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                                 Jaarverslag 2008 - Activiteiten PREZIES 
 
 
Algemeen 
In 2008 hebben 77 ziekenhuizen aan het PREZIES-netwerk deelgenomen. De participatie was 
daarmee vergelijkbaar met 2007, het aantal surveillancemodules waaraan werd deelgenomen is 
toegenomen van 117 in 2007 naar 131 in 2008 (zie tabel 1).  

 
 

Tabel 1. Overzicht deelname PREZIES-modules 2003-2008 
                            2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Totaal aantal ziekenhuizen   35   41   64   59   80   77 
Module       
Incidentieonderzoek       
- Postoperatieve wondinfecties   31   34   59   57   71   68 
- Wondinfecties na hartchirurgie     1     -     4     3     1     2 
- Lijnsepsis     2     4     7     4     8   13 
- Beadem. gerel. pneumonieën     1     -     3     2     5     6 
Prevalentieonderzoek/ziekenhuizen                  32   42 

 
 
De surveillance van ziekenhuisinfecties is als indicator opgenomen in de Basisset Prestatie-
indicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In de toelichting op de indicator stelt 
de Inspectie dat actieve surveillance (opsporen, analyseren, interveniëren en evalueren) onderdeel 
dient te zijn van het infectiepreventiebeleid en beveelt zij ziekenhuizen aan tenminste éénmaal per 
jaar een periode te participeren in één van de incidentiemodules van het PREZIES-netwerk.  
Eind 2007 heeft de IGZ zich in een mailing specifiek gericht tot de cardiochirurgische centra en hen 
opgeroepen deel te nemen aan de module Wondinfecties na hartchirurgie. Dit heeft niet tot meer 
deelname aan deze module geleid. 
Van het totaal aantal ziekenhuizen in Nederland (95) hebben de laatste twee jaar 86 ziekenhuizen 
(90%) aan het netwerk deelgenomen.  
In 2008 namen 44 ziekenhuizen aan twee of meer surveillancemodules deel (zie tabel 2).   
 
 

Tabel 2. Overzicht aantal modules per ziekenhuis 
Aantal modules*                     Aantal ziekenhuizen 
   2007  2008 
Eén module     49    33 
Twee modules     26    37 
Drie modules       4      4 
Vier modules       1      3 
Vijf modules       0      0 
Geen deelname aan het PREZIES-netwerk     15    18 

         * Er kan aan maximaal 5 surveillancemodules worden deelgenomen 
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Informatiebijeenkomsten  
In 2008 hebben tien informatiebijeenkomsten plaatsgevonden (zie tabel 3). 
 
 

                       Tabel 3. Overzicht informatiebijeenkomsten 2008 
Thema                                      Datum Aantal deelnemers 
Startersbijeenkomst 16 september 2008              15 
Postoperatieve wondinfecties 28 oktober 2008              23 
Lijnsepsis 27 mei 2008              10 
Beadem. gerelateerde pneumonieën 18 november 2008                5 
Prevalentieonderzoek/ziekenhuizen 
- Informatiebijeenkomst, algemeen 
- Informatiebijeenkomst, algemeen 
- Informatiebijeenkomst, thema AB 
- Evaluatiebijeenkomst  

 
17 januari 2008 
2 december 2008 
26 februari 2008 
18 september 2008 

 
             42 
             24 
             14 
             31 

Prevalentieonderzoek/verpleeghuizen 
- Informatiebijeenkomst, algemeen 

 
17 december 2008 

             
             26 

Informatiebijeenkomst OSIRIS 20 maart 2008              37 
 
 

Validatiebezoeken 
In 2008 hebben 32 validatiebezoeken plaatsgehad (zie tabel 4). De ziekenhuizen die deelnamen 
aan de module Postoperatieve wondinfecties werden bezocht door een validatieteam, bestaande uit 
een PREZIES-teamlid en een adviseur infectiepreventie uit een al eerder gevalideerd ziekenhuis. In 
zes ziekenhuizen zijn hervalidaties uitgevoerd binnen de periode van één jaar, omdat tijdens de 
reguliere validatie onvolkomenheden werden vastgesteld. Na hervalidatie werd de surveillance in 
vier ziekenhuizen als voldoende beoordeeld. In de andere twee ziekenhuizen wordt de hervalidatie 
in 2009 herhaald.  
In maart en oktober zijn steekproefsgewijs vijf validaties uitgevoerd in het kader van het 
prevalentieonderzoek/ziekenhuizen. Deze validaties en de validaties in het kader van de modules 
Lijnsepsis en Beademing-gerelateerde pneumonieën zijn uitgevoerd door twee PREZIES-
teamleden.  
 
 

                    Tabel 4. Overzicht validatie in 2008 
Module                                     Aantal validaties 
Totaal aantal validaties                    32 
Postoperatieve wondinfecties 
    - Regulier 
    - Hervalidaties 

                    
                   14 
                    6 

Lijnsepsis                     1 
Beademing-gerelateerde pneumonieën                      1 
Prevalentieonderzoek/ziekenhuizen                    10 

 
 
PREZIES heeft een geheimhoudingsverklaring ontwikkeld die wordt toegestuurd aan te valideren 
ziekenhuizen. In deze verklaring is vastgelegd dat de tijdens een validatiebezoek versterkte 
informatie strikt vertrouwelijk zal worden behandeld.  
 
Promotie 
Judith Manniën is op 14 oktober 2008 in Leiden gepromoveerd. De titel van haar proefschrift luidde 
‘Evaluation of the surveillance of surgical site infections within the Dutch PREZIES network’. 
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Adviescommissie en Privacywerkgroep 
De Adviescommissie is in 2008 tweemaal bijeengekomen. De werkgroep ZiekenhuisInfectie 
Epidemiologie Nederland (ZIEN) ziet deelname aan deze commissie niet langer als haar taak en 
heeft haar lidmaatschap beëindigd. ZIEN geeft aan dat de artsenmicrobioloog voldoende zijn 
vertegenwoordigd door de commissieleden namens de NVMM en de WIP. In het kader van het 
prevalentieonderzoek/verpleeghuizen zal in 2009 de Beroepsvereniging van Verpleeghuisartsen en 
Sociaal Geriaters (NVVA) worden gevraagd een lid af te vaardigen voor de Adviescommissie. 
De Privacywerkgroep heeft in 2008 niet vergaderd, omdat er nog geen nieuwe vertegenwoordiger 
door de NVZ is afgevaardigd en de werkgroep nu maar uit één lid bestaat. De NVZ is, via de directie 
van het Kwaliteitsinstituut CBO, opnieuw benaderd met het verzoek deze vacature in te vullen. Op 
dit verzoek is niet gereageerd. 
 
Subsidiebeoordeling PREZIES 
De minister van VWS heeft een commissie opdracht gegeven om de uitvoering van de 
subsidieverlening op het gebied van infectieziekten door het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb, 
RIVM) en de verdeling van de middelen over alle subsidiepartijen onafhankelijk te evalueren. Op 2 
december 2008 hebben Birgit van Benthem en Jan Wille met de commissie gesproken en een 
toelichting gegeven op vragen die eerder al schriftelijk beantwoord waren. Begin 2009 wordt 
duidelijk op welke wijze de subsidie aan het PREZIES-netwerk zal worden voortgezet. 
 
Gegevensreglement 
Het gegevensreglement van PREZIES is herzien. Aanpassing was nodig nu door de komst van 
OSIRIS (zie verder) gegevensstromen via deze webapplicatie zullen verlopen. De Advies- 
commissie en de Privacywerkgroep hebben met de wijzigingen ingestemd. 
 
Definities ziekenhuisinfecties 
Surveillance na ontslag (SNO)  
De CDC definities, welke gebruikt worden binnen het PREZIES-netwerk, stellen dat een patiënt 30 
dagen, of bij gebruik van een niet-humaan implantaat 1 jaar, moet worden gevolgd op het ontstaan 
van postoperatieve wondinfecties. Tot nu toe was SNO optioneel. Om de vergelijkbaarheid en de 
zeggingskracht van de infectiecijfers uit de module Postoperatieve wondinfecties te vergroten is 
besloten om SNO per 1 januari 2009 verplicht te stellen. Van alle postoperatieve wondinfecties 
openbaren zich inmiddels de helft van alle infecties na ontslag uit het ziekenhuis. Voor sommige 
operaties, zoals appendectomieën, loopt dit op tot ruim 70%. 
Om dezelfde reden is de periode van SNO binnen de module Wondinfecties na hartchirurgie 
aangepast, ook hier worden met ingang van 1 januari 2009 de perioden van 30 dagen of 1 jaar 
gehanteerd. 

 
Aanpassing definities postoperatieve wondinfecties 
De CDC definities blijken in de praktijk slecht toepasbaar voor het vaststellen van postoperatieve 
wondinfecties na transvaginale operaties. In overleg met de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie 
en Gynaecologie zijn definities opgesteld voor het vaststellen van oppervlakkige en diepe 
postoperatieve wondinfecties na deze operaties. 

 
Standaardisatie gebruik definities bij darmchirurgie 
In de praktijk worden de definities voor het vaststellen van een postoperatieve wondinfectie na 
darmchirurgie, met name in het geval van een naadlekkage, niet steeds op dezelfde wijze 
toegepast. Aan de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en de Nederlandse Vereniging voor 
Gastro-Intestinale Chirurgie is advies gevraagd over het vaststellen van een postoperatieve 
wondinfectie in het geval van een naadlekkage. In overleg met de Adviescommissie zal worden 
besloten hoe hiermee om te gaan binnen het netwerk. 
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Procesindicatoren 
Om het gebruik van de infectiecijfers (uitkomstindicator) te bevorderen en aan te sluiten op 
landelijke ontwikkelingen ter preventie van zorginfecties kunnen nu ook diverse procesindicatoren 
binnen het PREZIES-netwerk worden geregistreerd (zie ook Veiligheidsprogramma en Module 
Prevalentieonderzoek/ziekenhuizen). 
 
Veiligheidsprogramma 
Jan Wille is lid van de expertgroepen ‘Voorkomen van wondinfecties na een operatie’ en 
‘Voorkomen van lijnsepsis’ van het Veiligheidsprogramma. Het Veiligheidsprogramma sluit wat 
betreft de surveillance van postoperatieve wondinfecties en lijnsepsis aan bij de gelijknamige 
modules van het PREZIES-netwerk.  
Het Veiligheidsprogramma gebruikt zogenoemde bundels als interventiestrategie. De proces- 
indicatoren uit de bundels kunnen met ingang van 2009 optioneel worden geregistreerd binnen de 
PREZIES-modules Postoperatieve wondinfecties, Wondinfecties na hartchirurgie en Lijnsepsis.  
PREZIES participeert in deze werkgroepen om het gebruik van de surveillancedata bij de preventie 
van zorginfecties te bevorderen.  
Om de voortgang en het resultaat op landelijke schaal te kunnen monitoren zijn met het 
Veiligheidsprogramma afspraken gemaakt over het periodiek aanleveren van anonieme en 
geaggregeerde data uit aan het Veiligheidsprogramma deelnemende ziekenhuizen. 
 
IGZ indicatoren Veiligheidsprogramma 
Eind 2008 heeft de IGZ aanvullende indicatoren uitgebracht voor de Basisset Prestatie-indicatoren, 
welke aansluiten op de activiteiten van het Veiligheidsprogramma. Deze openbare indicatoren zien 
toe op de invoering en het resultaat in de individuele ziekenhuizen. De indicatoren, die 
ziekenhuizen zelf aan de IGZ moeten aanleveren, registreren met welke ingrepen ziekenhuizen 
aan het Veiligheidsprogramma deelnemen en of de uitvoering van de surveillance voor die 
ingrepen, tijdens validatie, door PREZIES als voldoende zijn beoordeeld. 

 
Module Prevalentieonderzoek ziekenhuizen 
Publiciteit 
De resultaten van de eerste prevalentiemeting van ziekenhuisinfecties in maart 2007, zijn begin 
2008 gepubliceerd in het Infectieziekten Bulletin. Nadat RTL-Nieuws de resultaten presenteerde op 
televisie, is door de media veel aandacht besteed aan het vóórkomen en de preventie van deze 
infecties. Dit heeft onder meer geleid tot kamervragen, een live interview op Radio 5 en diverse 
interviews met onder meer Medisch Contact, TVZ en de Volkskrant. 
 
Deelname 
Aan de prevalentieonderzoeken in 2008 namen in totaal 42 ziekenhuizen deel: 14 in maart, 13 in 
oktober en 15 ziekenhuizen namen zowel in maart als in oktober deel. 
 
Thematisch onderzoek antibioticagebruik 
In samenwerking met prof. dr. J.A.J.W. Kluytmans is in 2008 optioneel onderzoek naar het juist 
versus onjuist gebruik van antibiotica aan het prevalentieonderzoek toegevoegd. Ervaring met dit 
onderzoek in het Amphia Ziekenhuis (Breda) heeft laten zien dat dit inzicht het juiste gebruik van 
antibiotica kan bevorderden en dat daarmee kosten kunnen worden bespaard. Aan het thema 
namen 9 ziekenhuizen deel in maart, 4 in oktober en 3 zowel in maart als oktober.   

 
Thematisch onderzoek urethrakathetergebruik 
Op basis van onderzoek in samenwerking met prof. dr. P.J. van den Broek (zie verder) is in overleg 
met de Adviescommissie besloten geen aparte incidentiemodule “Urineweginfecties” te 
ontwikkelen. De kosten verbonden aan de uitvoering van een dergelijke module zijn te hoog, omdat 
voor het betrouwbaar vaststellen van bacteriurieën urinekweken nodig zijn. Als alternatief is 
gekozen voor thematisch onderzoek naar het juist versus onjuist gebruik van urethrakatheters. Dit 
onderzoek wordt, net als het thematisch onderzoek naar het antibioticagebruik, optioneel 



Jaarverslag 2008 - Activiteiten PREZIES pagina 5 van 7 

aangeboden als onderdeel van het prevalentieonderzoek. Het thematisch onderzoek naar het 
urethrakathetergebruik zal in maart 2009 voor de eerste keer worden aangeboden. 

 
Uitbreiding surveillance met kinderen jonger dan 1 jaar 
De ziekenhuizen met een neonatale intensive care (NICU) hebben gezamenlijk een 
prevalentieonderzoek naar ziekenhuisinfecties ontwikkeld voor deze afdeling. Sinds 2004 wordt dit 
onderzoek uitgevoerd. Vanuit het samenwerkingsverband is het verzoek gekomen deze populatie 
op te nemen in het prevalentieonderzoek van PREZIES. Daarin worden nu uitsluitend patiënten 
geïncludeerd ouder dan 1 jaar. De Adviescommissie heeft geadviseerd om alle patiënten jonger 
dan 1 jaar in het prevalentieonderzoek op te nemen en niet alleen de patiënten op de NICU. De 
uitvoering hiervan wordt in 2009 opgepakt.  
 
Module Prevalentieonderzoek verpleeghuizen 
In samenwerking met een breed samengestelde werkgroep is een protocol voor prevalentie- 
onderzoek naar zorginfecties in verpleeghuizen opgesteld. In maart 2009 zal voor de eerste keer 
een landelijke prevalentiemeting naar zorginfecties in verpleeghuizen plaatsvinden.  
Vanuit de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (onderdeel van het Department of Health 
Care and Nursing Science van de Universiteit Maastricht) is het verzoek gekomen om de 
prevalentiemeting van zorginfecties te integreren in de al langer bestaande prevalentiemeting naar 
zorgproblemen, zoals decubitus, incontinentie, ondervoeding, smetten en vallen. Na overleg met de 
Adviescommissie is besloten de module eerst zelfstandig verder te ontwikkelen. 

 
Referentiecijfers  
In 2008 zijn referentiecijfers uitgebracht over de incidentie van postoperatieve wondinfecties, 
lijnsepsis en beademing-gerelateerde pneumonieën en over de prevalentie van ziekenhuisinfecties. 

 
Website PREZIES  
Met regelmaat worden nieuwsberichten, mededelingen en nieuwe casussen ter oefening van de 
definities op de website geplaatst. De casussen dragen bij aan standaardisatie van de uitvoering 
van de surveillance. Inmiddels zijn 27 casussen beschikbaar. 
Per 1 januari 2009 wordt aan de website www.prezies.nl een apart gedeelte voor de surveillance- 
activiteiten in verpleeghuizen toegevoegd. 

 
OSIRIS  
Halverwege 2006 is gestart met de bouw van een webapplicatie voor de gegevensverwerking van 
zorginfecties in het kader van PREZIES. De webapplicatie OSIRIS wordt deelnemende 
ziekenhuizen en verpleeghuizen zonder bijkomende kosten aangeboden als alternatief voor de 
bestaande (commerciële) software. Als eerste is OSIRIS beschikbaar gekomen voor de modules 
Postoperatieve wondinfecties en Prevalentieonderzoek/ziekenhuizen. Met ingang van 2009 kunnen 
ook de deelnemers aan de modules Wondinfecties na hartchirurgie en Lijnsepsis gebruiken maken 
van de applicatie. Per 1 februari 2009 volgen de modules Beademing-gerelateerde pneumonieën en 
prevalentieonderzoek/verpleeghuizen.   

 
PREZIES.INFO 
Het PREZIES-team ontvangt vaak vragen over de surveillance van ziekenhuisinfecties. Een aantal 
vragen wordt regelmatig gesteld of is van algemeen belang, zodat het de moeite waard is ze in een 
specifieke vraag en antwoord rubriek te behandelen. De PREZIES.INFO’s worden gepubliceerd in 
het Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie (THIP). Daarnaast worden zij ook geplaatst op de 
website www.prezies.nl. In 2008 zijn drie PREZIES.INFO’s verschenen met betrekking tot de 
onderwerpen: ‘wondklasse’, ‘diagnose infectie van de arts’ en ‘het 95% betrouwbaarheidsinterval en 
het bepalen of twee infectiepercentages significant verschillend zijn’.  
 

http://www.prezies.nl/
http://www.prezies.nl/
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Onderzoek 'Preventie van infecties als gevolg van blaaskatheterisatie van de urethra' 
Onder leiding van prof.dr. P.J. van den Broek en in samenwerking met de afdeling Infectieziekten 
van het LUMC, TNO en de WIP is PREZIES bij dit door ZonMw gesubsidieerde onderzoek 
betrokken. De centrale vraag is of implementatieactiviteiten die zich beperken tot de ongeveer tien 
belangrijkste aanbevelingen uit de WIP-richtlijnen ter voorkoming van urineweginfecties bij patiënten 
met een blaaskatheter, leiden tot minder infecties zonder dat dit tot extra kosten leidt. Tien 
ziekenhuizen nemen aan dit onderzoek deel. Voor PREZIES is deze samenwerking van belang met 
het oog op al dan niet ontwikkelen van een surveillancemodule ter preventie van urineweginfecties. 
De gegevensverzameling is in 2008 afgerond; in 2009 worden de resultaten gepubliceerd. 
 
Onderzoek bruikbaarheid PREZIES 
Harold Noël, stagiaire bij de afdeling Epidemiologie en Surveillance (EPI, RIVM), verricht onderzoek 
naar de bruikbaarheid van het PREZIES-netwerk als hulpmiddel ter preventie van het optreden van 
ziekenhuisinfecties. De resultaten zullen medio 2009 beschikbaar komen. 
 
Onderzoek kosteneffectiviteit PREZIES 
Anna Lugnér, gezondheidseconoom bij de afdeling Epidemiologie en Surveillance (EPI, RIVM), doet 
onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de PREZIES-module Postoperatieve wondinfecties. De 
resultaten zullen medio 2009 beschikbaar komen. 
 
Publicaties 
Artikelen 
• Benthem B van, Kooi TII van der, Manniën J, Wille JC. Landelijk prevalentieonderzoek naar 

ziekenhuisinfecties. Infectieziekten Bulletin 2008; 2: 87-89. 
• Kivi M, Manniën J, Wille JC, Hof S van den. Surgical site infection surveillance and the predictive 

power of the National Nosocomial Infection Surveillance index as compared with alternative 
determinants in the Netherlands. Am J Infect Control 2008; 36: S27-31. 

• Ploeger S, Manniën J, Wille J. Het deelnamebeloop van ziekenhuizen aan PREZIES. Tijdschrift 
voor Hygiëne en Infectiepreventie 2008; 4: 104-108. 

• Manniën J, Hof S van den, Muilwijk J, Broek PJ van den, Benthem B van, Wille JC. Trends in the 
incidence of surgical site infections in the Netherlands. Infect Control Hosp Epidemiol 2008; 12: 
1132-1138. 

• Schriek van der–Loos de E, Wille J. Sneller Beter Doorbraakproject postoperatieve wondinfecties 
2004-2008. Best Practices Zorg 2008; 4: 28-34. 

• PREZIES.INFO No.9: Wondklasse. Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie 2008; 2: 46-47. 
• PREZIES.INFO No.10: Diagnose infectie van de arts. Tijdschrift voor Hygiëne en Infectie- 

preventie 2008; 3: 63. 
• PREZIES.INFO No.11: Het 95%-betrouwbaarheidsinterval en het bepalen of twee 

infectiepercentages significant verschillend zijn. Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie 
2008; 4: 113. 

• Veldman-Ariesen MJ, Haenen A, Benthem B van, Surveillance Netwerk Infectieziekten 
Verpleeghuizen. Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie 2008; 6: 152-153, Infectieziekten 
Bulletin 2008; 11: 328-330, Tijdschrift voor verpleeghuiskunde 2008; 4: 140. 

 
Abstracts/presentaties 
• Manniën J, Wille JC, Benthem B van. Risk factors for a surgical site infection after coronary artery 

bypass (CABG) surgery within the Dutch PREZIES network. Eighteenth Annual Scientific Meeting 
of the Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA), April 5-9 2008, Orlando. Abstract 
no. 323 (oral presentation). 

• Manniën J, Hof S van den, Wille JC, Benthem B van. Effect of 10 years of surveillance on the 
incidence of surgical site infections in the Netherlands. SHEA, April 5-9 2008, Orlando. Abstract 
no. 239 (poster presentation). 
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• Kooi TII van der, Manniën J, Benthem B van, Wille JC. First Results of Ventilator-associated 
Pneumonia Surveillance in Five Dutch Hospitals. SHEA, April 5-9 2008, Orlando. Abstract no. 10 
(poster presentation). 

• Manniën J, Hof S van den, Wille JC, Benthem B van. Effect of 10 years of surveillance on the 
incidence of surgical site infections in the Netherlands. Eighteenth European Congress of Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), April 19-22 2008, Barcelona. Abstract no. O137 
(oral presentation). 

• Kooi TII van der, Manniën J, Benthem B van, Wille JC. First Results of Ventilator-associated 
Pneumonia Surveillance in Five Dutch Hospitals. ECCMID, April 19-22 2008, Barcelona. Abstract 
no. P814 (poster presentation). 

 
Praktijkgids  
• Voorkomen van wondinfecties na een operatie. Uitgave van het Veiligheidsprogramma, Utrecht, 

2008.  
 
Rapporten 
• Referentiecijfers Beademing-gerelateerde pneumonie 2003-medio 2007, juni 2008. 
• Referentiecijfers Postoperatieve Wondinfecties 1998-2007, juli 2008. 
• Referentiecijfers Lijnsepsis 2002-2007, november 2008. 
• Referentiecijfers Prevalentieonderzoek oktober 2007, augustus 2008. 
• Referentiecijfers Prevalentieonderzoek maart 2008, januari 2009. 
 
Contacten buiten het netwerk 
• Jan Wille is lid van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP), van de expertgroep Postoperatieve 

wondinfecties van Sneller Beter, de expertgroepen ‘Voorkomen van wondinfecties na een 
operatie’ en ‘Voorkomen van lijnsepsis’ van het Veiligheidsprogramma en de stuurgroep 
Verpleegkundige Interventies Infectiepreventie (VIP) van het LEVV (Landelijk Expertisecentrum 
Verpleging & Verzorging).  
PREZIES participeert in deze werkgroepen om het gebruik van de surveillancedata bij de 
preventie van zorginfecties te bevorderen.  

• Jan Wille verzorgt de lessen Surveillance en Implementatie aan de reguliere post-HBO 
opleidingen Adviseur Infectiepreventie. 

• Birgit van Benthem vertegenwoordigt PREZIES in het IPSE-netwerk (Improving Patient Safety in 
Europe). 

• Door PREZIES-teamleden is deelgenomen aan het SHEA-congres en het APIC-congres in de 
Verenigde Staten. Tijdens het SHEA-congres is een mondelinge presentatie en zijn twee 
posterpresentaties gegeven (zie Abstracts/presentaties). 

• Door PREZIES-teamleden is deelgenomen aan het ECCMID-congres, hier is een mondelinge  
-en een posterpresentatie gegeven. 
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