onnodig gebruik niet of nauwelijks meer voorkomt.
Welke mogelijkheden blijven over om de ontwikkeling van
resistentie te verminderen en de verspreiding van resistentie tegen te gaan? Daarvoor moet allereerst het verband
tussen blootstelling aan antibiotica en de ontwikkeling van
resistentie onder de loep genomen worden. Resistentie
ontstaat door de 3 mechanismen die hierboven al terloops
zijn genoemd:
1) veranderingen op het niveau van genexpressie en
moleculaire aanpassingen (9),
2) DNA-mutaties in genen die in de nieuwe vorm resistentie
veroorzaken (8) en
3) overdracht van plasmiden die resistentiegenen bevatten (5).
Ad 1. Aanpassingen in genexpressie die gepaard kunnen
gaan met verandering van functie, waarbij bijvoorbeeld pH
en zoutpompen gebruikt worden om antibiotica de cel uit
te pompen, veroorzaken beperkte resistentie. De MIC gaat
met ongeveer een factor 10 omhoog. Deze aanpassing is
dus niet effectief bij blootstelling aan hoge concentraties
van antibiotica. Op een evolutionaire schaal gemeten gaat
deze aanpassing snel. Al na 20 minuten zijn veranderingen
waarneembaar en na 2 uur is de expressie van een groot
aantal genen aangepast, zowel omhoog als omlaag. (9) Het
aantal genen met aangepaste expressie varieert tussen de
100 en 200 per antibioticum. Deze snelle verhoging van de
resistentie kan bij blootstelling aan lage concentraties
antibiotica precies genoeg cellen laten overleven om bij een
aantal daarvan DNA-mutaties te laten plaats vinden. Een
voldoende hoge dosis kan dat voorkomen.
Ad 2. Die mutaties hebben meer tijd nodig (8, 10), maar
binnen 10 tot 30 dagen van groei bij toenemende hoeveelheden bacteriocide antibiotica wordt volledige resistentie
bewerkstelligd. Dit proces vindt niet of veel langzamer
plaats wanneer het biostatische middel tetracycline wordt
toegepast. Het risico van resistentieontwikkeling is dan ook
het grootst als bacteriën eerst aan lage en vervolgens aan
oplopende concentraties van antibiotica worden blootgesteld. Dit is meer praktisch relevant dan op het eerste
gezicht zou lijken. Bij toediening van antibiotica aan dieren
via water of veevoer ontstaan gradiënten van concentra2017 | Jaargang 28 | Nummer 9 | 341
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ties. De cellen die bij lage concentraties resistent worden,
kunnen daarna ook bij hogere concentraties overleven. Er
hoeven maar weinig cellen op deze manier te overleven om
een nieuwe resistente cellijn te krijgen.
Ad 3. De overdracht van resistentieplasmiden wordt al
gestimuleerd door antibiotica- concentraties waarbij de
gevoelige receptor cel nog overleeft. (4) Andere factoren in
de omgeving, zoals zware metalen of andere niet aan
antibiotica verwante chemische stoffen, bevorderen de
overdracht ook. De eigenschappen van het plasmide zelf
zijn in hoge mate bepalend voor de snelheid van overdracht
(11), maar dichtheid van de cellen en andere fysiologische
omstandigheden beïnvloeden de snelheid van de overdracht met een factor van meer dan 1000. (6) De hoogste
snelheid wordt gemeten in de afwezigheid van antibiotica
of andere fysiologische stress, zoals een limitatie van de
koolstof en energiebron. De snelheid waarmee een resistentieplasmide in een populatie kan doordringen hangt af
van de ecologische en fysiologische voor- en nadelen die
aan opname verbonden zijn, De snelheid van overdracht is
hierbij van minder invloed, behalve wanneer de fysiologische verschillen, zoals opbrengst en onderhoudsenergie,
gering zijn. (12) Na verloop van tijd verminderen de fysiologische kosten van een plasmide, waarschijnlijk door
intracellulaire aanpassingen. (16) De voordelen van genen
op een plasmide die niet gerelateerd zijn aan antibiotica,
zijn in sommige gevallen voldoende om te voorkomen dat
het resistentieplasmide verwijderd wordt wanneer de
selectiedruk door antibiotica wegvalt. (17)
Resistentie die geselecteerd is door veterinair gebruik kan
de humane populatie rechtstreeks bereiken via levensmiddelen of indirect via de omgeving. De aanname dat besmet
eten ook een rol speelt lijkt logisch. (13) Dit wordt echter
weersproken door de constatering dat er geen verschil is in
de mate van ESBL-kolonisatie tussen veganisten en mensen
die vlees eten. (14) In het slachthuis en op latere momenten
in de voedselbereidingsketen blijven resistente varianten
vaak aanwezig en worden ze niet weggecompeteerd door
gevoelige soortgenoten, hoewel dit bij afwezigheid van
selectiedruk wel verwacht zou worden. (15)
Overal in het milieu bevinden zich resistente bacteriën en
resistentie plasmiden. (3, 18) Sommige van de in ziekteverwekkers bij mensen aangetroffen plasmiden komen van
origine voort uit omgevingsbacteriën en commensale
micro-organismen. (19) Resistentie tegen cefalosporines
wordt overgedragen vanuit de landbouwsector naar de
humane gezondheidszorg door lijnen van plasmiden en niet
via bacteriestammen. (20) Bacteriofagen die zich in grote
342 | Nummer 9 | Jaargang 28 | 2017

aantallen in het milieu bevinden dragen eveneens bij aan de
overdracht van resistentiegenen. (21) Er zijn dus meerdere
routes waarlangs resistentiegenen hun weg vinden naar
ziekteverwekkers bij mensen en meerdere mechanismen
die daarbij werkzaam zijn. Eenmaal in de menselijke darm
wordt de overdracht van plasmiden door de omstandigheden daar, sterk bevorderd. (22)

Handelingsperspectief
Uit het voorgaande blijkt dat overdracht van resistentiegenen vrijwel onvermijdelijk is en dat daarom selectie bij de
bron moet worden aangepakt. Het is in strijd met diergezondheid en dierenwelzijn om het gebruik van alle antibiotica uit te bannen. (23) Zowel voor de de novo ontwikkeling
van resistentie als voor overdacht van resistentieplasmiden
is blootstelling aan lage concentraties een belangrijke
risicofactor. Daarom is het belangrijk om wanneer een
behandeling nodig is, de hoogste concentratie toe te
passen waarbij het dier geen schade ondervindt en de
behandeling te beëindigen zodra het therapeutische doel is
bereikt. De toepassing moet dus kort en krachtig zijn. Een
homogene verdeling van de antibiotica in gemedicineerd
voer of in het drinkwater, wanneer dat gebruikt wordt voor
het toedienen van antibiotica, is essentieel. In geval
antibiotica aan het drinkwater worden toegevoegd is het
naijlen van antibiotica, bijvoorbeeld doordat ze eerst
neerslaan in de pijpleidingen en vervolgens weer oplossen,
een bekend probleem. Naast de preventie van gradiënten is
het alternerende gebruik van 2 of meer antibiotica gedurende een kuur ook een veelbelovende manier om de
ontwikkeling van resistentie tegen te gaan of in ieder geval
te beperken. (24) Het succes van de vermindering van de
hoeveelheid antibiotica die worden gebruikt in de
Nederlandse veeteelt, laat zien dat strikte toepassing van
goede landbouwpraktijken door boeren en formularia door
dierenartsen, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan
de vermindering van de resistentieproblematiek.
Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven en de
meningen die er in beschreven worden zijn niet noodzakelijkerwijze die van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit.
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Artikelen
De tuin der lusten: gevolgen van
antibioticumgebruik op het
microbiële ecosysteem in de darm
G.T. Rijkers

Antibiotica zijn fantastische middelen om levensbedreigende infecties (zoals een pneumokokkenpneumonie) onder controle te krijgen. Toediening van antibiotica leidt echter ook
onherroepelijk tot een verstoring van het microbiële evenwicht in de darm en dit heeft op de
korte termijn, maar ook op de lange termijn consequenties. Op korte termijn kan het leiden
tot antibioticageassocieerde. Langetermijneffecten (vooral bij kinderen) zijn een verhoogde
incidentie van immuungemedieerde ziekten zoals type 1 diabetes (1), coeliakie (2) en astma
(3). Zeker de negatieve effecten op korte termijn en mogelijk ook op lange termijn kunnen
worden verminderd.

Stop met het doden van nuttige bacteriën. Dat is de kop van een
opinieartikel in het tijdschrift Nature van 24 aug 2011. (4) M.
Blaser, arts en onderzoeker aan New York University, pleit in
zijn commentaar voor spaarzamer gebruik van antibiotica.
In juli 2017 suggereert een team van Engelse artsen dat een
antibioticakuur vaak korter kan. (5) Spaarzamer en korter
antibioticagebruik omdat bacteriën resistentie opbouwen
tegen antibiotica. Volgens Blaser dreigt er een veel serieuzer gevaar: antibiotica hebben een permanente invloed op
de bacteriën die ons lichaam juist beschermen.
In de darm - the inner tube of life - leven tienmaal zoveel
bacteriën (1014) als er cellen in ons lichaam zijn (1013).
Verreweg de meeste daarvan vormen geen bedreiging van
de gezondheid maar dragen daar juist aan bij. De darmbacteriën helpen ons bij het verteren van ons voedsel, ze
voorzien ons van vitamine K en andere vitaminen, ze
beschermen ons tegen pathogene micro-organismen en ze
zijn noodzakelijk voor een gebalanceerde ontwikkeling van
het immuunsysteem. Een evenwichtig bacterieel ecosysteem (vroeger ook wel darmflora genoemd, Figuur 1) in de
darm draagt dus bij aan gezondheid. Veranderingen in de
samenstelling van de darm microbiota zijn geassocieerd
allerlei ziekten van het spijsverteringskanaal maar ook met
zaken als overgewicht, allergieën, hart- en vaatziekten, en
zelfs met gedrag. (6)
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De menselijke darm bevat een groot aantal bacteriën,
samen ongeveer 1,5 kilo. (7) Geschat wordt dat er minimaal
1000 verschillende soorten darmbacteriën bestaan. Die
komen niet allemaal voor in 1 persoon. Ieder persoon heeft
ongeveer 60 soorten darmbacteriën die ook bij anderen
voorkomen en wat deze soorten betreft lijkt iedereen dus
op elkaar. Daarnaast heeft ieder persoon nog ongeveer 100
andere bacteriesoorten waarvan de samenstelling verschilt
per persoon. (8) Ieder mens heeft misschien wel een unieke
samenstelling van de darmmicobiota.
Bij de geboorte is de darm nog vrijwel steriel maar die
wordt ogenblikkelijk gekoloniseerd door bacteriën, in
eerste instantie door darmbacteriën van moeder. Dat zijn
bacteriën afkomstig van het baringskanaal en mogelijk ook
fecale bacteriën. Vervolgens moeten deze darmbacteriën
gevoed worden en dat gebeurt door moedermelk of
flesvoeding. Moedermelk bevat de beste voedingsstoffen
voor de baby en ook voeding voor de darmbacteriën van de
baby. De HMOs (human milk oligosaccharides) in moedermelk zijn suikers die voor de mens onverteerbaar zijn maar
die bepaalde darmbacteriën (met name de bifidobacteriën)
juist extra goed laten groeien. Tijdens de borstvoeding
krijgt de baby ook huidbacteriën van borst en tepelhof
binnen. Volgens de American Society for Microbiology kan
de baby ook in contact komen met huidbacteriën van
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vaders maar die spelen uiteindelijk een ondergeschikte rol.
Gedurende de eerste maanden neemt zowel het aantal
bacteriën als ook de soortdiversiteit enorm toe. Naar
analogie van de groeicurve voor kinderen is er nu ook een
darmbacteriegroeicurve. (9). Op zo’n bacteriegroeicurve is
ook heel goed het effect van externe factoren, zoals
ondervoeding, af te lezen. (9) Na ongeveer 2 jaar is er een
min of meer persoonlijke samenstelling van de microbiota
bereikt die, wat betreft de verhouding van de verschillende
soorten bacteriën over de jaren heen, redelijk constant
blijft. De overgrote meerderheid van de in de darm aanwezige bacteriën is niet in staat om ziekte te veroorzaken (niet
pathogeen) en wordt aangeduid als commensale bacteriën.
De term commensaal stamt uit het Latijn en betekent
‘samen aan tafel’. De mens als gastheer heeft dus voordeel
van het hebben van commensale bacteriën. Tot de commensale bacteriën behoren de probiotica (waarover
hieronder meer), en deze worden gedefinieerd als levende
micro-organismen die, wanneer ze worden toegediend in
voldoende aantallen, een gezondheidsbevorderend effect
hebben. Dit effect kan rechtstreeks zijn door bijvoorbeeld
remming van de groei van pathogene micro-organismen,
versterking en handhaving van de mucosale barrièrefunctie
van de darm en regulatie van het mucosale immuunsysteem. Probiotische bacteriën kunnen ook de samenstelling
en/of activiteit van andere microbiota beïnvloeden.

Verstoring van het bacteriële
evenwicht
Het slikken van antibiotica heeft een direct en onherroepelijk effect op het microbiële ecosysteem in de darm. In
20-25% van de gevallen treedt bij gebruik van antibiotica
diarree op: Antibiotica geAssocieerde Diarree (AAD). Het in
Nederland meest gebruikte antibioticum (amoxiciline) geeft
ook een van de hoogste incidenties van AAD. (10)
Toevoeging van probiotica aan een antibioticakuur (en nog
enkele weken daarna) beperkt de verstoring van het
microbiële evenwicht en verminderd (daardoor) het risico
op AAD met bijna 60%. Meta-analyses laten een significante daling zien van het risico op diarree bij gebruik van
probiotica: risk ratio, 0.42 [95% CI, 0.29-0.61], P < .001. (11,
12). Omdat niet alle probiotica identiek zijn, en in veel
studies verschillende probiotica zijn gebruikt, is het duidelijk geworden dat niet iedere willekeurige probiotische stam
in staat is om het risico op diarree bij antibioticagebruik te
verminderen. R. Kort heeft het initiatief genomen om een
nationale gids op te stellen voor in Nederland verkrijgbare
probiotica met bewezen effectiviteit tegen AAD. De
publicatie met deze gids komt hopelijk later dit jaar uit.

Figuur 1. Darmflora. Fragment uit De tuin der lusten (1503-1515)
van Jheronimus Bosch. Museo del Prado, Madrid.

Het toedienen van antibiotica aan pasgeborenen en jonge
kinderen heeft, naast het risico op AAD, nog andere
nadelige gevolgen. De verstoring van het microbiële
ecosysteem treedt dan op als de microbiota nog in ontwikkeling zijn. In diezelfde periode is ook het immuunsysteem
van de pasgeborene in ontwikkeling: via contact met
darmbacteriën leert het immuunsysteem wanneer wel en
wanneer niet (tolerantie) te reageren. Dat laatste is met
name belangrijk omdat het mucosale immuunsysteem
natuurlijk constant in aanraking is met darmmicrobiota.
Om een mogelijk effect van vroege blootstelling aan
antibiotica op de ontwikkeling van darm- microbiota en
immuunsysteem te onderzoeken is de zogenaamde
INCA-studie uitgevoerd in het Sint Antonius Ziekenhuis in
Nieuwegein en enkele andere ziekenhuizen. (13) 150
kinderen die rondom de geboorte breedspectrumantibiotica kregen toegediend werden vergeleken met bijna 300
controles. Zoals verwacht werden er verschillen gevonden
tussen de ontwikkeling van darmmicrobiota in de antibioticagroep en in de controles. Klinische symptomen, waaronder hoesten, wheezing (piepende ademhaling), koorts >38
°C, loopneus, ontstoken oor, huiduitslag, diarree en meer
dan 3 huiluren per dag, werden gedurende 1 jaar wekelijks
door ouders bijgehouden en werden geverifieerd door een
arts. Op de leeftijd van 1 jaar werd in de antibioticagroep
een verhoogd risico voor wheezing gevonden (42% tegen
31%; p=0.028) en een trend voor meer allergische reacties
(12% tegen 7%; p=0.06). (14) Ook hadden de met antibiotica
behandelde kinderen meer last van infantiele koliek
(langdurig huilen). Het kan niet worden uitgesloten dat de
hier gevonden late verschijnselen van antibioticagebruik
(mede) het gevolg waren van de reden om preventief
antibiotica toe te dienen. Deze gegevens vormen een
2017 | Jaargang 28 | Nummer 9 | 345
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bevestiging en uitbreiding van eerder beschreven langetermijneffecten van antibiotica op samenstelling van darmmicrobiota (15) en obesitas (16). Vervolgonderzoek zal moeten
aantonen of deze late effecten van antibioticagebruik
eveneens door probiotica verminderd kunnen worden.
Toediening van antibiotica aan een pasgeborene wordt
altijd gedaan in het kader van behandeling van of ernstig
vermoeden op een infectieziekte. Het gebruik van antibiotica heeft onherroepelijk een effect op de samenstelling en
ontwikkeling van de darmmicrobiota. Als kortetermijneffect
kan dit leiden tot diarree. Op langere termijn kan het
geassocieerd zijn met immuungemedieerde ziekten. Ook
om deze redenen is prudent gebruik van antibiotica
geïndiceerd.
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Artikelen
BRMO-casuïstiek in 2015: omvang
en werkinzet bij 8 GGD’en
T. Kusters, S. Raven, L. Jansen, S. Nadi, J. Hautvast, A. Tostmann

Hoewel de gevoeligheid voor antibiotica van de meeste bacteriën in Nederland gelijk is
gebleven, stijgt het aantal uitbraken voor een beperkt aantal resistente micro-organismen. (1)
Antibioticaresistentie doet zich niet alleen voor in de ziekenhuizen, maar ook in woonzorgcentra voor ouderen, kleinschalige woonvormen en thuiszorgsituaties. De GGD krijgt regelmatig vragen van professionals en publiek over BRMO. (2-4) Tot nog toe is het onbekend
hoeveel BRMO-casuïstiek de infectieziekteteams van de GGD’en afhandelen en hoeveel tijd
dit kost. Het doel van dit van dit onderzoek was daarom om meer inzicht te krijgen in de
frequentie en kenmerken van BMRO-casuïstiek, en te beschrijven waar de vragen vandaan
komen (zorginstelling, particulier, eerste lijn), welke acties ondernomen zijn en hoeveel tijd
dit kost.

Methode
We hebben een retrospectieve registratiestudie uitgevoerd
naar alle BRMO-gerelateerde casuïstiek uit 2015 bij 8 van de
9 GGD’en horend bij de Academische Werkplaats AMPHI.

BRMO-casuïstiek
In het voorjaar van 2016 zijn alle in HPZone en Orion
geregistreerde casussen uit 2015 over BRMO (inclusief
MRSA) doorgenomen. Het ging om de afhandeling van
vragen over BRMO en advisering in het kader van de
publieke taak van de GGD. De vragen die voortkwamen uit
de markttaak via contracten met deskundigen infectiepreventie publieke gezondheid (DIP) van de GGD, zijn niet
meegenomen.
Aan de hand van een gestructureerd dataverzamelingsformulier werden de volgende kenmerken genoteerd: het soort
BRMO-registratie, welke instelling een adviesvraag stelde en
het type BRMO. Binnen HPZone worden de registraties
onderverdeeld in onder andere Enquiries (vragen en adviezen

van binnengekomen telefoontjes en e-mails van o.a.
onderwijs- en zorginstellingen, burgers en professionals van
GGD’en intern en extern), Cases (meldingsplichtige en
niet-meldingsplichtige casussen) en Situations (uitbraakgerelateerde casuïstiek; betreffende situaties waar toezicht
op gehouden wordt en (dreigende) besmettingen en
uitbraken). Van elke BRMO-registratie werden de volgende
kenmerken genoteerd: type handeling (telefoontje, overleg,
bezoek, brief of e-mail), de aard van de handeling (stand van
zaken doorgeven, beleid bepalen), welke GGD-professionals
erbij betrokken waren (verpleegkundige, arts, DIP).

Tijdsbesteding afzonderlijke handelingen
Voor elk type handeling werd een tijdsinschatting gemaakt
op basis van een onlinevragenlijst (LimeSurvey) die door 20
teamleden van de afdelingen Infectieziektebestrijding (IZB)
van verschillende GGD’en werd ingevuld. De tijdsbesteding
werd berekend door de tijdsinschatting uit de vragenlijst te
combineren met het aantal handelingen binnen de BRMOregistraties. Er is rekening gehouden met het aantal mensen
dat bij een bepaalde handeling betrokken was.
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• Antibioticaresistentie doet zich niet alleen voor in de ziekenhuizen, maar ook in andere zorginstellingen. De GGD’en
krijgen hier regelmatig vragen over.
• In 2015 is 384 keer een adviesvraag over BRMO gesteld aan de 8 GGD’en in dit onderzoek; tweederde van de vragen
waren afkomstig uit de eerstelijnszorg en openbare gezondheidszorg. De meeste vragen gingen over MRSA.
• Omdat zowel professionals uit de eerstlijnszorg als uit openbare gezondheidszorg de GGD consulteren met vragen
over BRMO, blijkt dat er behoefte is aan deskundigheid bij de openbare gezondheidszorg.

Omdat niet alle handelingen rondom BRMO geregistreerd
zullen worden, vroegen we alle deelnemers om hiervan een
schatting te maken. Dit percentage (20%) werd opgeteld bij
de berekening van het aantal bestede uren aan
BRMO-casuïstiek.
Het aantal registraties en de tijdsbesteding in uren werd
berekend per 100.000 inwoners om vergelijking tussen
GGD’en mogelijk te maken.

Resultaten
In 2015 werden bij de 8 deelnemende GGD’en 269 BRMOgerelateerde Enquiries geregistreerd en 115 Situations. Hierbij
werden 2218 afzonderlijk geregistreerde handelingen
uitgevoerd. Er werd naar schatting gemiddeld 20,8 uur per
100.000 inwoners besteed aan het afhandelen van BRMOcasuïstiek. Deze tijdsschatting per GGD liep uiteen van 4,9
tot 32,3 uur per 100.000 inwoners (Tabel 1, 2).
Van de BRMO-registraties waren 70% Enquiries; deze
namen 20% van de aan BRMO besteede tijd in beslag;
23% van de BRMO-registraties waren Cases en Clusters of
Outbreaks en deze namen 52% van de tijd in beslag; de
overige 7% waren Exposures en Issues. Van de BRMOregistraties ging 70% over MRSA; dit nam 80% van de tijd in
beslag.
24% van de consultvragen kwamen uit woonzorgcentra
voor ouderen en 31% van de aan BRMO bestede tijd had
betrekking op situaties in deze centra. Bijna een kwart van
alle adviesvragen was afkomstig van gezinnen of individuen. Verder werden vragen gesteld door huisartsen,
fysiotherapeuten, verloskundigen, ergotherapeuten,
tandartsen en medewerkers van consultatiebureaus.
Ongeveer de helft van de uren die besteed werden aan
BRMO was voor rekening van GGD-verpleegkundigen IZB,
gevolgd door artsen (34%) en DIP (12%) (Tabel 1, 2)
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Discussie
Deze unieke en gedetailleerde studie laat zien dat GGD’en
een duidelijke adviserende rol hebben bij BRMO-casuïstiek,
wat naar voren komt in de 384 adviesvragen die acht
GGD’en in 2015 ontvingen van het publiek en een range aan
gezondheidsprofessionals. Ondanks de afwezigheid van
meldplicht voor BRMO-dragerschap bij individuen, blijkt er
dus duidelijk een behoefte aan contact met de GGD voor
advies.
Ruim 40% van de BRMO-registraties waren afkomstig uit
zorginstellingen en deze meldingen namen ruim 60% van
de aan BRMO bestede tijd in beslag. De meeste adviesvragen (bijna 60%) komen uit de extramurale zorgsector, bij
uitstek het werkveld van GGD. Opvallend is dat juist de
meeste tijd wordt besteed aan vragen uit de intramurale
zorgsector en dan met name naar de organisaties voor
ouderenzorg. Dit zou het gevolg kunnen zijn van onvoldoende beschikbare deskundigheid binnen de organisatie
zelf of complexe casuïstiek waarbij zorgverleners of
patiënten uit meerdere zorgvormen betrokken zijn. Deze
vraag is echter niet in dit onderzoek meegenomen.
Om te kunnen anticiperen op de diverse vragen over BRMO
dient de GGD deskundigheid op dit gebied te behouden en
verder te ontwikkelen. Dit onderzoek laat zien dat de
meeste aan BRMO bestede tijd naar MRSA-casuïstiek ging.
Dit kan verklaard worden door het search-and-destroybeleid in Nederland ten aanzien van MRSA-infecties en
-dragerschap, maar ook door ondersignalering van overige
BRMO-problematiek. Deskundigheidbevordering zou dan
ook gericht moeten zijn op BRMO en op het handelen in
situaties die zich voordoen in de extramurale zorgsector of
bij uitbraken in zorginstellingen waarbij verspreiding buiten
de instelling dreigt. In het laatste geval is afstemming met
ketenpartners binnen de regio noodzakelijk.
De GGD levert een actieve bijdrage aan de huidige ontwikkeling van de vorming van ABR-zorgnetwerken. (5) Een van
de taken van deze zorgnetwerken is om een sluitende
ketenaanpak van ABR binnen de regio te realiseren met
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Tabel 1. BRMO-casuïstiek bij 8 GGD’en in 2015, uitgedrukt in aantal registraties en tijd die besteed is aan het afhandelen ervan
8 GGD’en onderzoeksregio
6.248.962 inwoners in 2015
Totaal
Totaal per 100.000 inwoners
Soort registratie
Enquiry
Case
Cluster
Outbreak
Super Outbreak
Exposure
Issue
Soort BRMO
MRSA
ESBL
CPE
VRE
BRMO/Overig
Meldende instelling
Woonzorgcentra voor ouderen
Individu of gezin
Thuiszorgorganisatie
Huisarts
Gehandicaptenzorg
Ziekenhuis
Kinderdagcentrum
Verloskundigenpraktijk
Andere GGD
Hospice
Revalidatiecentrum
AZC
Medische microbioloog
Overig
Functie binnen IZB-team
Verpleegkundige
Arts
DI-PG

Totaal aantal BRMO-registraties
N (%)
384
6,1 / 100.000

Totaal aantal uren besteed aan
BRMO

Uren (%)

1301,0
20,8 / 100.000

269 (70,1%)
21 (5,5%)
27 (7,0%)
39 (10,2%)
1 (0,3%)
9 (2,3%)
18 (4,7%)

255,3
78,1
379,2
227,0
30,0
92,0
239,5

(19,6%)
(6,0%)
(29,1%)
(17,4%)
(2,3%)
(7,1%)
(18,4%)

264 (69,2%)
46 (10,3%)
21 (8,6%)
18 (4,6%)
35 (7,3%)

1036,9
57,7
145,5
17,3
43,6

(79,7%)
(4,4%)
(11,2%)
(1,3%)
(3,4%)

92 (24,0%)
92 (24,0%)
50 (13,0%)
26 (6,8%)
23 (6,0%)
35 (9,1%)
13 (3,4%)
8 (2,1%)
7 (1,8%)
4 (1,0%)
4 (1,0%)
4 (1,0%)
3 (0,8%)
23 (6,0%)

407,3
75
129,9
75,4
148,3
218,1
42,8
12,9
7,3
26,1
7
19,9
23,3
107,5

(31,3%)
(5,8%)
(10,0%)
(5,8%)
(11,4%)
(16,8%)
(3,3%)
(1,0%)
(0,6%)
(2,0%)
(0,5%)
(1,5%)
(1,8%)
(8,3%)

-

747,6 (54,3%)
470,1 (34,1%)
83,4 (11,6%)

Onder ‘Overige BRMO’ vallen: algemene BRMO of niet gespecificeerde BRMO-vragen, en vragen over multidrugresistente E. coli-, K. pneumoniae-, P. aeruginosa-, Acinetobacter- en S. maltophilia-casuïstiek. Onder ‘Overige meldende instellingen’ vallen: fysiotherapiepraktijken, tandheelkundige praktijken, ambulancezorg, ergotherapiepraktijken, boerderij of
dierenwinkel, verslavingskliniek, vaccinatiezorg, psychiatrie instellingen, het Leger des Heils, De Zonnebloem en
instellingen waarvan de naam of type niet waren vermeld.
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Tabel 2. Overzicht van de ‘handelingen’ afkomstig uit de registraties van de BRMO-casuïstiek uit HPZone en Orion bij 8 GGD’en in de
AMPHI-regio, 2015
Handelingen binnen BRMO-casuïstiek

Uur

Totaal bestede tijd aan BRMO-casuistiek in 2015

1301

%
100,0%

Handelingen rondom meldingen
Korte vraag via de telefoon
Melding Situation krijgen via de telefoon
Korte vraag via e-mail
Melding Situation krijgen via email

116,1
79,8
23,7
9,1
3,5

8,9%

Handelingen rondom overleg
Overleg over Case/Situation met collega(‘s) eigen GGD
Overleg met de betreffende instelling via de telefoon
Overleg met de betreffende instelling via email
Beleidsoverleg met de microbioloog via de telefoon
Overleg met de microbioloog via e-mail

344,6
252,1
77,4
4,5
9,8
0,8

26,5%

Handelingen rondom advies / beleid
Situation, beleidsafspraken maken op de GGD
Situation, beleidsafspraken maken via de telefoon
Voor een Enquiry, beleidsafspraken maken op de GGD
Situation, beleidsafspraken maken via e-mail
Voor een Enquiry, beleidsafspraken maken via telefoon
Advies op maat geven email
Advies door richtlijn te geven via email
Advies op maat geven via de telefoon
Voor een Enquiry, beleidsafspraken maken via e-mail
Advies door richtlijn te geven via de telefoon

382,9
121,4
74,9
64,9
55,7
22,9
22,8
9,8
5,6
2,7
2,2

29,4%

Huis-/instellingsbezoek

191,7

14,7%

Handelingen - Overig
Stand van zaken krijgen via de telefoon
Afspraak maken via de telefoon
Stand van zaken doorgeven via email
Labuitslagen krijgen via de telefoon
Stand van zaken krijgen via email
Stand van zaken geven via telefoon
Labuitslagen krijgen via email
Afspraak maken via email
NAW opvragen via telefoon
Telefoon, geen gehoor
NAW opvragen via email

265,5
55,8
46,3
35,8
35,2
30,2
22,4
20,5
13,1
2,6
1,9
1,7

20,4%

350 | Nummer 9 | Jaargang 28 | 2017

Infectieziekten Bulletin

medewerking van de diverse professionals uit de eerste- en
en tweedelijnszorg, langdurige zorg en publieke gezondheid. Dit is noodzakelijk vanwege het uitgebreide 'verkeer'
van patiënten en zorgverleners tussen de diverse
zorgvormen.
Een mogelijke beperking van het onderzoek is dat er
gebruik gemaakt is van data die voor zorgadvies en niet
specifiek voor een onderzoeksdoel zijn geregistreerd.
Daarmee zijn data in beperkte mate systematisch en
eenduidig opgeschreven. Dit heeft waarschijnlijk een
onderschatting van de aan BRMO bestede tijd tot gevolg
omdat niet alle handelingen zijn genoemd in het
registratiesysteem.
Een andere beperking is dat in dit onderzoek alleen de
adviesvragen gebruikt zijn die geregistreerd waren. Het is de
vraag of dit een reële afspiegeling is van de BRMOproblematiek waar de zorgprofessionals mee te maken
hebben. Mogelijk weten niet alle zorgprofessionals de GGD
te vinden, of wordt niet alle BRMO-problematiek erkend of
gesignaleerd. Uit toekomstig onderzoek zal moeten blijken in
hoeverre bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties en/of huisartsen
de GGD weten te vinden voor vragen over BRMO.
Tenslotte is de berekende tijdsinvestering een inschatting
die wellicht niet geheel valide is. De informatie over de
tijdsinvestering binnen de GGD’en heeft een beeld opgeleverd dat waarschijnlijk wel redelijk overeenkomt met de
realiteit. De gegevens zijn vergeleken met de VISI-normen
voor MRSA-uitbraken. (6) Hierbij worden 12 uren voor een
simpele MRSA-uitbraak gehanteerd en 41 voor een complex
cluster. Uit de gegevens van de 8 GGD’en bleek dat er 858
uren besteed waren aan 81 MRSA-Situations, dat zijn 10,6
uren per Situation. Tevens waren er uitschieters naar 20-70
uren per (complexe) Situation. De getallen uit dit onderzoek
komen dus aardig in de buurt van de VISI-normen.
De tijd die de GGD’en besteden aan regionale overleggen,
preventie en beleidstaken rondom BRMO is niet meegenomen, omdat dit onderzoek alleen gericht was op casuïstiek.
De totale werktijd die er vanuit de GGD aan BRMO wordt
besteed zal dus veel hoger liggen als er ook naar de
regionale en beleidstaken wordt gekeken.
Dit onderzoek geeft inzicht in de typen BRMO waarover
vragen worden gesteld en het soort vragen. Ook geeft het
inzicht in het aantal eenvoudige vragen (Enquiries) en meer
complexe en tijdrovende vragen (Case, Situation, etc.). Het
geeft een goed beeld van de ketenpartners die de GGD
benaderen voor advies BRMO en is te gebruiken om

ketenpartners te identificeren die weinig of geen beroep
doen op GGD voor BRMO. De wijde range van professionals
uit de eerstelijnszorg en openbare gezondheidszorg die de
GGD consulteren over BRMO, toont aan dat er grote
behoefte bestaat aan deze deskundigheid binnen de
publieke gezondheidszorg. De hoeveelheid vragen vanuit
de woonzorgcentra voor ouderen is een signaal dat verder
onderzoek nodig is en wat een aandachtspunt voor de
zorgnetwerken kan zijn.

Wij zijn de GGD’en en medewerkers van de infectieziektenteams erkentelijk voor hun hulp bij de gegevensverzameling van deze studie. Verder bedanken we
Clementine Wijkmans (GGD Hart voor Brabant) en Toos
Waegemaekers (GGD Gelderland Midden) voor het
meelezen van het artikel.
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Artikelen
BRMO en het toenemend belang
van infectiepreventie in het
publieke domein
J.H. Wiersinga, P. van der Tas, J.K. Bleeker, N.P. Verheij-Jansen

Transmissie van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) in de eerstelijnszorg neemt
toe. (1) In dat kader is in Friesland een pilot gehouden onder huisartsenpraktijken en thuiszorgorganisaties, waarbij is onderzocht in hoeverre de basishygiëne, volgens de huidige
richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP), Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk (2) en de VWT/Thuiszorg (3), wordt uitgevoerd. Tijdens het onderzoek werden audits
gehouden, waarbij aan de hand van observatie en interviews het gebruik van de richtlijnen
werd vastgesteld. Op basis van de resultaten van de audits werden focusgroepdiscussies
gehouden en werd ter afsluiting een conferentie georganiseerd. Het doel van de pilot was het
opstellen van een plan van aanpak voor de bestrijding van de transmissie van BRMO.
In het rapport Antibioticaresistentie de baas (1) concluderen
Izore (het Centrum Infectieziekten Friesland) en de GGD
Fryslân dat het in tegenstelling tot in zorginstellingen, in het
publieke domein ontbreekt aan een adequate aanpak van
hygiëne- en infectiepreventie. Voor succesvolle bestrijding
van antibioticaresistentie is een netwerk onontbeerlijk.
Naar aanleiding hiervan verzocht de wethouder volksgezondheid van de gemeente Tytsjerksteradiel de GGD Fryslân
een onderzoek in te stellen naar de hygiëne- en infectiepreventie binnen zijn gemeente. De resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd en aan de gemeente
worden teruggekoppeld om verbeteringen te kunnen
aanbrengen.

Onderzoeksmethode
Om te komen tot een breed gedragen plan van aanpak is
ervoor gekozen om een actiebegeleidend onderzoek uit te
voeren. Hierbij wordt informatie verzameld, geanalyseerd,
gerapporteerd en teruggekoppeld naar alle betrokkenen
waarna actie ondernomen kan worden. (4)
Actiebegeleidend onderzoek bestaat uit 2 delen: een
evaluatiedeel en een actiedeel. Voor de evaluatie werden de
kwaliteit, kennis en attitude van medewerkers van huisartsenpraktijken en thuiszorgorganisaties ten aanzien van

infectiepreventie en BRMO in kaart gebracht; en vervolgens
de knelpunten, wensen en behoeften op dit gebied. Het
actiedeel was het geven van feedback om mensen te
betrekken en te motiveren en samenwerking te stimuleren
tussen praktijkmensen en onderzoekers. Hierbij werden
audits afgenomen, interviews gehouden, gebruik gemaakt
van focus- en klankbordgroepen, documentenanalyse,
wetenschappelijke literatuur en dialoogsessies. (5) Ter
afsluiting werd een werkconferentie georganiseerd.

Deelnemers
Bij kwalitatief onderzoek wordt niet vooraf bepaald wat het
benodigde aantal deelnemers moet zijn. Tijdens de loop
van het onderzoek wordt gekeken naar het moment van
‘verzadiging’, het moment waarop het includeren van
nieuwe deelnemers geen nieuwe informatie meer op zal
leveren.
Alle huisartsen en thuiszorgorganisaties (25 in totaal) van
de gemeente Tytsjerksteradiel zegden aanvankelijk toe om
aan het project mee te doen. Een aantal van hen moest
echter afzeggen omdat er andere werkzaamheden tussen
kwamen die prioriteit hadden. Daarop is besloten om
huisartspraktijken en thuiszorgorganisaties uit de hele
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provincie Friesland te benaderen. De huisartspraktijken
lagen verspreid over de hele provincie en bestonden uit
groeps- en éénmanspraktijken. Uiteindelijk deden 9
huisartspraktijken en 3 thuiszorgorganisaties mee.
Opgemerkt moet worden dat de audits vrijwillig waren
waardoor de uitkomsten wellicht niet representatief zijn
voor alle huisartspraktijken en thuiszorgorganisaties in
Friesland.

Resultaten
Audits
De audits werden afgenomen door een inspecteur technische hygiënezorg of deskundige infectiepreventie in
samenwerking met een sociaal verpleegkundige infectieziektebestrijding en een onderzoeker. Uitgangspunt voor de
audits waren de gangbare WIP-richtlijnen Infectiepreventie
in de huisartsenpraktijk en VWT/Thuiszorg. (2,3)
Huisartsenpraktijken
• De basishygiëne voldeed over het algemeen aan de
richtlijnen. Het borgen van protocollen voor basishygiëne en het opstellen van werkinstructies bleken nog wel
aandacht te behoeven. Dit gold tevens voor de praktijkinrichting en de schoonmaakprocedures.
• Over het algemeen is kennis over meticillineresistente
Staphylococcus aureus (MRSA) aanwezig, specifieke kennis
over andere BRMO ontbreekt
• Er was specifieke behoefte aan praktisch gerichte
scholing over infectiepreventie, bijvoorbeeld over
reiniging en desinfectie en handhygiëne.
Thuisorganisaties
• Binnen de 3 thuiszorgorganisaties was men zich zeer
bewust van het belang van goede basishygiëne en de
protocollen en uitvoering waren veelal op orde.
• Men bleek men goed op de hoogte van te nemen
maatregelen rond een MRSA-patiënt. Er was evenwel
geen ervaring met cliënten met een andere BRMO.
Een onderdeel van de audits was een vragenlijstonderzoek
gebaseerd op het ASE-model: Attitude, Sociale invloed en
Eigen effectiviteit. Een opvallend resultaat hierbij was dat
een aantal deelnemers niet van plan was gebruik te gaan
maken van het al dan niet aanwezige hygiëneprotocol
volgens de richtlijnen in de huisartsenpraktijk. De factor
sociale invloed (in dit geval: het elkaar beïnvloeden op het
gebied van de attitude ten aanzien van infectiepreventie)
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lijkt daarbij een belangrijk aangrijpingspunt te zijn om
gedrag te beïnvloeden.

Bijeenkomsten focusgroepen
Bij deze bijeenkomsten waren alle beroepsgroepen aanwezig en ze werden voorgezeten door een onderzoeker. Aan
de hand van stellingen uit de audits werden oplossingen
geformuleerd om transmissie van BRMO’s te voorkomen:
• Voor een goede basishygiëne binnen organisaties
moeten protocollen beschikbaar zijn die kort, bondig en
goed vindbaar zijn en een paar keer per jaar besproken
worden.
• De beschikking over beschermingsmiddelen, accreditatie
en toezicht van medewerkers op elkaars gedrag, kunnen
eraan bijdragen dat protocollen ook daadwerkelijk
worden toegepast.
• Voor een goede samenwerking tussen huisartsenpraktijken en thuiszorgorganisaties moeten de protocollen van
beide partijen op elkaar worden afgestemd.
• Op regionaal niveau blijkt er behoefte te bestaan aan
structurele scholing, een meldings- en volgsysteem van
besmette patiënten
• Er moet een oplossing komen voor het financiële risico
dat huisartsen lopen bij besmetting met een resistente
bacterie.

Conclusie
Uit de interviews met huisartsen en thuiszorgmedewerkers
blijkt dat het belang van infectiepreventie onderkend
wordt, maar in de praktijk is het echter vaak lastig om een
en ander goed te organiseren, mede door het ontbreken
van werkinstructies of handelingsprotocollen. Met name in
de huisartsenpraktijken worden duidelijke werkinstructies
als een gemis gezien. Dergelijke instructies maken medewerkers niet alleen duidelijk wat er van ze verwacht wordt,
ze bieden ook een kader om elkaar aan te spreken wanneer
ze niet gevolgd worden.
Zowel bij de thuiszorgorganisaties als de huisartsenpraktijken blijkt een grote behoefte aan scholing over infectiepreventie en vooral over BRMO.

Aanbevelingen
Tijdens de conferentie Infectiepreventie in het Publieke
Domein werden alle resultaten van het onderzoek gepre-
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senteerd en werd een breed gedragen plan van aanpak
opgesteld ter voorkoming van de transmissie van resistente
micro-organismen. Op basis van dit plan van aanpak
kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan:
• Bestuurders van organisaties moeten scholing van
medewerkers op het gebied van infectiepreventie beter
faciliteren.
• Elke GGD zou een deskundige infectiepreventie publieke
gezondheid (DI-PG) moeten hebben die betrokken wordt
bij de scholing op het gebied van hygiëne- en infectiepreventie in het publieke domein.
• De Landelijke Huisartsen Vereniging en het Nederlands
Huisartsen Genootschap dienen bij bijscholing te worden
betrokken; Izore heeft in Friesland een goede entree bij
huisartsen, die nog beter benut zou kunnen worden.
• Audits, zoals uitgevoerd in dit project, moeten vaker te
worden uitgevoerd.
• Ondersteuning van een DI-PG bij het implementeren van
werkinstructies en handelingsprotocollen is van positieve invloed op het gebruik en de toepasbaarheid
hiervan.

Het onderzoek werd gefinancierd door het RIVM/
Centrum Infectieziektebestrijding.
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infectiepreventie)
2017 | Jaargang 28 | Nummer 9 | 355

Infectieziekten Bulletin

Artikelen
V-MRSA-dragerschap en het
dagelijks leven van veehouders
T.A.P.B. Domsdorf, M.R. Haverkate, R. Eilers, A.Timen

Meticillineresistente Staphylococcus Aureus (MRSA) wordt beschouwd als een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO), omdat het resistent is tegen behandeling met de meest
gebruikte antibiotica. (1) Mensen die in nauw contact zijn geweest met vee hebben kans om
drager te zijn van de specifieke dier-op-mensoverdraagbare veegerelateerde MRSA (LA
(livestock-associated)-MRSA of V (veegerelateerde)-MRSA). (2) Om verspreiding van MRSA
tegen te gaan, wordt in de Nederlandse ziekenhuizen het search-and-destroy-beleid gehanteerd. Dit houdt in dat actief wordt gezocht naar MRSA-dragers en dat zij in strikte isolatie
worden verpleegd. (3) Dit betekent dat patiënten die veehouder zijn en opgenomen worden
in het ziekenhuis, worden getest op MRSA en in strikte isolatie blijven totdat de uitslag van de
test bekend is. Als de testuitslag positief is, verblijven de patiënten gedurende de hele opnametijd in strikte isolatie. Zij worden verpleegd in éénpersoonisolatiekamers en het verplegend personeel en de bezoekers van de patiënten moeten een volledig beschermende uitrusting dragen: overschort, handschoenen, mond-neus-masker en een muts. In recent
onderzoek onder patiënten/veehouders met (vermoedelijk) V-MRSA, werd de strikte isolatie
vervangen door contactisolatie en aangepaste diagnostiek. Hiermee werd de zorg meer
patiëntgericht, kostenbesparend en werkdrukverlagend. Bovendien bleek deze procedure
even effectief in het voorkomen van verspreiding van MRSA. (4) Omdat tot dusver niet bekend was wat de consequenties van MRSA-dragerschap zijn voor veehouders, is verkennend
onderzoek gedaan. Dit artikel beschrijft het onderzoek, waarbij door middel van interviews
de impact op het dagelijkse leven in kaart is gebracht.

Methode
Semigestructureerde interviews
Er zijn 16 veehouders (10 mannen en 6 vrouwen) geïnterviewd. De criteria voor deelname waren werken met varkens,
kalveren en/of kippen en/of (ooit) MRSA-positief getest zijn en
Nederlands spreken. Geslacht en leeftijd waren niet van
belang. De interviews waren semigestructureerd waarbij
vooropgestelde worden gesteld maar ook ruimte voor
zowel de respondent als de interviewer om hiervan af te
wijken.
In tabel 1 staat hoeveel geïnterviewde veehouders opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, hoe lang deze zieken356 | Nummer 9 | Jaargang 28 | 2017

huisopname heeft geduurd en hoe lang het is geleden dat
zij voor de laatste keer opgenomen waren in het ziekenhuis.
De veehouders waren afkomstig uit de gebieden met de
hoogste prevalentie van V-MRSA (Limburg, Noord-Brabant
en Gelderland). 15 van de geïnterviewde personen waren
varkens- en/of kalverboer en 1 was een varkenshandelaar.
De interviews zijn thematisch geanalyseerd. In de eerste
analyseronde zijn uit de transcripten de stukken tekst
gecodeerd die relevant waren voor de onderzoeksvraag.
Deze codes zijn waar mogelijk samengevoegd tot subthema’s en een aantal subthema’s zijn samengevoegd tot
hoofdthema’s. Samen vormen zij een codeschema.
Tegelijkertijd is voor 25% van de transcripten door een
tweede onderzoeker ook een codeschema gemaakt.
Vervolgens zijn beide codeschema’s vergeleken en is een
definitief codeschema, voor dit onderzoek opgesteld. (5)
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Tabel 1. MRSA- gezondheidsgerelateerde kenmerken
Opgenomen in het ziekenhuis
Niet opgenomen in het ziekenhuis

14 veehouders
2 veehouders

Duur opname in isolatie in het ziekenhuis

3: 0 dagen
3: 1 dag
6: 2-3 dagen
4: 3+ dagen

Laatste keer opgenomen in isolatie in het ziekenhuis

5: 0-1 jaar geleden
5: 1-5 jaar geleden
3: 5-10 jaar geleden
1: 10-15 jaar geleden

Resultaten
Belangrijke hoofdthema’s
Uit de analyse van de interviews kwamen 3 belangrijke
hoofdthema’s naar voren: de houding van de veehouders
tegenover dragerschap van V-MRSA, de ervaringen van de
veehouders met de zorg in ziekenhuizen en de impact van
het dragerschap op het sociale leven van de veehouders.
Houding tegenover het dragerschap
Veehouders waren over het algemeen vrij nuchter over hun
dragerschap. Zij gaven aan dat ze op het moment van
diagnose geen idee hadden wat er zou gaan gebeuren en
wat de maatregelen in het ziekenhuis inhielden. Ook gaven
zij aan dat zij niet op de hoogte waren van de preventieve
maatregelen die zij zelf hadden kunnen nemen om MRSAdragerschap te voorkomen en ze daarom ook niet hadden
genomen. De veehouders waren niet bang om MRSA over
te dragen aan hun naasten omdat V-MRSA (bijna) niet
overdraagbaar is van mens-op-mens: “Dat is ook nog nooit
gebeurd, die dier gerelateerde MRSA is nog nooit over gedragen.”.
Het MRSA dragerschap wordt onder de veehouders gezien
als een beroepsrisico dat bij hun werk hoort: “Je bent je ervan
bewust dat als je met dieren werkt het niet risicoloos is.”
Ervaringen met de gezondheidszorg
De meeste veehouders gaven aan negatieve ervaringen te
hebben gehad met hun verblijf in het ziekenhuis. Zij hadden
hun tijd in isolatie als erg frustrerend en eenzaam ervaren.
Ook voelden ze zich achtergesteld en benadeeld voor wat
betreft de verzorging: het verzorgend personeel kwam niet
of nauwelijks bij hen langs en ze werden aan hun lot over
gelaten: “Dat was gewoon een hel”. Er waren ook veehouders
(4 van de 16) die hun opname in isolatie positief hadden

ervaren. Zij vonden het prima en lekker rustig om alleen op
een kamer te liggen en kwamen qua verzorging niks te kort:
“Je hebt alle rust ook ’s nachts.”
Een aantal aspecten had de ervaringen van de veehouders
negatief beïnvloed. Veehouders hadden de indruk dat het
ziekenhuispersoneel gebrekkige kennis had over MRSA en
over de protocollen, de protocollen werden niet op dezelfde manier opgevolgd in de verschillende ziekenhuizen en de
veehouders kregen van het ziekenhuis nauwelijks of geen
informatie over MRSA. Daarnaast gaven de veehouders aan
dat ze het onrechtvaardig vonden dat alleen zij in de
ziekenhuizen worden getest op MRSA. Terwijl MRSA ook
voorkomt bij andere dieren zoals kippen en kippenhouders
niet getest worden.
Ondanks de negatieve ervaringen gaven alle veehouders
aan dat zij, als ze weer in een ziekenhuis terecht zouden
komen, opnieuw hun verantwoordelijkheid zouden nemen
en aangeven dat ze met vee werken: “Misschien is het voor
andere mensen wel heel erg om het te krijgen dus ik zal het echt wel
zeggen.”
Impact dragerschap op het sociale leven
MRSA-dragerschap had over het algemeen geen invloed op
het sociale leven van de veehouders: “In het dagelijks leven
heb ik er ook helemaal geen last van en sta ik er ook niet bij stil.”
Voor sommigen had het wel consequenties voor hun gezin.
Zij gaven aan dat hun gezinsleden als die in het ziekenhuis
werden opgenomen, ook met de isolatiemaatregelen te
maken kregen, ook al waren zij niet met de dieren in
aanraking zijn geweest en soms zelfs negatief testten voor
MRSA. Dit werd als frustrerend voor de familieleden
ervaren. De veehouders gaven verder aan dat in de omgang
met familie en vrienden over het algemeen niets veranderd
was. Zij hebben een sterk verantwoordelijkheidsgevoel naar
2017 | Jaargang 28 | Nummer 9 | 357

Infectieziekten Bulletin

hun omgeving toe. Wanneer er iemand in hun omgeving
ziek is, zullen ze vaak overwegen of het verstandig is om op
ziekenbezoek te gaan: “ik heb wel altijd gezegd, stel je voor dat
één van mijn ouders met bepaalde klachten in het ziekenhuis ligt,
zou ik wel nadenken, moet je daar nou wel of niet naar toe gaan.”

Conclusie en aanbevelingen
Dit onderzoek laat zien dat V-MRSA-dragerschap onder
veehouders geen grote impact heeft op hun dagelijkse
leven. Bij bezoek aan een ziekenhuis worden ze wel
geconfronteerd met hun dragerschap omdat ze gescreend
worden en er speciale zorgmaatregelen genomen worden.
De summiere of afwezige informatie over MRSA voor de
patiënten, het verschillend opvolgen van protocollen in
verschillende ziekenhuizen en het voor de veehouders
onrechtvaardige screeningsbeleid, dragen bij aan de
negatieve ervaringen van veehouders. Het is belangrijk dat
de juiste informatie beschikbaar en toegankelijk is voor
veehouders en zorgverleners. De meeste geïnterviewde
veehouders kwamen uit Noord-Brabant en Limburg,
waardoor de resultaten mogelijk niet gelden in alle gebieden van Nederland waar V-MRSA voorkomt.
Vervolgonderzoek zou zich moeten richten op het kwantificeren van de resultaten van dit verkennend onderzoek en
nagaan welke impact V-MRSA-dragerschap heeft bij
veehouders in de overige gebieden van Nederland waar
V-MRSA voorkomt.
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Artikelen
De mythes en missers over MRSA
N. Beerlage-de Jong, L. Siemons, L.M.A. Braakman-Jansen, N. Köhle, J.E.W.C. Van Gemert-Pijnen

Voor de preventie en controle van de verspreiding van MRSA is de medewerking van patiënten en in toenemende mate die van het algemene publiek van groot belang. Om beide partijen in staat te stellen hieraan een positieve bijdrage te leveren, moeten zij enige basiskennis
hebben over MRSA. Maar wat weet men eigenlijk over MRSA? Over de gezondheidsrisico’s
van een MRSA-besmetting en de mogelijkheden om die te verkleinen. Wat denkt men zelf te
kunnen doen? Hoe zit het met MRSA en dieren? Om hier inzicht in te krijgen heeft het Centre
for eHealth & Wellbeing Research recent onder 1590 mensen uit het algemeen publiek een
vragenlijst uitgezet. Het bleek dat de kennis over MRSA over het algemeen zeer gering was en
dat er een aantal misconcepties bestaan die ontkracht moeten worden om de verspreiding te
kunnen beperken.

MRSA en het algemeen publiek
Methicillineresistente Staphylococcus-aureus (MRSA) is een
belangrijke veroorzaker van infecties. Het Nederlandse
search-and-destroy-beleid is internationaal bekend vanwege
het met succes verlagen van de prevalentie van MRSA in
ziekenhuizen. (1) Het wordt echter steeds duidelijker dat
MRSA ook buiten het ziekenhuis voorkomt en impact heeft.
Ook hebben de publieke- en veterinaire zorgsectoren te
maken met de dreiging van MRSA. (2) Dat betekent dat ook
het algemeen publiek een belangrijke rol heeft bij de
bestrijding.

Kennis als voorwaarde voor
medewerking
Het algemeen publiek moet beschikken over enige basiskennis die hen in staat stelt een positieve bijdrage te
leveren aan de preventie en bestrijding van MRSA. Dit is van
belang omdat iedereen een kans loopt om in het ziekenhuis
te worden opgenomen, wel eens patiënten bezoekt en wel
eens contact heeft met dieren op veehouderijen.
Zorgverleners moeten inzicht hebben in wat het algemene
publiek aan kennis in huis heeft. Hierdoor wordt duidelijker
over welke onderwerpen voorlichting moet worden
gegeven en in welke mate. Vanuit de leertheorie weten we

dat educatie die is afgestemd op de behoeften en het
kennisniveau van de doelgroep, het meeste effect heeft.

Onlinevragenlijst
Om het huidige kennisniveau van het algemene publiek
over MRSA in kaart te brengen heeft het Centre for eHealth
& Wellbeing Research in de periode van 20 tot met 31
oktober 2016, via een professioneel onderzoeksbureau, een
onlinevragenlijstonderzoek uitgevoerd onder een representatieve groep van 1590 mensen uit het algemeen publiek
(Tabel 1).
De vragen waren geformuleerd op basis van de gegevens
uit een eerder gepubliceerd expertmodel. (2) Dit model laat
zien welke processen invloed hebben op de aard en grootte
van het risico op MRSA (zoals de oorsprong ervan, het type
besmetting, de verspreiding, het reservoir, mogelijke
preventieve maatregelen, risicofactoren, behandelingen of
mogelijke consequenties). De gegevens uit dit expertmodel
zijn uitgebreid met informatie uit 14 interviews die werden
gehouden met mensen uit het algemeen publiek. Zij
werden gevraagd naar hun kennis over en perceptie van
MRSA. Op basis van de expertmodelgegevens en de
interviews is een vragenlijst samengesteld met 66 stellingen over kennis, op- en misvattingen over MRSA, waarbij
de deelnemers moesten aangeven of de stelling volgens
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Tabel 1. Demografische variabelen van de steekproef onder het
algemeen publiek
Variabele
Leeftijd
18 t/m 24
25 t/m 34
35 t/m 44
45 t/m 54
55 t/m 64
64 t/m 80
Geslacht
Man
Vrouw
Stedelijkheid*
Zeer sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Matig stedelijk
Weinig stedelijk
Niet stedelijk

Aantal (%)
102
193
220
311
387
377

(6.4%)
(12.1%)
(13.8%)
(19.6%)
(24.3%)
(23.7%)

854 (53.7%)
736 (46.3%)
327
447
303
340
171

(20.6%)
(28.1%)
(19.1%)
(21.4%)
(10.8%)

* volgens de definitie en indeling zoals deze door het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) wordt gebruikt

hen '(waarschijnlijk) waar' of '(waarschijnlijk) onwaar' was,
of dat ze 'geen idee' hadden. Dit waren stellingen zoals:
‘MRSA komt voor in verpleeghuizen’.
De resultaten zijn van belang voor een herontwikkeling van
bestaande informatieplatformen over MRSA.

Er is onvoldoende kennis
Het valt op dat bij 43 stellingen (65%) de meeste mensen
antwoordden dat ze ‘geen idee’ hadden. Het gaat dan om
zeer uiteenlopende onderwerpen, zoals ‘MRSA komt voor
bij vee, zoals varkens, kippen en kalveren’, ‘MRSA verspreid
zich via het haar’, ‘De kans op een MRSA-infectie wordt
groter door antibioticagebruik’, ‘Een inenting kan een
MRSA-infectie voorkomen’, of ‘Wanneer je eenmaal
MRSA-drager bent, kom je er nooit meer vanaf’. Over het
algemeen kan dus gesteld worden dat er weinig kennis is
over MRSA onder het algemene publiek.

Misvattingen over MRSA en
dieren
Er zijn een aantal opvallende bevindingen te vermelden
wanneer we naar bestaande misvattingen over MRSA
kijken, namelijk onjuiste stellingen waar mensen aangeven
dat die (waarschijnlijk) waar zijn, en vice versa. Over het
algemeen lijken de meeste misvattingen te bestaan op het
360 | Nummer 9 | Jaargang 28 | 2017

gebied van MRSA en dieren. Zo zegt maar liefst 29,7% van
de deelnemers dat de stelling ‘MRSA verspreidt zich van
dier op mens’ (waarschijnlijk) niet waar is. Als we hier
verder op inzoomen zien we dat bij een relatief groot deel
van het algemeen publiek de misvattingen bestaan dat
MRSA zich (waarschijnlijk) niet verspreid via honden en
katten (44,2%), geïmporteerde dieren (39,0%), varkens en
koeien (33,3%), of uitwerpselen van dieren (35,2%). Verder
waren de deelnemers van mening dat de kans op MRSAdragerschap (waarschijnlijk) niet groter wordt door het
aaien van honden (54.8%) of door contact met levende
varkens, kippen of vleeskalveren (33,7%).

Wat betekenen deze resultaten?
Op basis van het onderzoek kunnen we stellen dat de kennis
over MRSA zeer beperkt is onder het algemeen publiek. De
meeste deelnemers gaven bij meer dan de helft van de
stellingen aan dat zij niet wisten of de stelling waar was.
Vanuit het One-Health-concept concluderen we bovenal dat
er nog veel misvattingen bestaan over de rol van dieren. Dit
levert extra risico’s op MRSA-verspreiding, omdat men
hierdoor risicogedrag kan vertonen zonder zich hier bewust
van te zijn.

Wat gaan we eraan doen?
Vanwege de beperkte kennis, maar vooral vanwege de
bestaande misvattingen, is het van groot belang om
patiënten en hun directe omgeving te informeren over de
waar- en onwaarheden over MRSA. Daarnaast is het van
belang dat bestaande informatiebronnen over MRSA ook
aandacht besteden aan het het One-Health-concept. Het
Centre for eHealth & Wellbeing Research van de Universiteit
Twente werkt binnen het project eZoon aan de actualisatie
en uitbreiding van MRSA-net (Figuur 1). Deze website is
enkele jaren geleden ook door hen ontwikkeld. Het is een
online-informatieplatform over MRSA voor professionals
en algemeen publiek. (3) Uit een recente evaluatie blijkt dat
de website nog altijd aansluit bij de informatiezoekstrategieën van de doelgroepen. (4) Daarnaast laten ook de
gebruikscijfers zien dat er nog steeds behoefte is aan een
informatieplatform als MRSA-net. In de periode van 1 juli
2016 t/m 30 juni 2017 hebben 562.154 mensen (waarvan
449.061 unieke bezoekers) het publieke en/of professionaldeel van MRSA-net veelvuldig bezocht.
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Figuur 1. Screenshot van de startpagina van MRSA-net.nl

Ondanks deze hoge bezoekersaantallen is uit het vragenlijstonderzoek gebleken dat het algemene publiek zeer
beperkte kennis heeft over MRSA. Bij de actualisatie en
uitbreiding van MRSA-net wordt dan ook gekeken naar
manieren om het kennisplatform zo goed mogelijk te
kunnen profileren om zoveel mogelijk mensen te bereiken,
zowel onder het algemeen publiek als onder professionals.
Dit doet het Centre for eHealth and Wellbeing Research
vanuit hun onderzoekservaring met risicocommunicatie en
eHealth- implementatie. Het idee is om het nieuwe
platform deel te laten zijn van de InfectionManager voor
infectiepreventie. (5-8)
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Het project eZoon (projectnummer: 522001006) wordt
door ZonMw gefinancierd
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Artikelen
Van ‘vreemde vogels’ en vogelgriep
N. Beerlage-de Jong, N. Köhle, L.M.A. Braakman-Jansen, L. Siemons, J.E.W.C. Van Gemert-Pijnen

De urgentie van een One-Health-benadering van gezondheid wordt steeds meer onderkend.
Samenwerking tussen experts uit de humane -, publieke - en veterinaire gezondheidszorg is
cruciaal in de bestrijding van infectieziekten (bijvoorbeeld zoönosen) bij mens en dier. Het
Centre for eHealth and Wellbeing Research van de Universiteit Twente heeft in eerdere
projecten aangetoond dat persuasive technology in dit soort situaties van grote toegevoegde
waarde kan zijn. Die ervaring passen we nu toe bij de ontwikkeling van het eZoon-platform:
een platform om risico- en crisiscommunicatie, samenwerking en zelfmanagement met
betrekking tot zoönose-uitbraken te verbeteren. De methodiek die we hiervoor volgen is al
succesvol ingezet in andere (complexe) probleemvelden. Omdat we denken dat ook anderen
hier van kunnen profiteren geven we in dit artikel een kort overzicht van onze methodiek en
de activiteiten die we hebben ondernomen.

Een ingewikkeld probleem
Zoönosen vormen een zeer complex probleem in de
moderne gezondheidszorg. (1) Niet alleen omdat er niet een
eenvoudige oplossing voor is en omdat de (maatschappelijke en economische) impact groot kan zijn, maar vooral
ook omdat er veel belanghebbenden bij betrokken zijn.
Bovendien hebben deze belanghebbenden ook nog vaak
uiteenlopende of zelfs tegenstrijdige belangen en perspectieven. (1) Het omgaan met deze complexe problematiek
vereist flexibele oplossingen en nauwe samenwerking
tussen de verschillende betrokkenen. De toepassing van
persuasive technology is veelbelovend bij dit soort
problematiek.

Persuasive technology
Persuasive technology is een technologie die erop gericht is
de gebruiker te motiveren voor en ondersteunen bij het
uitvoeren van een taak, zonder hierbij gebruik te maken van
chantage of misleiding. (2) Deze technologie kan bijvoorbeeld ingezet worden om communicatie te verbeteren, om
het delen van informatie efficiënter en eenvoudiger te
maken en om vaardigheden te trainen. (3) Echter, om de
technologie succesvol te laten zijn in de praktijk, is nauwe
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samenwerking met de beoogde eindgebruikers en andere
belanghebbenden (zoals beleidsmakers, financiers, e.v.a.)
cruciaal. Hierbij kan de CeHRes Roadmap gebruikt worden.

CeHRes Roadmap tegen infecties
Het Centre for eHealth and Wellbeing Research ontwikkelt,
implementeert en evalueert een persuasive technology
gericht op eHealth aan de hand van de CeHRes Roadmap
(Figuur 1). Dit is een raamwerk om het gehele proces van
probleemdefinitie tot uiteindelijke evaluatie te begeleiden.
Hierbij wordt structureel samengewerkt en rekening
gehouden met de gebruiker en gebruikscontext. (4)
In eerdere projecten werd de CeHRes Roadmap al succesvol
toegepast in infectiepreventie en antibiotic stewardship
(het geheel aan interventies om antibioticaresistentie tegen
te gaan). (3,5-8) Binnen het door ZonMw gefinancierde
eZoon-project passen we deze ervaring en kennis toe op
het gebied van One Health.
Hieronder volgt een korte beschrijving van de roadmapactiviteiten die we in het eZoon-project hebben uitgevoerd
in de verschillende fasen van het project en welke kennis
deze activiteiten hebben opgeleverd.
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Figuur 1. de CeHRes Roadmap

Contextual Inquiry
Voordat gestart wordt met de ontwikkeling van een
oplossing, is het van groot belang stil te staan bij het
probleem. Wie zijn betrokken? Wat is de context? Als eerste
stap binnen dit project is daarom een identificatie en
analyse van alle belanghebbenden uitgevoerd. (1) Passend
bij de complexiteit van de One-Health-problematiek
werden in totaal 36 verschillende belangrijkste betrokkenen
in kaart gebracht.

Value Specification
Vervolgens werden met die belangrijkste betrokkenen
interviews (n=20) gehouden om inzicht te krijgen in hun
waarden en belangen met betrekking tot zoönosen. Op basis
hiervan werden de 5 belangrijkste thema's geformuleerd:
• samenwerking en communicatie tussen professionals op
regionaal niveau moet versterkt worden,
• de veterinaire en humane gezondheidszorg hebben
verschillende en conflicterende perspectieven wat
betreft probleemdefinities en oplossingen van zoönosepreventie en controle,
• het algemeen publiek moet beter geïnformeerd worden
over zoönose,
• informatie moet toegespitst zijn op de doelgroep
(algemeen publiek vs. professional), en
• de urgentie en gevolgen van zoönosen moeten bij zowel
algemeen publiek als professionals beter bekend worden.
Eén van de geïnterviewden (een huisarts) wist dit laatste
punt mooi te verwoorden: “ik heb wel veel rare vogels in de
praktijk maar van vogelgriep heb ik niet zo veel verstand”.

We concludeerden dat enerzijds het algemeen publiek beter
geïnformeerd moet worden om zelfmanagement te
vergroten. Anderzijds moeten alle betrokken professionals
uit de humane - , publieke - en veterinaire gezondheidszorg
zich nog meer bewust worden van elkaars perspectieven en
het belang van onderlinge samenwerking.

Design
In de designfase werd onderzoek gedaan naar de manier
om het publiek beter te informeren en de samenwerking
onder professionals te stimuleren, Hiervoor werd besloten
om 2 verschillende vormen van persuasive eHealth technology aan te bieden:
Cart sort
Om het algemeen publiek te informeren werd eerst een
grootschalige vragenlijst (n=1590) uitgezet, om inzicht te
krijgen in het kennisniveau en bestaande misvattingen over
MRSA. Dit onderwerp werd geselecteerd wegens de
relevantie ervan voor het algemeen publiek in verband met
veegerelateerde MRSA en de verhoogde risico’s door nauw
contact met bijvoorbeeld varkens. Tevens hebben we in een
eerder project al een zeer succesvol en veel gebruikt
communicatie- en informatie platform ontwikkeld over
MRSA (mrsa-net.nl). Door het onderwerp MRSA te gebruiken, kunnen we nu profiteren van eerder opgedane
inzichten en kan een methodiek worden ontwikkeld die in
een later stadium ook op andere onderwerpen (zoals
vogelgriep) en velden (zoals veiligheid) toegepast kan
worden.
Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst is een card
sort-studie opgezet. Hierbij worden stukjes informatie op
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Figuur 2. fragmenten uit het eZoon-project

verschillende kaartjes gezet. De deelnemer wordt vervolgens gevraagd om voor hem/haar logische groeperingen
van deze kaartjes te maken en aan die groepen een label te
hangen.
De uitkomsten van de vragenlijst lieten een zeer beperkte
kennis over MRSA bij het algemeen publiek zien. Het is voor
hen daarom lastig te bepalen hoe informatie op een
logische manier aangeboden kan worden. Binnen het
eZoon project zijn daarom experts betrokken bij het
vaststellen van de meest geschikte informatiestructuur van
de website.
Een pilot van de card sort met 5 respondenten (2 GGDartsen infectieziektebestrijding, 1 veearts, 1 dierenartsgezelschapsdieren, 1 huisarts) toonde aan dat de informatie
die bij elkaar gelegd werd door de professionals, wel
grotendeels overeenkwam. Echter, de labels die ze daar bij
vonden passen verschilden sterk van elkaar. Dit is in lijn met
de eerder gemaakte constatering dat de samenwerking
tussen sectoren nog sterk wordt belemmerd doordat
professionals vanuit hun eigen achtergrond en perspectief
denken en handelen. Het betekent ook dat het momenteel
vrijwel onmogelijk is om een one-size-fits-all-oplossing te
ontwikkelen waarop het algemeen publiek informatie kan
vinden die past bij de veterinaire -, publieke - en humane
perspectieven.
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Serious game
Het is onmogelijk om iedere mogelijke uitbraak en ieder
mogelijke scenario in een protocol of draaiboek te vangen.
Het trainen van vaardigheden voor risico- en crisiscommunicatie en interdisciplinaire samenwerking is daarom des te
belangrijker. Een steeds vaker toegepaste eHealth-technologie om vaardigheden te trainen zijn serious games. Deze
bieden een veilige omgeving om gedrag uit te proberen,
waarbij ook factoren als tijdsdruk en emoties gesimuleerd
kunnen worden. Op basis van het EZIP (Emerging Zoonoses
Information and Priority system) (9) wordt bij de eZoon
game een uitbraak van vogelgriep als casus gebruikt.
De focus van onze serious game ligt daarbij niet op het
testen van kennis of het correct uitvoeren van bestaande
draaiboeken, maar juist op de dilemma’s.
Vanuit onze achtergrond in risico- en crisiscommunicatie en
leermodellen is vervolgens een focusgroepbijeenkomst
gehouden met 4 domeinexperts uit de veterinaire en
publieke sectoren. En een aantal gedragswetenschappers
om de inhoud van de serious game verder te ontwikkelen.
Hierbij werden de verschillende stadia die doorlopen
worden tijdens een uitbraak (melding, signalering, opschaling, ruiming, etc.) besproken en zijn onder andere mogelijke dilemma’s in kaart gebracht.
Op basis van deze input wordt de game nu verder ontwikkeld. Hierbij zullen we structureel de belanghebbenden
blijven betrekken. Wilt u een bijdrage te leveren aan dit

Infectieziekten Bulletin

interessante en uitdagende project? Neemt u dan vooral
contact met ons op.

3.

Auteurs

4.

N. Beerlage-de Jong, N. Köhle, L.M.A. Braakman-Jansen, L.
Siemons, J.E.W.C. Van Gemert-Pijnen, Universiteit Twente

5.

Correspondentie
n.beerlage-dejong@utwente.nl

6.

Literatuur

7.

1.

van Woezik, A.F., et al., Tackling wicked problems in
infection prevention and control: a guideline for
co-creation with stakeholders. Antimicrobial Resistance
& Infection Control, 2016. 5(1): p. 20.
2. Oinas-Kukkonen, H. and M. Harjumaa, Persuasive
systems design: Key issues, process model, and system
features. Communications of the Association for
Information Systems, 2009. 24(1): p. 28.

8.

9.

Beerlage-de Jong, N., et al., Technology to support
integrated Antimicrobial Stewardship Programs: a user
centered and stakeholder driven development approach. Infectious disease reports, 2017. 9(1).
van Gemert-Pijnen, J.E., et al., A Holistic Framework to
Improve the Uptake and Impact of eHealth
Technologies. J Med Internet Res, 2011. 13(4): p. e111.
Verhoeven, F., When staff handle staph: user-driven
versus expert-driven communication of infection
control guidelines. 2009: University of Twente.
Wentzel, M.J., Keeping an eye on the context: participatory development of eHealth to support clinical
practice. 2015: Universiteit Twente.
Beerlage-de Jong, N., eHealth vs. Infection: participatory development of persuasive eHealth to support
safe care. 2016: Universiteit Twente.
Limburg, A.H.M., Implementing antibiotic stewardship:
involving stakeholders in eHealth. 2016, University of
Twente.
Havelaar, A.H., et al., Prioritizing emerging zoonoses in
the Netherlands. PloS one, 2010. 5(11): p. e13965.

2017 | Jaargang 28 | Nummer 9 | 365

Infectieziekten Bulletin

Artikelen
Antibiotica: toen, nu en straks
N.E.L. Meessen, E.E. Stobberingh

Antimicrobiële middelen zijn niet meer weg te denken uit de huidige patiëntenzorg. Medische
verworvenheden van de hedendaagse geneeskunde, zoals complexe chirurgie, transplantatiegeneeskunde, behandeling van vroeg geboren baby’s, behandeling van oncologische patiënten, die we nu als vanzelfsprekend beschouwen, zijn alleen mogelijk dankzij de beschikbaarheid van antibiotica voor de behandeling van infecties. Echter, het succes van antibiotica
heeft een keerzijde: het toenemend gebruik heeft de laatste jaren geleid tot een toename van
micro-organismen die ongevoelig werden voor deze middelen. Indien de toename van
antimicrobiële resistentie en de verspreiding van resistentie micro-organismen de komende
jaren doorgaat, zullen we geconfronteerd worden met de medische, sociale en economische
consequenties. De toenemende antimicrobiele resistentie is dan ook een wereldwijd probleem. De behandeling van infecties veroorzaakt door resistente micro-organismen brengt
niet alleen hoge kosten met zich mee maar zal, indien niet succesvol, leiden tot een groter
aantal extra sterfgevallen.

Dit artikel schetst een beeld over antibiotica vanuit een
historisch perspectief (‘toen’), de huidige stand van zaken
(’nu’) naar toekomstige bedreigingen (‘straks’). Eerst zal de
geschiedenis van infectieziekten en antibiotica in vogelvlucht worden aangestipt. Vervolgens wordt de stand van
zaken met betrekking tot ontdekking en ontwikkeling van
antibiotica, en het ontstaan van antimicrobiële resistentie
besproken. Tenslotte komt de huidige Nederlandse aanpak
om de resistentievorming en verspreiding van resistente
micro-organismen terug te dringen, aan bod.

Infectieziekten en antibiotica
vanuit een historisch perspectief
Basis voor westerse geneeskunde
De transitie van magie naar wetenschap heeft geleidelijk
plaats gevonden in het Oude Griekenland en duurde enkele
eeuwen. Asclepius die omstreeks 1200 v. Chr. leefde, werd
aanbeden in vele tempels die tot een soort ziekenhuizen
werden ‘verheven’ door de vele zieke personen die kwamen
voor genezingsrituelen. Filosofen weigerden zich alleen
maar te laten leiden door bovennatuurlijke invloeden en
zochten zelf naar oorzaken van ziekte. Tot in de 5e eeuw v.
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Chr. heerste het idee dat het universum is opgebouwd uit
vuur, lucht, aarde en water. Dit concept leidde tot het
principe van de lichaamsvloeistoffen (humores): bloed, slijm,
gele gal en zwarte gal. De harmonie tussen de 4 humores
zou bepalend zijn voor het behoud van gezondheid.
Omstreeks 460 v. Chr., het geboorte jaar van Hippocrates,
de vader van de geneeskunde, was het concept, gebaseerd
op magie en religie, deels verlaten. Hippocrates rekende af
met de gedachte dat ziekte een straf van de goden was en
moedigde dokters aan om te zoeken naar de fysische
oorzaken van ziekte. Via zijn observaties en logisch redeneren voorspelde hij het beloop van de ziekte en legde nadruk
op de uitkomst of prognose van de ziekte. Hij bestudeerde
de patiënt als geheel.
In de volgende eeuw van de Hellenistische periode bleek
het werk van Aristoteles (384 v. Chr.), leerling van Plato, van
ongekende waarde voor de geneeskunde. Hij was de
grondlegger van de anatomie en embryologie en beïnvloedde het wetenschappelijk denken voor de volgende
2000 jaar. De bijdrage van de Romeinen aan de geneeskunde was vooral gericht op public health en hygiëne. De
stad Rome had een ongeëvenaarde watervoorziening,
openbare badhuizen, sanitaire voorzieningen en adequate
afvoer van rioolwater. In het gehele Romeinse Rijk werden
ziekenhuizen gebouwd volgens ‘modern design’.
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De Christelijke kerk had aanvankelijk een nadelige invloed
op de medische vooruitgang omdat ziekte gezien werd als
straf van God waarvoor gebed en berouw werden gevraagd.
Een grote verdienste van de Christelijke kerk voor de
geneeskunde is het behoud van de klassieke Griekse
medische manuscripten door ze in het Latijn te vertalen.
Ziekenhuizen waren in de Middeleeuwen vaak verbonden
met abdijen of kloosters en dokters en verpleegkundigen
waren vaak lid van religieuze ordes. De bijdrage vanuit de
Arabische geneeskunde lag met name in de kennis over en
het produceren van geneesmiddelen; veel geneesmiddelen
zijn van Arabische oorsprong.
In de Renaissance was er niet alleen een herwaardering van
de Griekse en Romeinse cultuur maar ook de ambitie om te
onderzoeken en nieuwe velden te verkennen. Paracelsus
probeerde een meer rationele benadering van diagnose en
behandeling te introduceren en propageerde het gebruik
van chemische geneesmiddelen in plaats van kruiden.
Fracastoro was geïnteresseerd in de epidemiologie van
infecties, in het bijzonder de ziekte syfilis, en leverde de
eerste wetenschappelijke verklaring voor de transmissie
van ziekte.
In 1609 maakte Galileo Galilei een constructie van achterelkaar geplaatste lenzen die als een soort microscoop
beschouwd kan worden. Robert Hooke introduceerde, na zijn
microscopische waarnemingen van kurkweefsel in 1665, de
term cel. Antoni van Leeuwenhoek is vooral bekend geworden
door zijn zelf gefabriceerde en nog weer sterkere microscoop waarmee hij pionierswerk voor de celbiologie en
de microbiologie verrichtte. Vanaf 1674 deed hij vele ontdekkingen en was waarschijnlijk de eerste die bacteriën (‘dierkens’) zag.

Geneeskunde in de 18e eeuw
Herman Boerhaave was een centrale figuur in de Europese
geneeskunde en een belangrijk Leidse leermeester voor
vele buitenlandse studenten. Mary Montagu gaf in
Engeland bekendheid aan inenting tegen pokken zoals ze
dat in Turkije had gezien, hoewel dit niet zonder risico’s
bleek. Edward Jenner zette een volgende stap door te
inoculeren met koepokken (minder risico) waardoor toch
bescherming ontstond tegen pokken. Deze procedure ̶
(vaccinatie) heeft uiteindelijk geleid tot eradicatie van de
ziekte. Ook kregen openbare gezondheidszorg en hygiëne
meer aandacht in de 18e eeuw.

Wetenschappelijke ontwikkeling van de
geneeskunde in de 19e eeuw
In navolging van de ontwikkelingen in de anatomie krijgt in
deze eeuw de fysiologie een serieuze positie binnen de
medische wetenschap. Rudolf Virchow en Claude Bernard
verrichtten belangrijke experimenteel werk op het gebied
van de celpathologie en celfysiologie en ontdekten het belang
van de chemische balans in en om de cellen voor een stabiel
functioneren van de cel.
Wellicht het meest spectaculair is de bevinding dat bepaalde ziekten en wondinfecties veroorzaakt worden door
kleine levende organismen, de germ theory. Deze ontdekking
heeft tot op de dag van vandaag het medisch denken
beïnvloed. Het idee dat ziekte wordt veroorzaakt door het
binnen dringen in het lichaam van externe partikels, werd al
eerder verondersteld (Varro 100 v.Chr.; Fracastoro 1546). De
meeste eer voor het op de kaart zetten van de bacteriologie
als wetenschap, komt de Franse chemicus Louis Pasteur
toe. Hij verrichtte een aantal briljante experimenten
waarmee hij bewees dat de fermentatie van wijn en de
verzuring van melk, veroorzaakt werden door levende
micro-organismen. Met zijn experimenten kon Pasteur de
hypothese van spontanious generation, waarbij levende
organismen spontaan ontstaan uit niet-levende zaken,
weerleggen. Dankzij de bevindingen van Pasteur kon
Joseph Lister het principe van antisepsis introduceren in de
chirurgie. Ignaz Semmelweis bewerkstelligde door desinfectie van handen en kleding van studenten en verloskundigen
een vermindering van het aantal gevallen van kraamvrouwenkoorts. Robert Koch was de eerste arts die ontdekte dat
een specifieke ziektekiem te maken had met een specifieke
ziekte en stelde zijn postulaten op. Koch ontdekte o.a. de
verwekker van tuberculose en cholera. Tegen het eind van de
19e eeuw werd belangrijk onderzoek gedaan op het gebied
van de parasitologie en transmissie van ziektes.

Infectieziekten in de 20e eeuw
De enorme progressie die de geneeskunde doormaakte in de
20e eeuw (met name op het gebied van hygiëne, antibiotica,
vaccinatie) vertaalt zich tot in de 21e eeuw in een toename
van levensverwachting van mensen in geïndustrialiseerde
landen. De gemiddelde levensverwachting is in Nederland
gestegen van 50,8 jaar in 1900 naar 81,5 jaar in 2016 (CBS,
statline, 6 juni 2017). Meer mensen sterven door ouderdom
dan door infectieziekten. De focus in de geneeskunde richt
zich anno 2017 op healthy aging, mensen tot op oude leeftijd
fit houden. De snelle progressie van medische kennis onder
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andere door de betere en snellere communicatie, de
ongekende mogelijkheden van computertoepassingen en
digitale media maar ook de betere socio-economische
omstandigheden, hebben daar een belangrijke rol bij
gespeeld. Echter, bedreigingen, zoals de toenemende
antimicrobiële resistentie kunnen de positieve ontwikkelingen teniet te doen. Deze zullen samen met de ontwikkelingen in biotechnologie en informatietechnologie niet alleen
bepalend zijn voor de huidige maar ook voor de toekomstige maatschappelijke agenda.

Antimicrobiële middelen en
resistentie ontwikkeling
Met de ontdekking door Paul Ehrlich en Sahachiro in 1911
van arsfenamine (Salversan), een synthetisch preparaat dat
de verwekker van syfilis, kon doden, is het chemotherapeutisch tijdperk aangebroken. Begin jaren dertig toonden
Gerhard Dormagk (Duitsland) en Leonard Colebrook
(Engeland) aan dat de stof sulfanilamide antibacteriële
activiteit had en dit leidde in de jaren dertig tot de productie van sulfonamide derivaten (zoals aminoglycosiden).
Een spectaculaire episode in de behandeling van infectieziekten begon in 1928 met de observatie van Alexander
Fleming dat er een remmende invloed was op de groei van
Staphylococcus aureus door een schimmel die bij toeval op de
bacteriekweek was terecht gekomen. De schimmel
Penicillium notatum heeft de naam gegeven aan het inmiddels welbekende antibioticum penicilline. Deze ontdekking
bleek een keerpunt in de behandeling van infectieziekten.
Helaas was Fleming niet in staat om zelf de therapeutisch
waarde te overzien in verband met de instabiliteit van de
stof, het ontbreken van goede extractietechnieken en
omdat de toxiciteit voor menselijke cellen nog onvoldoende onderzocht was. Howard Florey en Ernst Chain pakten
het probleem op en toonden de antimicrobiële potentie
van penicilline aan. Omdat tijdens de eerste jaren van de
Tweede Wereldoorlog nog onvoldoende penicilline beschikbaar was, besloot Florey samen te werken met onderzoekers in de Verenigde Staten om tot commerciële productie
van penicilline te komen. Voor het einde van de oorlog was
er voldoende beschikbaar om aan de uitzonderlijke behoefte tijdens de oorlogstijd te voldoen.
Hoewel penicilline een veilig en bruikbaar antibioticum was,
bleken er ook enkele nadelen. Een belangrijke tekortkoming
was dat penicilline niet actief was tegen Mycobacterium
tuberculosis. In 1944 ontdekte Selman Waksman uit
Streptomyces griseus, een in de bodem voorkomend organisme, het antibioticum streptomycine. Hiermee kon M.
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tuberculosis wel behandeld worden.
Penicilline is werkzaam tegen een beperkt aantal potentieel
humaan pathogene grampositieve bacteriesoorten (smalspectrumantibioticum). Kort na de introductie, vanaf eind
jaren 40 bleek dat voorheen gevoelige micro-organismen
resistent waren geworden tegen penicilline.
Nieuwe antibiotica, varianten van penicilline werden
ontwikkeld met activiteit tegen deze resistente grampositieve micro-organismen en ook met activiteit tegen
Gram-negatieve micro-organismen: eind jaren 50: oxacilline ook wel flucloxacilline genoemd, werkzaam tegen
penicillineresistente bacteriën zoals stafylokkokken; ˗ begin
jaren 60: amoxicilline en ampicilline, werkzaam vooral
tegen ‘eenvoudige’ gramnegatieve bacteriën zoals de
uropathogene Escherichia coli; eind jaren 70: piperacilline met
bredere activiteit (extended spectrum) tegen ‘moeilijke‘
gramnegatieve ziekenhuisbacteriën zoals Pseudomonas
aeruginosa.
Penicillines bezitten in hun chemische structuur een
betalactamring en worden daarom betalactam-antibiotica
genoemd. Binnen de betalactam-antibiotica onderscheiden
we een aantal klassen: de penicillines, cefalosporines,
monobactams en carbapenems. De cefalosporines,
ontwikkeld vanaf 1964, worden onderverdeeld in 4 generaties waarbij de antibacteriële activiteit tegen gramnegatieve
bacteriën in oplopende generaties steeds verder toeneemt.
Derde- en vierdegeneratie-antibiotica worden ook wel
beschouwd als extendedspectrum-antibiotica. De carbapenems worden beschouwd als last-resortantibiotica.
Gedurende de laatste decennia van de vorige eeuw werden
nog diverse andere klassen antibiotica geïntroduceerd die
hier niet verder toegelicht worden.

Mechanismen van activiteit en resistentie
Om bacteriën uit te schakelen, hebben de diverse klassen
van antibiotica verschillende aangrijpingspunten in de
bacterie zoals i. de bacteriële celwand; ii. de eiwitsynthese;
iii. de nucleïnezuursynthese. Gerelateerd aan de werkingsmechanismen van de antibiotica hebben bacteriën daarentegen manieren ontwikkeld om de werking van de antibiotica teniet te doen en dus resistent te worden; zoals a.
verandering van aangrijpingspunt van het antibioticum op
de bacterie; b. verandering van de porinekanalen van de
bacterie; c. productie van antibioticuminactiverende enzymen.
Voor de belangrijke en omvangrijke klasse van de betalactamantibiotica zullen aangrijpingspunt en resistentiemechanisme
hieronder kort toegelicht worden.
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Betalactam-antibiotica werken op de bacteriële celwand die
uit peptidoglycaan bestaat. Betalactam-antibiotica remmen
de synthese van peptidoglycaan voornamelijk door het
blokkeren van het enzym transpeptidase. Hierdoor wordt de
vorming van de celwand tegengegaan en kunnen geen
nieuwe cellen worden gevormd. De meest voorkomende
vorm van resistentie tegen betalactam-antibiotica is de
productie van antibioticuminactiverende enzymen, de
beta-lactamases. Deze kunnen de betalactamring stuk
maken waardoor het antibioticum niet meer werkzaam is.
Door aan reeds bestaande betalactam-antibiotica een betalactamase-remmer toe te voegen die het betalactamaseenzym onschadelijk maakt, wordt het antibioticum weer
actief en is het beschikbare therapeutisch arsenaal vergroot.
Het eerst beschreven betalactamase was penicillinase, het
enzym dat penicilline onwerkzaam maakte. Het werd kort na
de introductie van penicilline geproduceerd door grampositieve bacteriesoorten waaronder stafylokokken. Ook
gramnegatieve bacteriën kunnen betalactamases produceren. Het TEM-enzym, afkomstig van een Escherichia coli,
geïsoleerd uit het bloed van een Griekse patiënt (Temoniera)
was hier een eerste voorbeeld van. Het enzym werd naar de
patiënt genoemd. Na deze observatie volgden veel andere
betalactamases waarbij de naamgeving vaak bepaald werd
door het substraat of het land (stad) waar de resistente stam
voor het eerst geïsoleerd was. Na de beschikbaarheid en
toepassing van de breedspectrumpenicillines, derde- en
vierdegeneratie-cefalosporines werden in toenemende mate
bacteriën geïsoleerd die betalactamases produceerden die
deze antibiotica onwerkzaam maken: de extendedspectrumbetalactamases (ESBLs zoals bijvoorbeeld CTX-M). Ook
werden bacteriën aangetoond die carbapenem-antibiotica
onwerkzaam maken, de carbapenemaseproducerende
Enterobacteriaceae (CPE). De medische wereld wordt anno
2017 geconfronteerd met een toename van bacteriën die
ESBL of carbapenemase produceren.
Naast de carbapenem-antibiotica behoort ook colistine tot
de last-resortmiddelen. Inmiddels is in de internationale
literatuur ook resistentie beschreven tegen colistine,
veroorzaakt door het mcr-gen. Gelukkig komt carbapenemresistentie nog maar sporadisch voor en de combinatie met
ook resistentie tegen colistine is tot nu toe nog niet
gesignaleerd in Nederland.
Bacteriën hebben diverse biochemisch, fysiologische en
genetische mechanismen die de werkzaamheid van
antibiotica teniet doen en die verantwoordelijk zijn voor de
bacteriële resistentie. Resistentie ontstaat als gevolg van i)
spontane mutaties in het genoom van de micro-organismen, en ii) selectiedruk door antibioticagebruik waardoor

de gemuteerde stammen een competitief voordeel hebben
ten opzichte van hun gevoelige soort genoten en iii)
verspreiding. Veel resistentiegenen bevinden zich op
mobiele extra-chromosomale elementen (plasmiden)
waardoor de resistentie gemakkelijk overgedragen kan
worden zowel binnen 1 bacteriesoort, maar ook tussen
verschillende bacterie soorten, bijvoorbeeld van Escherichia
coli naar een Klebsiella sp.
Bacteriën blijken in staat te zijn zich heel makkelijk te
kunnen aanpassen en in veel gevallen al snel na introductie
en toepassing bij de behandeling van infectieziekten, te
ontsnappen aan de werking van de antibiotica (Davies
2010). In het licht van de biochemische en genetische
flexibiliteit van bacteriën en het inadequaat gebruik van
antibiotica neemt de resistentievorming en de verspreiding
van resistente micro-organismen zorgwekkend toe terwijl
de ontwikkeling van nieuwe antibiotica dit niet lijkt bij te
kunnen houden (Norrby, 2005).

Belang van samenwerking in de
strijd tegen antibioticaresistentie
Oorzaken van antimicrobiële resistentie zijn complex en
menselijk handelen speelt vanuit diverse invalshoeken
daarbij een rol. De resistentieontwikkeling wordt internationaal, nationaal en lokaal herkend als een serieus probleem. Antibioticagebruik wordt algemeen beschouwd als
de belangrijkste risicofactor voor de toename in resistentie.
Aanpak zal op lokaal niveau plaats moeten vinden maar is
kansloos zonder een nationale en grensoverschrijdende
samenwerking. Ook op supranationaal niveau zijn coördinatie en maatregelen nodig (Laxminarayan et al. 2013).

Mondiaal
Tijdens de jaarlijkse vergadering van de World Health
Organization (WHO) in mei 2015 is het Global Action Plan
on Antimicrobial Resistance aangenomen. Nederland heeft
met een aantal lidstaten bijgedragen aan het tot stand
komen van dit plan. De Global Health Security Agenda (GHSA)
is gelanceerd in februari 2014 en is een groeiend partnership van meer dan 50 landen, internationale organisaties en
non-gouvernementele stakeholders. Het doel is om de
nationale en mondiale capaciteit in landen te versterken op
het gebied van preventie, detectie en respons op bedreigingen van humane en veterinaire infectieziekten. In de GHSA
trekt Nederland samen met een aantal gelijkgezinde landen
op in het antibioticaresistentie action package. Aangestuurd
wordt op het versterken en beter onderling afstemmen van
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technische assistentie aan landen die daar behoefte aan
hebben. Hiermee draagt Nederland bij aan de implementatie van het Global Action Plan on Antimicrobial Resistance en
andere internationale richtlijnen.

Grensoverschrijdend
Micro-organismen kennen geen landsgrenzen. Met name in
grensstreken waar intensieve contacten bestaan tussen
mensen en bedrijven aan beide kanten van de grens, is
grensoverschrijdende samenwerking noodzakelijk om de
toenemende resistentie en verspreiding tegen te gaan. In het
kader van Eurhealth-1health bestaan er initiatieven in NoordNederland (INTERREG Duitsland/Nederland), Brabant en
Limburg (INTERREG Vlaanderen/Nederland) en het
EU-preventieprogramma Duitsland/België/Nederland op het
gebied van Euregionale grensoverschrijdende samenwerking.
Het belangrijkste doel is het beschermen van de gezondheid
van de mens, nu en in de toekomst. Wezenlijk onderdeel
daarvan is het voorkomen van de verspreiding van microorganismen die niet meer met antibiotica te bestrijden zijn.

• Kunnen audits en stewardship (antibiotic, infectionprevention en diagnostic stewardship) bijdragen om de
kwaliteitscyclus te borgen?
Antibiotica hebben effect op het voorkómen en behandelen
van infectieziekten en op morbiditeit en mortaliteit. Ze
genezen niet rechtstreeks ziekten, maar ze kunnen de
bacteriën doden die de ziekte veroorzaken. Succesvol
gebruik van antimicrobiële middelen wordt bedreigd door
het resistent worden van micro-organismen. Dit heeft tot
gevolg dat de effectiviteit van antibiotica voor de behandeling van veel voorkomende infecties de laatste jaren snel
afneemt. Met de komst van de ESBLs en carbapenemresistente Enterobacteriaceae, en dus nauwelijks te behandelen
micro-organismen, zullen we zonder actie, afstevenen op
een post-antibioticatijdperk. In het pre-antibioticatijdperk
stimuleerde Semmelweis de handhygiëne om infectieziekten te voorkomen. Tegenwoordig wordt, bij gebrek aan
adequate antibiotica, zwaar ingezet op preventie en
hygiëne en lijken we bijna terug bij af, bij Semmelweis.
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Binnen de zorgketen is er een grote mobiliteit van patiënten.
Zorgaanbieders en zorginstellingen, zoals huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen, revalidatieklinieken, ziekenhuizen en
GGD’en zullen als een geheel in een netwerkverband moeten
samenwerken in de strijd tegen de antimicrobiële resistentie.
Om de samenwerking, gericht op toekomstbestendige
beheersing van de resistentieproblematiek sterker te
organiseren tussen instellingen en tussen de verschillende
sectoren in de zorg, heeft het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het initiatief
genomen om 10 regionale zorgnetwerken in Nederland op
te zetten (Schippers 2016). Het doel is om de krachten
binnen elk regionaal zorglandschap te bundelen in de strijd
tegen de oprukkende antimicrobiële resistentie en de
gevolgen van verspreiding hiervan. De samenwerking moet
multidisciplinair zijn en verbindend tussen curatieve en
openbare gezondheidszorg. Uitdagingen voor samenwerking in de (zorg)keten zijn:
• Waar ligt het grootste risico en dus verbeterpotentieel;
• Is er consensus over de definitie van oneigenlijk gebruik
van antibiotica;
• Zijn richtlijnen voor antibioticagebruik en infectiepreventie beschikbaar;
• Waar en hoe kan scholing bijdragen aan gezamenlijke
bewustwording en deskundigheidsbevordering;
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Artikelen
Surveillance intensiveren en
zorgnetwerken opzetten
A. Schreijer, K. Damen ,A. Reusken, C. Laurent, J. van der Gaag, S. de Greeff, M. van der Lubben, M. Mennen,
M. Bonten

Steeds meer bacteriën ontwikkelen resistentie tegen antibiotica. Dat betekent dat sommige
infecties slecht of, in sommige gevallen, helemaal niet meer kunnen worden behandeld. Deze
mondiale dreiging heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen. In Nederland
komen relatief weinig resistente bacteriën voor. Maar om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, is
ook in Nederland voor een landelijke aanpak gekozen Doel is om de sterfte en ziektelast ten
gevolge van resistentie laag te houden, ook al neemt die in het buitenland toe. Voormalig
minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft deze aanpak in 2015
door middel van een brief met de Tweede Kamer gedeeld. De aanpak richt zich op alle terreinen waar de gezondheid van mensen wordt bedreigd door antibioticaresistente bacteriën:
zorg, dieren, voedsel en milieu. Dit noemen we de One-Health-benadering. In dit artikel
richten we ons op 2 grote activiteiten in de zorg: intensivering van surveillance en het opzetten van zorgnetwerken. Surveillance wordt gebruikt om resistente bacteriën tijdig op te
sporen en om het vóórkomen ervan te monitoren. Op deze manier kunnen trends zichtbaar
gemaakt worden om tijdig interventies te kunnen plegen. Zorgnetwerken hebben tot doel
ketenzorg te faciliteren. Bacteriën kennen geen grenzen tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg. De bestrijding van antibioticaresistentie moet door samenwerking tussen zorginstellingen verbeteren en de zorgnetwerken hebben tot taak die samenwerking te bevorderen.

Uitzonderingspositie
Antibioticaresistentie vormt in Nederland nog maar een
beperkte bedreiging voor de volksgezondheid. In de
resistentiewereld heeft ons land daardoor een uitzonderingspositie. Deze wordt toegeschreven aan het beperkte
gebruik en de verstandige inzet van antibiotica, met name
door huisartsen, goede infectiepreventie in ziekenhuizen en
de landelijke surveillance van zorginfecties en BRMO.
Antibiotica resistentie is echter een snel groeiend wereldwijd probleem. In Europa gaat het daarbij vooral over de
Zuid-Europese landen. Omdat wij leven in een wereld waar
veel gereisd wordt zullen vroeg of laat ook in ons land
antibioticaresistente bacteriën geïntroduceerd worden die
wij niet of nauwelijks kennen. Die komen binnen met
bijvoorbeeld gerepatrieerde patiënten, reizigers, oppervlaktewater, geïmporteerde dieren of voedsel. Om die dreiging
ook in de toekomst het hoofd te kunnen bieden introdu-

ceerde minister Schippers van VWS in 2015 een ambitieus
beleidsplan (1), met daarin 3 concrete doelstellingen:
• het verminderen van het aantal dragers, infecties en
sterftegevallen ten gevolge van BRMO;
• een 50% reductie van onjuist voorgeschreven
antibiotica;
• een 50% reductie van vermijdbare zorggerelateerde
infecties.
Zowel de intensivering van surveillance als het inrichten van
zorgnetwerken moeten bijdragen aan de realisatie van deze
doelen.

Zorgnetwerken
In Nederland worden 10 Regionale Zorgnetwerken ABR
ingericht waarbinnen partijen in de gezondheidszorg met
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elkaar samenwerken (Figuur 1). In 2017 zijn de zorgnetwerken van start gegaan met de uitvoering van hun taken. Dat
gebeurt in een pilotfase. De activiteiten binnen de
Regionale Zorgnetwerken ABR moeten bijdragen aan de
realisatie van de 6 doelstellingen zoals benoemd in de
kamerbrief uit 2015 (Figuur 2). Het Landelijk Netwerk Acute
Zorg (LNAZ) en GGD GHOR Nederland ondersteunen en
adviseren de zorgnetwerken tijdens deze pilotfase.

Een regionale aanpak
Patiënten bewegen zich tussen verschillende zorginstellingen en zorgaanbieders in de regio. Resistente bacteriën
bewegen met deze patiënten mee. Hierbij bestaat de kans
op overdracht. Antibioticaresistentie blijft daarmee niet
beperkt tot 1persoon of zorginstelling. Een aanpak op
regionaal niveau en samenwerking die de verschillende
domeinen overstijgt, maken de preventie en bestrijding van
resistente bacteriën effectiever. Professionals in de cure, care
en publieke gezondheid moeten daarom regionaal gezamenlijk werken aan een oplossing. Dit betekent dat
ziekenhuizen, GGD’en, microbiologische laboratoria,
huisartsen, revalidatieklinieken, verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten en ambulante
thuiszorginstellingen regionaal in een Zorgnetwerk ABR

moeten samenwerken. Het doel van deze zorgnetwerken is
antibioticaresistentie zoveel mogelijk te voorkomen en de
verspreiding op regionaal niveau te bestrijden.

Inrichting van de Regionale
Zorgnetwerken ABR
In elk zorgnetwerk is een ziekenhuis aangewezen dat alle
relevante partijen (cure, care en publieke gezondheid) bij
elkaar brengt in een stuurgroep. Deze regionale stuurgroep
zet een regionaal coördinatieteam op voor de uitvoering en
coördinatie van de taken van het Regionale Zorgnetwerk
ABR. Dit team bestaat uit verschillende professionals: een
arts-microbioloog, arts maatschappij en gezondheid,
deskundige infectiepreventie, internist-infectioloog,
specialist ouderengeneeskunde, huisarts en datamanager
en/of epidemioloog. In elke regio neemt een kwartiermaker
het voortouw in het opzetten van het zorgnetwerk.

Taken van de Zorgnetwerken
ABR
De taken van de zorgnetwerken zijn door partijen in de zorg
geformuleerd en beschreven in een functieprofiel (Zie tekst
in kader) Binnen de zorgnetwerken blijven instellingen en
professionals zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van
zorg binnen de instelling. De taken van de zorgnetwerken
zijn dus een aanvulling.
Een van de taken van de zorgnetwerken is het betrekken
van zorginstellingen, organisaties en zorgprofessionals
binnen het regionale netwerk en deelname aan landelijke
surveillance ten behoeve van de tijdige detectie van BRMO
(bijzonder resistente micro-organismen). Het welslagen van
de zorgnetwerken vereist dat al deze partijen en zorgprofessionals betrokken worden en zich betrokken voelen bij
het zorgnetwerk. Zij moeten immers gezamenlijk werken
aan de realisatie van de eerder genoemde 6 doelstellingen,
door deelname aan de activiteiten van het netwerk.
Andere taken van het zorgnetwerk zijn bijvoorbeeld het
verzorgen van deskundigheidsbevordering op het gebied
van de bestrijding van ABR, zoals infectiepreventie.
Concreet voorbeeld is het organiseren van audits om inzicht
te krijgen in de mate waarin instellingen infectiepreventiebeleid hebben geïmplementeerd. Ook moeten de netwerken gegevens van periodieke prevalentiemetingen naar
dragerschap van BRMO beschikbaar gaan maken.

Figuur 1. De 10 regionale zorgnetwerken ABR
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ABR-programma
Vroege detectie van en
snelle respons op
resistente bacteriën en
andere infectieuze
bedreigingen zorgen
ervoor dat het aantal
dragers van resistente
bacteriën en het aantal
infecties en sterfgevallen
als gevolg van
antibioticaresistentie
binnen Nederland op het
huidige niveau blijft of
(aantoonbaar) daalt.

November 2016

Vermijdbare schade aan en sterfte van patiënten door infecties door resistente bacteriën moet zo veel mogelijk
voorkomen worden. Daartoe moet de verdere ontwikkeling en verspreiding van (multi-) resistentie zo veel mogelijk
worden beheerst, zodat ook in de toekomst eﬀectieve behandeling van infecties met antibiotica mogelijk blijft.
De komende 5 jaar is er
sprake van een
aantoonbare verdere
vertraging van de
opkomst en
verspreiding van
multiresistente
bacteriën in de zorg.
Hiertoe wordt een
relevante benchmark
opgezet. Dit geldt zowel
voor het dragerschap
van, als infecties met
resistente bacteriën.

Het aantal vermijdbare
zorggerelateerde
infecties is over 5 jaar in
de hele zorgketen met
50% gedaald ten
opzichte van een met
partijen vastgestelde
nulmeting. Hierbij
wordt rekening
gehouden met
verschillen tussen
zorgdomeinen en met
praktijkvariatie binnen
een domein.

De komende vijf jaar
wordt gestreefd naar
een internationale
samenwerking met
andere EU landen op het
gebied van antibioticaresistentie met als doel
een infrastructuur te
realiseren waardoor het
in gezamenlijkheid
mogelijk wordt de
ontwikkeling en
verspreiding van
antibioticaresistentie te
beheersen.

De mogelijkheden om
patiënten met infecties
door resistente
bacteriën eﬀectief te
behandelen nemen niet
verder af de komende
vijf jaar.

De komende 5 jaar
wordt gestreefd naar
een reductie van
minimaal 50% van het
gebruik van onjuist
voorgeschreven
antibiotica in de totale
zorgketen ten opzichte
van een met partijen
vastgestelde nulmeting.
Daarbij zal rekening
worden gehouden met
verschillen tussen
zorgdomeinen en met
praktijkvariatie binnen
een domein.

Resultaten
Regionaal
risicoproﬁel en
beheersplan

Regionaal
signaleringsoverleg

Actueel overzicht
betrokkenen

Transmuratle
werkafspraken

Prevalentiemetingen

Regionaal
auditplan

Regionaal
nacholingsplan

Regionaal
auditformaat

Inzet eLearning

Uitgevoerde pilots
antimicrobial
stewardship

Taken
2. Elke regio
beschrijft op
basis van een
regionaal risicoproﬁel met
betrekking tot
verspreiding
binnen en tussen
instellingen in de
regio een groter
risico hebben en
past de beheersmaatregelen
daarop aan.
9. Advisering bij
bestrijdingsmaatregelen
tussen de diverse
zorginstellingen
en zorgverleners.

7. Transparantie
faciliteren over
de aanwezigheid
van BRMO en de
verspreiding
daarvan.
11. Afstemming
en uitwisselen
van het regionale
beleid en de
uitkomsten
daarvan op
landelijk niveau.
Koppeling tussen
het regionale
netwerk en een
landelijke
signalerings- en
respons
structuur.

1. Betrekken van
zorginstellingen,
organisaties en
zorgprofessionals binnen het
regionale
netwerk en
deelname aan
landelijke
surveillance ten
behoeve van de
tijdige detectie
van BRMO.

5. Inzicht in de
mate van
implementatie
van infectiepreventiemaatregelen in de
zorginstellingen
en bij andere
zorgaanbieders.
8. Communicatie
binnen de regio
over de
aanwezigheid
van BRMO
tussen alle
domeinen van de
zorg en de
openbare
bevolking

3. Het
beschikbaar
maken van
gegevens van
periodieke
prevalentiemetingen naar
dragerschap van
BRMO.

6. Streven naar
een identieke en
reproduceerbare
manier van het
voeren van audits
in de regio die
inzicht geven in
de kwaliteit van
de infectiepreventie in de
instelling/
organisatie.

4. Verzorgen van
deskundigheidsbevordering door
het organiseren
van bij- en
nascholing.

10. Een eﬀectief
en transparant
beleid ten
aanzien van
antimicrobial
stewardship
(meten, terugkoppelen,
verbeteren,
opnieuw meten).

Figuur 2. De 6 doelstellingen zoals benoemd in de kamerbrief uit 2015

Deelname aan het zorgnetwerk vraagt een inspanning van
de betrokken organisaties, instellingen en zorgprofessionals, maar het zorgnetwerk levert hen ook veel op. Een
grote meerwaarde van het zorgnetwerk is dat verheffingen
van BRMO binnen de regio sneller gesignaleerd kunnen
worden, zodat instellingen op tijd hun bestrijdingsmaatregelen kunnen treffen. Ook ontstaat er binnen de regio meer
samenhang in het infectiepreventiebeleid, wat individuele
instellingen ten goede komt omdat er vanuit de regio
minder overdracht van resistente bacteriën zal zijn.

Voor de pilotperiode hebben de zorgnetwerken per taak
afspraken gemaakt, die zijn afgeleid van de eerdergenoemde 6 doelstellingen van het ABR-programma (Figuur 2).
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het opstellen van een
regionaal risicoprofiel en beheersplan op basis van de
gesignaleerde risico’s, het opstellen van een actueel
overzicht van betrokkenen en een regionaal audit- en
nascholingsplan.
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Taken zorgnetwerken
De zorgnetwerken hebben de volgende 11 taken:
• Het betrekken van zorginstellingen, organisaties en zorgprofessionals binnen het regionale netwerk en deelname
aan landelijke surveillance.
• Het opstellen van een regionaal risicoprofiel met betrekking tot verspreiding binnen en tussen instellingen of er in de
regio een groter risico is en het daarop aanpassen van de beheersmaatregelen.
• Het beschikbaar maken van gegevens van periodieke prevalentiemetingen naar dragerschap van BRMO.
• Deskundigheidsbevordering door het organiseren van bij- en nascholing van zorgprofessionals.
• Het verkrijgen van inzicht in de mate van implementatie van infectiepreventiemaatregelen in de zorginstellingen en
bij andere zorgaanbieders.
• Het streven naar een identieke en reproduceerbare manier van het voeren van audits in de regio die inzicht geven in
de kwaliteit van de infectiepreventie in de instelling/organisatie.
• Transparantie faciliteren en communicatie over de aanwezigheid van BRMO in de regio
• Advisering bij bestrijdingsmaatregelen.
• Een effectief en transparant beleid ten aanzien van antimicrobial stewardship.
• Afstemming en uitwisselen van het regionale beleid en de uitkomsten daarvan op landelijk niveau.

Pilotperiode
Onder coördinatie van de kwartiermakers zijn de zorgnetwerken gestart met de uitvoering van hun taken. Dat
gebeurt in een pilot met subsidie van VWS. Deze pilot loopt
tot mei 2019. In deze pilotfase beschrijven de zorgnetwerken hun best practices en delen zij deze met de andere
regio’s. Daarnaast doen zij, in afstemming met elkaar,
aanbevelingen aan VWS, die het toekomstig beleid voor de
zorgnetwerken formuleert. Het accent in de uitvoering ligt
in 2017 op het inrichten van de organisatie van de zorgnetwerken en inhoudelijke voorbereiding van de activiteiten.

Aanvullende subsidie
Zorgnetwerken kunnen, evenals regionale partijen/
professionals (via het zorgnetwerk) tijdens de pilotfase
concrete voorstellen doen voor nieuwe activiteiten, . en
hiervoor bepaalde onder voorwaarden een subsidie krijgen
van het ministerie van VWS.

Surveillance
Surveillance van infectieziekten is het zo systematisch
mogelijk verzamelen van relevante gegevens over infectieziekten. Deze gegevens kunnen lokaal, regionaal en
nationaal de infectieziektebestrijding en bestrijding van
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antibioticaresistentie ondersteunen. Bestrijding omvat tal
van maatregelen. Denk daarbij aan zowel de behandeling
van ziekten, de preventie van verspreiding en bepalen van
risicofactoren voor ziekte. Surveillancegegevens zijn vaak
de basis om het beleid te bepalen. Het gaat hier om
bijvoorbeeld surveillance van zorginfecties en AMR. (1,2)
Tijdig kunnen ingrijpen is hierbij het hoofddoel.
Gebruik maken van al bestaande gegevens over bijvoorbeeld uitslagen van individuele patiëntendiagnostiek
voorkomt registratie- of werkdruk. Maar efficiënte en
effectieve surveillance vraagt ook dat de gegevens volgens
een vooraf goed doordachte manier structureel worden
verzameld, geaggregeerd, geanalyseerd en (terug)gekoppeld. Hier zijn zowel technische - als juridische factoren
(bijvoorbeeld eigenaarschap) mee gemoeid waardoor er
aanvullende en soms ook andere eisen aan de gegevens
worden gesteld dan in het geval van registratie voor
individuele patiëntdiagnostiek of kwaliteitsdoeleinden.
Surveillancegegevens kunnen gebruikt worden om vragen
te beantwoorden die op lokaal, regionaal of landelijk
niveau spelen. Men wil bijvoorbeeld weten of een bepaalde
regionale verheffing daadwerkelijk een verheffing is en hoe
deze kan worden verklaard. Aan de hand van surveillancegegevens kan worden bepaald of er sprake is van transmissie en of er aanvullende acties noodzakelijk zijn op regionaal niveau. Daarnaast komen er specifieke vragen op
landelijk niveau voor: Hoe groot is dit probleem en is er
sprake van een regio-overstijgende dreiging? Is er een

Infectieziekten Bulletin

noodzaak richtlijnen aan te passen? Is iedereen op de
hoogte voor wie dit relevant is?
Het antwoord op de vraag of surveillance decentraal of
centraal moet gebeuren is simpel: allebei. Daarom moeten
we er voor zorgen dat het genereren, verzamelen, integreren en interpreteren van gegevens leidt tot zowel lokale-,
regionale- als nationale inzichten, op basis waarvan op elk
niveau specifieke acties genomen kunnen worden. Dezelfde
gegevens kunnen dan niet alleen het individuele patiëntbelang, maar ook het publieke belang van surveillance en het
professionele en institutionele belang van kwaliteitsborging, ondersteunen.
De (verbeterde) landelijke surveillance ABR steunt op 3
pijlers:

Surveillance van resistente bacteriën
De eerste pijler is de surveillance van het aantal dragers,
infecties en sterftegevallen ten gevolge van BRMO. Hierbij
wordt voortgebouwd op bestaande surveillancesystemen,
zoals ISIS-AR, TypeNed en het maanelijkse
Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties & Antimicrobiële
resistentie (SOZI/AMR). Uitslagen van Nederlandse Medisch
Microbiologische Laboratoria (MML) worden sinds 2008
centraal verzameld in het ISIS-AR systeem. Op dit moment
is 75% van de MML’s aangesloten en in 2018 zal dit voor alle
Nederlandse MML’s gelden. Daarmee is er een compleet
overzicht van alle BRMO’s (en ook niet-BRMO’s) in
Nederland afkomstig van patiënten waarbij microbiologische diagnostiek verricht is. Koppeling van al die gegevens
is nog een uitdaging omdat MML’s verschillende laboratoriumsystemen hebben en uitslagen op verschillende wijze
coderen. Een cruciaal onderdeel van de vernieuwde
surveillance is landelijke afstemming over uniforme
codering van uitslagen (Eenheid van Taal), waardoor
tijdrovende en foutgevoelige hercodering overbodig wordt.
Hierdoor is de gemiddelde “doorschiettijd” (van MML naar
ISIS-AR) op dit moment nog 6 maanden. Het streven is om
dit terug te brengen naar maximaal enkele weken, zodat de
gegevenscollectie ook actueel is. Aan de pilot Eenheid van
Taal, die in is 2016 gestart, doen 5 MML’s en een aantal
bouwers van laboratoriumsystemen mee. Het streven is om
in 2018 de andere MML’s te betrekken.
Daarnaast wordt de surveillance van bijzonder resistente
micro-organismen uitgebreid. Al 25 jaar worden alle
methicillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) isolaten
door MML’s naar het RIVM gestuurd voor typering. Met
zulke informatie zijn veranderingen in de moleculaire

epidemiologie en ongemerkte verspreiding vast te stellen.
Mede hierdoor konden de opkomst en verspreiding van de
veegerelateerde MRSA in een vroeg stadium herkend
worden. Het RIVM is ook het landelijke referentiecentrum
voor carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (zoals
Klebsiella pneumoniae en Escherichia coli), afgekort als CPE. Ook
voor andere relevante BRMO zal een vorm van landelijke
surveillance opgezet worden. Gekoppeld aan de isolaten
worden epidemiologische gegevens van dragers verzameld,
zodat risicogroepen en risicofactoren kunnen worden
vastgesteld. Die kennis kan dan weer gebruikt worden om,
bijvoorbeeld, screening bij ziekenhuisopname uit te voeren
(of af te schaffen). Omdat er relatief weinig bekend is over
de mate van dragerschap met BRMO in verpleeghuizen zal
de prevalentie van ESBL-producerende bacteriën en CPE
begin 2018 met een grootschalig landelijk puntprevalentie
onderzoek worden vastgesteld. Het plan is om in elk van de
10 zorgnetwerken minimaal 40 bewoners van minimaal 30
verpleeghuizen eenmalig op dragerschap met ESBLproducerende bacteriën te onderzoeken.

Surveillance zorggerelateerde infecties
De tweede pijler is de surveillance van zorggerelateerde
infecties, zoals post-operatieve wondinfecties na knie- of
heupprothesechirurgie. Hiervoor zal het bestaande
PREZIES-systeem aangepast worden. Het huidige systeem
wordt door velen als te arbeidsintensief ervaren en heeft
veel subjectieve componenten, die de betrouwbaarheid
niet ten goede komen. De aanwezigheid van elektronische
patiëntdossiers maakt het mogelijk de registratielast door
automatisering substantieel te verminderen. En door alleen
gebruik te maken van objectief vast te stellen diagnostische
criteria wordt de betrouwbaarheid van de registratie groter
waardoor de resultaten zich beter lenen voor benchmarking. Als dat gerealiseerd is kan bepaald gaan worden welk
deel van deze infecties vermijdbaar is en kan vastgesteld
worden of bepaalde interventies daar invloed op hebben.
Deze nieuwe aanpak zal als eerste voor postoperatieve
wondinfecties na knie- of heupprothesechirurgie worden
aangewend. De ontwikkelde methodologie zal in 2018 als
pilot in verschillende ziekenhuizen worden
geïmplementeerd.
Surveillance antibioticagebruik
De derde pijler bestaat uit de surveillance van antibioticagebruik. Het aantal kilo’s gebruikte antibiotica (bij mens en
dier) wordt al elk jaar gerapporteerd in Nethmap en
MARAN. (2) Voor humaan gebruik is het echter onbekend
waarom de antibiotica gegeven worden, en die kennis is
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nodig om te kunnen beoordelen of het gebruik al dan niet
onjuist is. Pilots worden opgezet om, wederom via automatisering, het gebruik te koppelen aan de indicaties, zowel in
ziekenhuizen, verpleeghuizen als bij huisartsen. Via benchmarking en terugkoppeling kan op basis van deze surveillance aan antibiotic stewardship vorm gegeven worden,
zoals dat nu al gebeurt bij huisartsen in diagnostische
toetsoverleggen (DTO’s).
De vernieuwde landelijke surveillance bouwt nadrukkelijk
voort op de reeds bestaande surveillance-instrumenten, die
– vooral door buitenlandse collega’s – al als van hoge
kwaliteit werden beschouwd. De gegevensverzameling van
de surveillance vindt grotendeels in de zich ontwikkelende
regionale zorgnetwerken plaats. Door de centrale aansturing zullen deze netwerken bijdragen aan een landelijk
dekkend surveillancesysteem waarin voor het land en voor
elke regio representatieve gegevens verkregen worden.
Hiermee kunnen dan ook de verschillende activiteiten in en
tussen de regio’s met elkaar vergeleken worden.
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Ingezonden brief
Antibioticumkuur afmaken!
Een hardnekkige misvatting
A. Ott
Eind juli publiceerde het British Medical Journal de analyse van Martin Llewelyn, hoogleraar Infectiologie in Brighton,
Engeland, met de pakkende titel: The antibiotic course has had its day.
Sinds de beginjaren van de penicilline gelooft de medische wereld dat te snel stoppen met antibiotica het ontstaan van
resistentie uitlokt. Het was niet de minste die aan de wieg stond van dit geloof: de Schotse arts Alexander Fleming waarschuwde tijdens zijn toespraak bij ontvangst van de Nobelprijs voor de risico’s van te korte kuren. Begrijpelijk in 1945,
maar niet meer van deze tijd!
Llewelyn en co-auteurs maken duidelijk dat er geen bewijs is voor het nut van het afmaken van de kuur. Sterker, de
aanwijzingen stapelen zich op dat het gebruik van antibiotica in een aantal gevallen veilig gestopt kan worden zodra de
koorts over is of de patiënt zich beter voelt. Ook staat onomstotelijk vast dat langer en onnodig gebruik van antibiotica
juist leidt tot resistentie.
Voor uitleg over het ontstaan van resistentie wordt meestal het beeld gebruikt van de bacterie die, blootgesteld aan een
antibioticum, door mutaties resistent wordt. Deze target selected resistance is resistentieontwikkeling van de bacterie of het
virus dat juist bestreden moet worden.
Dit is inderdaad een probleem bij de bestrijding van tuberculose of het hivvirus. Het is de reden waarom deze lastige
pathogenen niet met een lage dosis of met monotherapie bestreden worden.
Maar het zijn niet deze pathogenen waarvan de resistentie ons de meeste zorgen baart. Dat is resistentie bij bacteriën die
we normaal allemaal bij ons dragen op de huid, slijmvliezen en in het maagdarmkanaal: enterobacteriaceae, zoals Escherichia
coli en Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa en Enterococcus faecium (de ESKAPE
organisms).
Deze resistente opportunisten dragen we ongemerkt aan elkaar over, of ze gaan in het ziekenhuis van de ene naar de
andere patiënt. Niet te vergelijken met de kans op en wijze van transmissie van een resistente gonokok!
Hoe wordt onze bacteriële flora resistent door een antibioticakuur? Dat komt omdat de gevoelige bacteriën verdwijnen.
De plekken in en op het lichaam die daardoor vrij komen bieden (letterlijk) alle ruimte voor kolonisatie door resistente
bacteriën en gisten. En die ruimte geven ze niet altijd weer op.
Daarnaast moet de rol van resistentiegenen genoemd worden. Dat zijn stukjes erfelijk materiaal die coderen voor resistentie. Waar bacteriën groeien en doodgaan, zwerft altijd rest-DNA. Bacteriën pikken deze genen op, maar zijn ook in staat
om resistentiegenen uit te wisselen. Die uitruil van (voor de bacterie) nuttige genen vindt zelfs plaats tussen soorten van
verschillende families. Antibiotica zijn een goede reden voor bacteriën om resistentiegenen op te pikken.
Terug naar ons geloof in het afmaken van de kuur: we moeten daar van af, het is een achterhaald idee. Het geniet de
voorkeur hiermee te beginnen tijdens de opleiding van artsen over antibiotica. Geleidelijk zullen ook niet-medisch
geschoolde leken leren dat ‘less is more’.
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Ik pleit voor meer geïndividualiseerde behandelingen: Waar de ene patiënt langer nodig heeft, kan de ander met een
kortere kuur toe. Het is belangrijk dat er onderzoek komt naar minimaal effectieve behandelduur en naar handige biomarkers voor stoppen.
Zet niet gelijk de bestaande richtlijnen opzij. Maar een andere kijk op antibiotica kan ook nu al helpen als u twijfelt over de
duur van een kuur. Bij milde infecties kan het antibioticum waarschijnlijk veilig gestopt worden als de patiënt zich beter
voelt. De eigen afweer zorgt voor de rest. Dit geldt voor gastro-intestinale -, urineweg-, en veel huid- en wekedeleninfecties. Onderzoek naar en ervaringen met sneller stoppen dragen bij aan antibiotic stewardship en een duurzamer gebruik van
deze belangrijke middelen.
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Registratie infectieziekten
Meldingen Wet publieke gezondheid
Totaal
week
29–32

Totaal
week
33–36

Totaal
week
37–40

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
75

0
0
0
0
56

0
0
0
0
45

0
0
0
0
653

1
0
0
0
711

Groep B2
Buiktyfus
Cholera
Hepatitis A
Hepatitis B Acuut
Hepatitis B Chronisch
Hepatitis C Acuut
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie
Kinkhoest
Mazelen
Paratyfus A
Paratyfus B
Paratyfus C
Rubella
STEC/enterohemorragische E.coli-infectie *
Shigellose
Voedselinfectie

2
0
31
3
81
6
17
436
0
0
8
1
0
58
49
2

3
0
35
6
75
1
6
336
1
1
5
1
0
61
53
1

2
0
28
7
56
2
9
234
1
1
3
0
0
20
25
7

16
0
296
85
770
40
251
3940
13
10
28
3
0
310
309
24

14
1
55
88
761
37
153
4408
2
10
24
0
0
499
347
18

Groep C
Antrax
Bof
Botulisme
Brucellose
Chikungunya^
Dengue^
Gele koorts
Hantavirusinfectie
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)
Legionellose
Leptospirose

0
4
0
0
0
0
0
5
0
1
112
15

0
6
0
1
0
0
0
6
1
0
93
14

0
1
0
0
0
0
0
6
5
5
51
7

0
37
0
2
0
0
1
47
21
32
456
50

0
58
2
3
10
13
0
27
19
27
374
82

Infectieziekte
Groep A
Middle East respiratory syndrome coronavirus
(MERS-CoV)+
Pokken
Polio
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
Virale hemorragische koorts
Groep B1
Difterie
Humane infectie met dierlijk influenza
Pest
Rabiës
Tuberculose

Totaal
t/m week
40; 2017

Totaal
t/m week
40; 2016
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Infectieziekte
Listeriose
MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis)
Malaria
Meningokokkenziekte
Psittacose
Q-koorts
Tetanus
Trichinose
Tularemie
Westnijlvirusinfectie
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob – Klassiek
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob – Variant
Zika

Totaal
week
29–32
11
0
19
13
4
2
1
0
0
0
1
0
0

Totaal
week
33–36
6
0
25
15
4
0
0
0
0
0
1
0
0

Totaal
week
37–40
13
0
19
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totaal
t/m week
40; 2017
83
3
151
148
38
17
1
0
1
0
13
0
7

Totaal
t/m week
40; 2016
79
5
191
107
47
9
0
0
2
1
20
0
1

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door
de GGD' en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum
van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD
leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in
Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.
+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) is sinds 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit
dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR-test. Deze test detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de
kweekmethode. (Bron: Osiris-AIZ)
^ Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).
Contactpersoon: S. Mooij, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030–274 2135.
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Registratie infectieziekten
Meldingen in de virologische weekstaten
Totaal
week
29–32

Totaal
week
33–36

Totaal
week
37–40

Adenovirus
Astrovirus
Bocavirus
Bofvirus
Chikungunyavirus*
Coronavirus
Denguevirus
Enterovirus
HIV 1
HIV 2
HTLV
Hantavirus
Hepatitis A-virus
Hepatitis B-virus
Hepatitis C-Virus
Hepatitis D-Virus
Hepatitis E-virus
Influenza A-virus
Influenza B-virus

71
1
4
2
1
3
6
224
55
0
1
3
11
57
31
0
8
2
1

85
1
2
1
0
7
3
144
49
0
0
5
12
55
24
0
10
11
4

Influenza C-virus
Mazelenvirus
Nieuwe Influenza A-virus
Norovirus
Para-influenza
Parechovirus
Parvovirus
RS-virus
Rhinovirus
Rotavirus
Rubellavirus
Sapovirus
Westnijlvirus
Zikavirus*
hMPV
Bacterie
Chlamydia
Chlamydia pneumoniae
Chlamydia psittaci
Chlamydia trachomatis
Coxiella burnetii
Mycoplasma pneumoniae
Rickettsia

1
1
0
63
43
24
21
1
118
24
0
3
0
0
3
2
1
1
2010
4
14
1

Virus

Totaal
t/m week
40; 2017

Totaal
t/m week
40; 2016

74
2
4
4
0
12
6
129
42
0
0
2
21
54
29
2
11
8
6

1084
113
160
21
9
577
48
1117
522
0
2
22
123
575
322
9
170
3858
145

1229
105
133
33
13
491
155
895
513
1
2
8
40
533
254
6
246
2599
1338

2
1
0
71
35
21
18
4
154
37
2
4
0
0
4

0
1
0
87
59
23
15
9
357
14
2
6
0
0
2

7
8
0
1820
781
155
180
894
1866
1002
7
110
0
26
540

0
2
0
2199
448
215
74
1019
1636
604
11
103
1
3
410

1
1
1
2151
4
32
0

0
4
0
2230
3
32
1

11
12
12
20730
49
270
12

30
15
23
20318
63
427
6

*Sinds februari 2016 toegevoegd aan de virologische weekstaten.
De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische
Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen:
H. Vennema, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030–274 3252. Contactpersoon overige vragen: S. Mooij, Centrum Infectieziektebestrijding,
RIVM, tel. 030–274 2135.
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Het Infectieziekten Bulletin is een uitgave van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in samenwerking met de GGD’en, de Nederlandse Vereniging voor Medische
Microbiologie, de Vereniging voor Infectieziekten en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Het Infectieziekten Bulletin is een medium voor communicatie en informatie ten behoeve van alle organisaties en
personen die geïnformeerd willen zijn op gebied van infectieziekten en infectieziektebestrijding in Nederland. De
verantwoordelijkheid voor de artikelen berust bij de auteurs. Overname van artikelen is alleen mogelijk na overleg
met de redactie, met bronvermelding en na toestemming van de auteur.
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