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                                 Jaarverslag 2010 - Activiteiten PREZIES 
 
 
Organisatie en beleid  
 
Faillissement Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg 
Het jaar 2010 toonde PREZIES twee kanten van de medaille. Enerzijds was de deeIname opnieuw 
hoger dan in voorgaande jaren, anderzijds was het ook het jaar van het faillissement van het 
Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, waar sinds de start van het netwerk in 1996 een 
deel van PREZIES was ondergebracht. Na het faillissement en de doorstart van CBO B.V., als 
onderdeel van TNO Management Consultants, zijn de werkzaamheden van PREZIES onveranderd 
voortgezet. 
 
Strategisch beleidsplan 2011-2015 
Naar aanleiding van het advies van de evaluatiecommissie subsidies CIb hebben VWS en het CIb 
PREZIES gevraagd een strategisch beleidsplan op te stellen voor de periode 2011-2015. Aan het 
concept is meegewerkt door de IGZ, VWS (zowel het directoraat Publieke Gezondheid als het 
directoraat Curatieve Zorg), RIVM/CIb en het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO. Op 
15 maart 2010 is het concept tijdens een Invitational Conference voorgelegd aan de stakeholders, 
waarna het op enkele punten is bijgesteld.  
Het hoofddoel van het PREZIES-netwerk blijft het leveren van een bijdrage aan het terugdringen 
van zorggerelateerde infecties met behulp van surveillance. De subdoelen zijn: 
1. Het optimaliseren en waar mogelijk vereenvoudigen van het aanbod van surveillancemodules. 
2. Het leveren van uitkomst- en procesmaten ten behoeve van de interne kwaliteitsverbetering van 

de deelnemende zorginstellingen en de publieke gezondheid. 
3. Het leveren van de ontbrekende uitkomstmaten ten behoeve van het EU-besluit Council 

recommendation on patient safety, including the prevention and control of healthcare associated 
infections (d.d. 9 juni 2009). Dat wil zeggen, de uitkomstmaten op het terrein van antibiotica- 
gebruik en antibioticaresistentie, voor zover die gegevens niet elders voorhanden zijn en ze een 
zinvolle aanvulling vormen op de bestaande systemen.  

4. Uitbreiding van de surveillanceactiviteiten naar verpleeghuizen en particuliere klinieken 
(waaronder zelfstandige behandelcentra en privé-klinieken). 

De realisatie van het beleidsplan 2011-2015 is voor een deel gebaseerd op een éénmalige 
additionele financiering. Het RIVM/CIb heeft deze aanvullende financiering echter uitgesteld. 
Onderzoek naar een efficiëntere uitvoering van de validaties loopt hierdoor vertraging op.    
 
Adviescommissie  
De Adviescommissie adviseert het PREZIES-team op hoofdlijnen van het beleid. De commissie, 
onder voorzitterschap van Prof. dr. P.J. van den Broek, heeft in 2010 tweemaal vergaderd. 
  
Privacywerkgroep  
De Privacywerkgroep heeft éénmaal vergaderd. Namens de Nederlandse Federatie van 
Universitair Medische Centra is Mr. A.M. Vermaas (hoofd juridische zaken, Raad van Bestuur 
UMC Utrecht) tot de werkgroep toegetreden.  
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Deelname  
 
Overzicht inschrijvingen 
In 2010 hebben 89 ziekenhuizen zich ingeschreven om deel te nemen aan het PREZIES-netwerk 
(zie de tabellen 1 en 2). De participatie was daarmee opnieuw hoger dan in voorgaande jaren. Het 
totaal aantal surveillancemodules waaraan werd deelgenomen nam toe van 164 in 2009 tot 183 in 
2010. Vier ziekenhuizen schreven zich dit jaar niet in, maar deze ziekenhuizen namen recent wel 
deel. Zodat gesteld kan worden dat alle ziekenhuizen in Nederland nu continue, dan wel periodiek 
deelnemen aan het PREZIES-netwerk.   
 
 

Tabel 1. Overzicht inschrijvingen PREZIES-modules 2005-2010 
                            2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
Totaal aantal ziekenhuizen   64   59   80   77   85   89 
Module       
Incidentieonderzoek       
- Postoperatieve wondinfecties   59   57   71   68   79   82 
- Wondinfecties na hartchirurgie     4     3     1     2     6     5 
- Lijnsepsis     7     4     8   13   29   37 
- Beadem. gerel. pneumonieën     3     2     5     6     5     6 
Prevalentieonderzoek/ziekenhuizen            32   42   45   53 
Prevalentieonderzoek/verpleeghuizen        2     3 

 
 

                       Tabel 2. Overzicht aantal modules per ziekenhuis 
Aantal modules                      Aantal ziekenhuizen 
 2008 

 
 2009 2010 

Eén module   33    29   26 
Twee modules   37    38   38 
Drie modules     4    13   20 
Vier modules      3      5     4 
Vijf modules      0      0     1 
Geen deelname aan het PREZIES-netwerk   18      8     4 

 
 
Module Prevalentieonderzoek ziekenhuizen 
Aan het prevalentieonderzoek namen in 2010 in totaal 53 ziekenhuizen deel: 48 in maart en 22 in 
oktober. 
Aan het optionele thema Beoordeling Antibioticagebruik namen in totaal 12 ziekenhuizen deel. Aan 
het thema Beoordeling Urethrakathetergebruik 21 ziekenhuizen. Deze thematische onderzoeken 
op procesniveau geven inzicht in de kwaliteit van het voorschrijfgedrag van antibiotica en in de 
toepassing van urethrakatheters.  
 
Module Prevalentieonderzoek verpleeghuizen 
In 2009 was het voor het eerst mogelijk voor verpleeghuizen om deel te nemen aan de landelijke 
prevalentiemeting naar zorginfecties. Aan dit onderzoek hebben in 2010 drie verpleeghuizen deel-  
genomen. Op dit moment ontbreekt de intrinsieke motivatie vanuit de sector voor deze activiteit. 
Door samenwerking met het Regionaal Zorghygiëne Netwerk Nijmegen en omstreken (REZON) en 
de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) hoopt PREZIES de deelname aan deze  
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module in de komende jaren te vergroten. In dit kader streeft PREZIES naar opname van de 
surveillance van zorggerelateerde infecties in de Normen voor Verantwoorde Zorg (onderdeel 
zorginhoudelijke veiligheid) van de IGZ. 
 
Aanpassingen surveillancemodules 
Na overleg met de expertgroep Sepsis van het Veiligheidsprogramma en de Adviescommissie van 
PREZIES is besloten om de module Lijnsepsis met ingang van 2011 te vereenvoudigen, omdat 
verscheidene ziekenhuizen te kennen gaven deze module erg arbeidsintensief te vinden. We 
hopen dat de drempel tot deelname hierdoor wordt verlaagd.  
Omdat de deelname aan de module beademing-gerelateerde pneumonieën al jaren laag is, is 
besloten deze surveillancemodule met ingang van 2012 stop te zetten. 
 
Informatiebijeenkomsten 
In 2010 hebben drie informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. De bijeenkomsten hebben tot doel 
uitleg over de PREZIES-surveillance te geven en vormen een platform voor de uitwisseling van 
ervaringen met de uitvoering van de surveillance in de praktijk. Ook komt het gebruik van de 
surveillancedata ter preventie van zorggerelateerde infecties aan bod.  
 
 

                                 Tabel 3. Overzicht informatiebijeenkomsten in 2010 
Module Lijnsepsis 22 april 2010 
Module Postoperatieve wondinfecties 5 oktober 2010 
Startersbijeenkomst 30 november 2010 

 
 
Validatiebezoeken 
Om de kwaliteit van de surveillancegegevens te bewaken wordt de uitvoering van iedere 
surveillancemodule in elke deelnemende zorginstelling tenminste éénmaal in de drie jaar 
gevalideerd. In 2010 zijn 48 validatiebezoeken in ziekenhuizen uitgevoerd (zie tabel 4). De 
ziekenhuizen zijn bezocht door een validatieteam, bestaande uit een PREZIES-teamlid en een 
adviseur infectiepreventie uit een eerder gevalideerd ziekenhuis, of door twee PREZIES-
teamleden.  
 

                           Tabel 4. Overzicht validatie in 2009 en 2010 
Module                                      Aantal validaties 
        2009      2010 
Postoperatieve wondinfecties          26        28 
Postoperatieve wondinfecties na hartchirurgie            1          2 
Lijnsepsis            3          6 
Beademing-gerelateerde pneumonieën             1          1 
Prevalentieonderzoek/ziekenhuizen            7        10 
Prevalentieonderzoek/verpleeghuizen            2          1 
Totaal aantal validaties          40        48 

 
 
De uitvoering van de surveillance verloopt in de meeste zorginstellingen naar behoren. In drie 
ziekenhuizen is de uitvoering van de surveillance Postoperatieve wondinfecties onvoldoende 
beoordeeld. Deze ziekenhuizen kunnen pas weer data insturen, nadat een nieuwe validatie heeft 
aangetoond dat de gegevensverzameling conform het protocol verloopt. Ook in de verpleeghuizen 
zijn validaties uitgevoerd door twee PREZIES-teamleden. Deze bezoeken hebben vooralsnog een 
oriënterend karakter. 
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PREZIES-boekje met definities 
Om het gebruik van de definities voor het vaststellen van een zorginfectie verder te 
standaardiseren heeft PREZIES alle ziekenhuizen een aantal exemplaren van het PREZIES- 
boekje met definities toegestuurd. Het boekje is te downloaden via de link: 
http://www.prezies.nl/zkh/publicaties/2)%20PREZIES%20boekje%20(waaier).pdf. 
 
PREZIES.INFO 
Het PREZIES-team ontvangt vaak vragen over de surveillance van zorginfecties. 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 op de website www.prezies.nl. In 2010 is één nieuwe PREZIES.INFO verschenen: 
- Signaleringssystemen 
 
Website PREZIES  
Met regelmaat worden nieuwsberichten, mededelingen en nieuwe casussen ter oefening van de 
definities op de website geplaatst. Zo’n tienmaal per jaar stuurt PREZIES een bericht uit aan de 
abonnees op de zogenoemde e-mailservice, om hen te informeren over aanpassingen op de site.   

 
Referentiecijfers  
In 2010 zijn nieuwe referentiecijfers uitgebracht over de incidentie van postoperatieve 
wondinfecties en de incidentie van lijnsepsis.   
 
OSIRIS  
De webapplicatie OSIRIS wordt deelnemende ziekenhuizen en verpleeghuizen zonder bijkomende 
kosten aangeboden, als alternatief voor de bestaande commerciële registratiesoftware. In 2010 is 
gewerkt aan de realisatie van de automatische terugrapportage van de modules Postoperatieve 
wondinfecties en Lijnsepsis. Na invoering is het voor de gebruikers van OSIRIS mogelijk de 
terugrapportages van deze modules de dag na inzending van de data zelf op te vragen. Alle 
deelnemende instellingen, ongeacht of zij OSIRIS gebruiken voor de registratie, kunnen OSIRIS 
gebruiken om de eigen data voor deze modules in te zien en zelf bepaalde analyses op de data uit 
te voeren. 
 
Gebruik PREZIES-data voor wetenschappelijk onderzoek 
De geanonimiseerde data in de PREZIES-databank zijn, onder voorwaarden, toegankelijk voor 
wetenschappelijk onderzoek. In 2010 heeft Ina Willemsen voor haar promotie-onderzoek 
‘Improving antimicrobial use & control of resistant micro-organisms in the hospital’ aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam, gebruik gemaakt van gegevens naar de kwaliteit van het voorschrijf 
gedrag van antibiotica (http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/16085/1/dissertation.pdf). 
 
Suriname en Antillen 
Begin 2010 is een werkbezoek gebracht aan Caribisch Nederland. Titia Hopmans en Jan Wille 
hebben Aruba, Curaçao en Sint Maarten bezocht en uitleg gegeven over het starten en 
onderhouden van de verschillende surveillancemodules. In 2010 hebben voor het eerst alle 
ziekenhuizen op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Suriname aan PREZIES deelgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prezies.nl/zkh/publicaties/2)%20PREZIES%20boekje%20(waaier).pdf
http://www.prezies.nl/
http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/16085/1/dissertation.pdf
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Contacten   
 
Veiligheidsprogramma 
Jan Wille is lid van de expertgroepen ‘Voorkomen van wondinfecties na een operatie’ en 
‘Voorkomen van lijnsepsis’ van het Veiligheidsprogramma. PREZIES participeert in deze 
werkgroepen om het gebruik van de surveillancedata bij de preventie van zorginfecties te 
bevorderen. Het Veiligheidsprogramma sluit wat betreft de surveillance van postoperatieve 
wondinfecties en lijnsepsis aan bij de gelijknamige modules van het PREZIES-netwerk. Om de 
voortgang en het resultaat van het Veiligheidsprogramma op landelijke schaal te kunnen 
monitoren, zijn met het Veiligheidsprogramma afspraken gemaakt over het per kwartaal 
aanleveren van anonieme en geaggregeerde data op procesniveau. Eénmaal per jaar worden de 
anonieme en geaggregeerde infectiecijfers doorgegeven.  
Deelnemende ziekenhuizen krijgen na inzending, ieder kwartaal, een overzicht van de naleving 
van de interventiebundels. 
 
Adviesraad richtlijnontwikkeling WIP en stuurgroep infectiepreventie LEVV 
Jan Wille is lid van de adviesraad richtlijnontwikkeling van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) 
en de stuurgroep Verpleegkundige Interventies Infectiepreventie (VIP) van het LEVV (Landelijk 
Expertisecentrum Verpleging & Verzorging).  
 
Opleiding Adviseur Infectiepreventie 
De lessen surveillance en implementatie aan de reguliere post-HBO opleidingen Adviseur 
Infectiepreventie worden verzorgd door Jan Wille. 
 
ECDC 
Birgit van Benthem is namens PREZIES de contactpersoon voor HAI-net (ECDC) in Stockholm. Zij 
heeft verschillende bijeenkomsten bezocht i.v.m. de uitwerking van de Europese prevalentie-
onderzoeken naar zorggerelateerde infecties in ziekenhuizen en verpleeghuizen. PREZIES streeft 
er naar de protocollen van PREZIES en de ECDC op elkaar af te stemmen.  
Het Europese protocol voor het prevalentieonderzoek in verpleeghuizen wijkt op dit moment echter 
te veel af en levert daardoor geen vergelijkbare uitkomsten. Om als Nederland toch gegevens aan 
het Europese onderzoek in verpleeghuizen te kunnen aanleveren heeft het RIVM/CIb besloten het 
ECDC protocol te gebruiken binnen het eigen Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen 
(SNIV).  
 
Overleg Zichtbare Zorg 
Met de afdeling Zichtbare Zorg (ZiZo) van de IGZ heeft overleg plaatsgevonden over het gebruik 
van data uit de PREZIES-surveillance voor de uitvraag inzake het aantal diepe postoperatieve 
wondinfecties na heup- en knievervangende operaties. Het PREZIES-protocol wijkt op een aantal 
essentiële punten af van de uitvraag door ZiZo (ondermeer andere vervolgperiode en afwijkende 
definitie voor het vaststellen van een postoperatieve wondinfectie), zodat de uitkomsten van 
PREZIES niet gebruikt kunnen worden voor het aanleveren van de gevraagde informatie. ZiZo 
heeft naar aanleiding van het gesprek PREZIES als bron voor het aanleveren van de gegevens 
voor de uitvraag 2011 geschrapt.  
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Publicaties en presentaties 
  
Artikelen 
• Manniën J, Wille JC, Kloek JJ, van Benthem BH. Surveillance and epidemiology of surgical site 

infections after cardiothoracic surgery in The Netherlands, 2002-2007. J Thorac Cardiovasc 
Surg. 2010 Nov 19 (Epub ahead of print). 

• TII van der Kooi, J Manniën, JC Wille, BHB van Benthem. Prevalence of nosocomial infections 
in The Netherlands, 2007-2008: results of the first four national studies. J Hosp Infect. 2010 ; 3: 
168-72. 

• Willemsen I, van der Kooij T, van Benthem B, Wille J, Kluytmans J. Appropriateness of 
antimicrobial therapy: a multicentre prevalence survey in the Netherlands, 2008-2009. Euro 
Surveill. 2010 Nov 18; 15 (46) (Epub ahead of print). 

• Trend in prevalentie van ziekenhuisinfecties in Nederland 2007-2009. Van Benthem BHB, van 
der Kooi TIJ, Hopmans TEM en Wille JC. Infectieziektenbulletin. 2010; 21: 7 september 2010, 
226-229. 

• Surveillance van postoperatieve wondinfecties in het PREZIES-netwerk. Hopmans T, van 
Benthem B, van der Zeeuw B, Wille J. Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie. 2010; 6: 
117-121. 

• Checklist voorkomt infecties. J. Wille, Y. Salfischberger, Th. Daha, M. Bilkert. Medisch Contact 
2010; 65: 665-667. 

 
Abstracts/presentaties 
• Surveillance and epidemiology of surgical site infections after cardiothoracic surgery in the 

Netherlands, 2002-2007. J Manniën, JC Wille, JJ Kloek, BHB Benthem. European Congress of  
 Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 10-13 April 2010, Vienna, Austria 
 Abstract no. P1457 (poster presentatie). 

• Infectiepreventie: discipline en gedrag. JC Wille. Lezing PAOG-cursus, Nijmegen, 22 april 2010 
• PREZIES, wat heb je daaraan? JC Wille, BHB van Benthem en JMj van den Berg. Workshop 

IGZ-congres. Rotterdam, 15 juni 2010. 
• POWI, resultaten en ervaringen in Nederland. JC Wille. Lezing Veiligheidscongres, Ede, 29 

september 2010. 
• Lijnsepsis, resultaten en ervaringen in Nederland. JC Wille. Lezing Veiligheidscongres, Ede, 29 

september 2010. 
 
Rapporten 
• Referentiecijfers Postoperatieve Wondinfecties 1999-2009, augustus 2010. 
• Referentiecijfers Lijnsepsis 2002-2009, september 2010 
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