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                                 Jaarverslag 2012 - Activiteiten PREZIES 
 
 
Organisatie en beleid  
 
 
2012 ‘een nieuwe start’ 
In 2012 heeft PREZIES een doorstart gemaakt bij het RIVM/CIb, nadat het netwerk daar met 
ingang van 1 januari in het geheel werd ondergebracht. Op het moment van de overdracht van 
CBO B.V. naar het RIVM was er sprake van twee vacatures, deze zijn in 2012 ingevuld. 
 
Deelnamekosten 
Het is noodzakelijk de deelnamekosten voor PREZIES te verhogen. Met ingang van 2013 zal voor 
iedere surveillancemodule (dus ook voor het prevalentieonderzoek in ziekenhuizen) € 2.000,-- 
(excl. BTW) in rekening worden gebracht. In 2014 zullen de deelnamekosten € 2.500,-- (excl. 
BTW)  en in 2015 € 3.000,-- (excl. BTW) per module bedragen. De deelname blijft voor 
verpleeghuizen de komende jaren kosteloos. De reden voor de prijsverhoging is tweeledig: 
Ten eerste is door het toegenomen aantal deelnemers extra capaciteit nodig voor de verwerking 
van de gegevens. Het valideren, standaardiseren, verwerken en interpreteren van de data - welke 
niet door alle ziekenhuizen op dezelfde manier worden aangeleverd -, vergt een grote inspanning.  
Ten tweede wordt gestreefd naar een meer reële kostenverdeling. Omdat het ministerie van VWS 
en het RIVM-CIb het belang van een goede surveillance van zorggerelateerde infecties 
benadrukken, werd tot op heden het grootste deel van bovengenoemde kosten gefinancierd door 
het RIVM-CIb. Echter, deelname aan het PREZIES netwerk, heeft veel voordelen voor een 
deelnemend ziekenhuis. Het biedt de mogelijkheid inzicht te krijgen in het infectiepercentage ten 
opzichte van een landelijk gemiddelde en gestratificeerd voor de patiëntenpopulatie. De verhoging 
van de deelnamekosten leidt tot een meer uitgebalanceerde verdeling waarbij het streven is om in 
2015 de kosten gelijkmatig te verdelen over VWS/CIb en de deelnemende zorginstellingen. 
 
Adviescommissie  
De Adviescommissie adviseert het PREZIES-team op hoofdlijnen van het beleid en heeft in 2012 
eenmaal vergaderd. De commissie wordt voorgezeten door mevr. Dr. S.E. Geerlings, internist-
infectioloog in het AMC. De commissieleden vertegenwoordigen de volgende organisaties en 
wetenschappelijke verenigingen: VWS, IGZ, NVMM, VHIG, NVVH, NOV, NVOG NVT en Verenso. 
  
Privacywerkgroep  
De Privacywerkgroep heeft tweemaal vergaderd. Besproken zijn onder meer de noodzakelijke 
aanpassingen in het Gegevensreglement na het faillissement van het Kwaliteitsinstituut voor de 
gezondheidszorg CBO en de overgang van PREZIES naar het RIVM.  
 
 
Deelname  
 
Overzicht inschrijvingen 
In 2012 hebben 86 van de 93 ziekenhuizen, 7 verpleeghuizen en 6 zelfstandige behandelcentra 
zich ingeschreven als deelnemer aan het PREZIES-netwerk. De inschrijving was daarmee vrijwel 
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gelijk aan de inschrijving in 2011. Het totaal aantal surveillancemodules waarop werd ingeschreven 
bedroeg 208.  
In onderstaande tabellen wordt de inschrijving verder uitgesplitst. Van de ruim 80 ziekenhuizen die 
zich de laatste jaren hebben ingeschreven voor de module Postoperatieve wondinfecties hebben 
76 ziekenhuizen daadwerkelijk surveillancegegevens ingestuurd. De reden dat enkele 
ziekenhuizen geen data inzonden na aanmelding is divers; een enkele keer ligt hier een 
onvoldoende beoordeelde validatie aan ten grondslag, waardoor een ziekenhuis geen gegevens 
mocht insturen. Maar ook onderbezetting, van bij de surveillance betrokken afdelingen in de 
ziekenhuizen, speelt een rol. 
Het aantal inschrijvingen voor deelname aan de module Lijnsepsis is de laatste jaren sterk 
gestegen onder invloed van het VMS Veiligheidsprogramma. Sinds 1 januari 2009 hebben echter 
nog maar 29 van de 62 ziekenhuizen die zich inschreven, daadwerkelijk surveillancedata 
ingestuurd naar PREZIES. De ziekenhuizen geven zelf als de belangrijkste knelpunten aan, het 
ontbreken van een adequaat registratieprogramma buiten de Intensive Care afdeling en het 
geringe draagvlak voor deze surveillance. 
 
 
Tabel 1. Overzicht inschrijvingen PREZIES-modules 2007-2012 
                           2007   2008   2009   2010   2011   2012 
Totaal aantal ziekenhuizen (n=93)     80     77     85     89     87     86 
Module       
Incidentieonderzoek       
- Postoperatieve wondinfecties     71     68     79     82     82  80 zkhs 

 6 ZBC’s 
- Wondinfecties na hartchirurgie       1       2       6       5       8   n.v.t. 
- Lijnsepsis       8     13     29     37     50     62 
- Beadem. gerel. pneumonieën       5       6       5       6       1   n.v.t. 
Prevalentieonderzoek       
ziekenhuizen      32      42     45     53     53     53 
verpleeghuizen    n.v.t.    n.v.t.       2       3     10       7 

 
 
Tabel 2. Overzicht aantal modules per ziekenhuis 
Aantal modules                                              Aantal zorginstellingen 
   2008    2009    2010    2011   2012 
Eén module     33      29      26         18     15 
Twee modules     37      38      38         33     36 
Drie modules       4      13      20         33     36 
Vier modules        3        5        4            3    n.v.t. 
Vijf modules        0        0        1             0    n.v.t. 
Geen deelname aan het PREZIES-netwerk     18        8        4             6       7 

 
 
Internationale deelname 
Aan het PREZIES-netwerk werd ook in 2012 deelgenomen door zeven ziekenhuizen buiten 
Nederland, deze deelname is niet opgenomen in bovenstaande tabellen. De vier ziekenhuizen in 
Paramaribo doen allemaal mee aan de jaarlijkse prevalentiemetingen naar zorginfecties, terwijl de 
drie grootste ziekenhuizen op Curaçao, Aruba en St. Maarten hebben ingeschreven op diverse 
surveillancemodules. De data van deze ziekenhuizen worden gespiegeld aan de data van de 
Nederlandse ziekenhuizen, maar niet gebruikt als spiegelinformatie voor de ziekenhuizen in 
Nederland.  
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Module Prevalentieonderzoek ziekenhuizen 
Aan het prevalentieonderzoek namen in 2012 opnieuw 53 ziekenhuizen deel: 42 in maart en 33 in 
oktober. Vier ziekenhuizen deden uitsluitend mee aan de prevalentiemeting en niet aan één van de 
incidentiemodules.  
Aan het optionele thema ‘Beoordeling antibioticagebruik’ namen 17 ziekenhuizen deel. Aan het 
optionele thema ‘Beoordeling gebruik van urineopvangmateriaal’ 20 ziekenhuizen. Deze 
thematische onderzoeken op procesniveau geven inzicht in de kwaliteit van het voorschrijfgedrag 
van antibiotica en in de toepassing van urethrakatheters en de alternatieven daarvoor.  
 
RIANT-studie  
Ziekenhuizen die inschreven voor het prevalentieonderzoek zijn benaderd om ook deel te nemen 
aan de RIANT-studie (Reliable generic quality Indicators for ANTibiotic use in the hospital). In deze 
studie worden indicatoren ontwikkeld om de kwaliteit van het antibioticagebruik bij bacteriële 
infecties binnen het ziekenhuis eenvoudig en betrouwbaar te kunnen meten. De RIANT-studie 
wordt uitgevoerd door een onderzoeker van de afdeling infectieziekten van het AMC. In totaal 
hebben 10 ziekenhuizen hun medewerking toegezegd. 
 
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 2012 zeven verpleeghuizen 
(met 20 locaties) deelgenomen via PREZIES. Om de deelname en het draagvlak voor de 
surveillance van zorginfecties in verpleeghuizen in de komende jaren te vergroten is het protocol in 
2011 afgestemd met de werkwijze binnen het Regionaal Zorghygiëne Netwerk Nijmegen en 
omstreken (REZON) en de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ). Met ingang van 
2012 is het mogelijk om de surveillancedata van de prevalentiemetingen van zorginfecties van 
deze projecten, in geanonimiseerde vorm, toe te voegen aan de databank van PREZIES. Op deze 
wijze verbetert de betrouwbaarheid van de referentiecijfers op landelijk niveau en krijgen we een 
betere kijk op de trendmatige ontwikkelingen in deze sector. Aan de prevalentiemeting via REZON 
hebben in 2012 29 locaties deelgenomen en via de LPZ 6. Zodat de referentiecijfers over 2012 
gebaseerd kunnen worden op de data van in totaal 55 verpleeghuislocaties.  
 
Wijzigingen surveillancemodules 
Omdat de deelname aan de module beademing-gerelateerde pneumonieën al jaren laag was en 
het daardoor onmogelijk is om referentiecijfers te genereren, is besloten deze surveillancemodule 
met ingang van 2012 stop te zetten. 
 
De module postoperatieve wondinfecties is met ingang van 2012 samengevoegd met de module 
wondinfecties na hartchirurgie. De opzet van de nieuwe incidentiemodule is ingrijpend gewijzigd, 
daar waren verschillende redenen voor. Ten eerste bleek dat steeds meer ziekenhuizen onder één 
specifieke verrichtingencode (CTG) verschillende operaties registreren, waarvan het risico op het 
ontstaan van een postoperatieve wondinfectie soms aanzienlijk verschilt. Daarnaast bleek dat veel 
operaties in een te lage frequentie worden uitgevoerd om daarover betekenisvolle infectie- en 
referentiecijfers uit te brengen. Als laatste zijn de wijzigingen doorgevoerd om de homogeniteit van 
de te vergelijken operaties te vergroten. Hierdoor wordt de surveillance beperkt tot een lijst van 
indicatoroperaties die enerzijds frequent worden uitgevoerd en waarvan anderzijds de ernst van de 
postoperatieve wondinfectie noodzaakt tot verbetering. Om de wijzigingen toe te lichten zijn 
diverse presentaties door teamleden in het land verzorgd. 
 
Samenwerking met het Veiligheidsprogramma 
In het kader van het Veiligheidsprogramma ‘Voorkom schade, werk veilig’ zijn twee thema’s 
geformuleerd ten behoeve van het voorkomen van ziekenhuisinfecties: 

1. Voorkomen van wondinfecties na een operatie 
2. Voorkomen van lijnsepsis  
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De registratie van wondinfecties na een operatie vindt plaats in de PREZIES-module 
Postoperatieve wondinfecties. De registratie van lijnsepsis vindt plaats in de module Lijnsepsis. 
Naast de infecties registreren de ziekenhuizen in deze modules ook de naleving van de 
interventiebundels. De ziekenhuizen is gevraagd per kwartaal gegevens aan te leveren, zodat een 
snelle bijsturing van de interventies mogelijk is. PREZIES rapporteerde in de periode 2009-2012 
per kwartaal aan het Veiligheidsprogramma. De rapportage had alleen betrekking op ziekenhuizen 
die participeren in het Veiligheidsprogramma en betreft overall gegevens die niet herleidbaar zijn 
naar individuele ziekenhuizen. De ziekenhuizen ontvingen ieder kwartaal een rapportage van de 
eigen resultaten. 
Het Veiligheidsprogramma is eind 2012 beëindigd, maar de verdere implementatie en het meten 
van de naleving van de interventiebundels POWI en Lijnsepsis zal worden voortgezet. De NVZ en 
NFU zullen de komende jaren toezien op de registratie en naleving van deze interventiebundels.  
 
Informatiebijeenkomsten 
In 2012 hebben opnieuw verschillende informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. De 
bijeenkomsten hebben tot doel uitleg te geven over de PREZIES-surveillance 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.  
 
PREZIES-resultatendag 
Op 29 oktober 2012 is voor het eerst een zogenoemde Resultatendag gehouden. De bijeenkomst 
was met name gericht op de stakeholders, zoals de Raden van Bestuur van de zorginstellingen, 
VWS, IGZ, zorgverzekeraars en de betrokken wetenschappelijke verenigingen. Op deze dag zijn 
de doelen en resultaten van het surveillancenetwerk gepresenteerd en ideeën voor het 
optimaliseren van het netwerk uitgewisseld. 
 
Validatiebezoeken 
De oorspronkelijke opzet van de validatie, waarbij elke surveillancemodule ten minste eenmaal in 
de drie jaar wordt gevalideerd, kan bij een gelijkblijvende bezetting van het PREZIES-team in de 
toekomst niet worden waargemaakt. Om de tijd die beschikbaar is voor het uitvoeren van de 
validatiebezoeken effectiever te benutten worden de zorginstellingen die in aanmerking komen 
voor validatie nu verzocht eerst een vragenlijst in te vullen. Op basis van de antwoorden worden 
de validatiebezoeken geprioriteerd.  
De bezoeken hebben een tweeledig doel, enerzijds worden de bezoeken uitgevoerd om de 
kwaliteit van de surveillancegegevens te bewaken, anderzijds om het gebruik van de gegevens te 
bevorderen. De zorginstellingen zijn bezocht door een validatieteam, bestaande uit een PREZIES-
teamlid en een deskundige infectiepreventie uit een eerder gevalideerd ziekenhuis, of door twee 
PREZIES-teamleden.  
 
Tabel 3. Overzicht validatie in 2009 – 2012 
Module                                                     Aantal validaties 
      2009      2010     2011     2012 
Postoperatieve wondinfecties        26        28       23       14 
Postoperatieve wondinfecties na hartchirurgie          1          2         2     n.v.t. 
Lijnsepsis          3          6       10       12 
Beademing-gerelateerde pneumonieën           1          1      n.v.t      n.v.t. 
Prevalentieonderzoek/ziekenhuizen          7        10         9       15 
Prevalentieonderzoek/verpleeghuizen          2          1         1         1 
Totaal aantal validaties         40        48       45       42 

 
 
De uitvoering van de surveillance verloopt in de meeste zorginstellingen naar behoren. In totaal 
werden 3 validaties onvoldoende beoordeeld (2x postoperatieve wondinfecties en 1x module 
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lijnsepsis). De ziekenhuizen met een onvoldoende beoordeling kunnen pas weer data insturen 
voor die module, nadat een hervalidatie heeft aangetoond dat de gegevensverzameling conform 
het protocol verloopt. 
 
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 de aanpassingen op de 
website. Er zijn stappen gezet om de website in te richten op basis van de RIVM-huisstijl. Naar 
verwachting zal de nieuwe website medio 2013 gelanceerd worden. 

 
Referentiecijfers  
In 2012 zijn de referentiecijfers van alle surveillancemodules geactualiseerd, met uitzondering van 
de module beademing-gerelateerde pneumonieën en wondinfecties na hartchirurgie. 
 
Tabel 4. Overzicht referentiecijfers per surveillancemodule 
Module  Referentiecijfers over de periode 
Postoperatieve wondinfecties 2002 tot en met 2011 
Lijnsepsis 2002 tot en met 2011 
Prevalentieonderzoek, ziekenhuizen maart 2007 tot en met maart 2012   
Prevalentieonderzoek, verpleeghuizen maart 2009 tot en met april 2012 

 
OSIRIS  
Alle data die zorginstellingen naar PREZIES sturen worden opgeslagen in de OSIRIS-databank. 
De afgelopen periode is gewerkt aan de realisatie van de automatische terugrapportage van de 
modules Postoperatieve wondinfecties en Lijnsepsis. Na invoering wordt het voor de deelnemende 
zorginstellingen mogelijk de terugrapportages van deze modules, de dag nadat de data in OSIRIS 
zijn ingevoerd, zelf op te vragen. Technische problemen hebben er voor gezorgd dat deze 
functionaliteit nog niet beschikbaar is gekomen. Het streven is dit wel te realiseren in 2013. 
 
Gebruik PREZIES-data voor wetenschappelijk onderzoek 
De geanonimiseerde data in de PREZIES-databank zijn, onder voorwaarden, toegankelijk voor 
wetenschappelijk onderzoek. In 2012 is een studie gestart ter vergelijking van de uitkomsten van 
de incidentiemetingen met de prevalentiemetingen.  
 
Gebruik PREZIES-data voor Nethmap 
In 2012 zijn data uit de PREZIES-surveillance gebruikt voor NethMap 2012. Dit SWAB/RIVM 
rapport rapporteert over het antibioticagebruik en de trends in antibioticaresistentie in Nederland. 
De ziekenhuizen waarvan de data zijn gebruikt, hebben hier apart toestemming voor gegeven. 
  
 
Contacten   
 
Veiligheidsprogramma 
PREZIES heeft zitting in 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.  
 
Adviesraad richtlijnontwikkeling WIP 
De betrokkenheid van PREZIES bij de Regie Raad richtlijnontwikkeling van de Werkgroep Infectie 
Preventie (WIP) is in 2012 beëindigd. 
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Opleiding Adviseur Infectiepreventie 
De lessen surveillance en implementatie aan de reguliere post-HBO opleidingen Adviseur 
Infectiepreventie werden verzorgd door een PREZIES-teamlid. 
 
ECDC 
PREZIES is betrokken bij het HAI-net (ECDC) in Stockholm. 
 
 
 
Publicaties en presentaties 
 
Artikelen 
 
• Kooi TII, Wille JC, Benthem van BHB. Catheter application, insertion vein and length of ICU 

stay prior to insertion affect the risk of catheter related bloodstream infection. J Hosp Infect 
2012; 80: 238-244. 

• Jansen IAV, Hopmans TEM, Wille JC, Broek van den PJ, Kooi van TII, Benthem van BHB. 
Appropriate use of indwelling urethra catheters in hospitalized patients: results of a multicentre 
prevalence study. BMC Urology 2012; 12: 25. 

• Wille J, Kluytmans J, Vos G, Broek van den P. Infectiepreventie vergt meer inzet. Medisch 
Contact 2012; 38: 2103-2105. 

 
Presentaties 
• Wille JC. Wondinfecties. Presentatie tijdens afstudeersymposium OK-assistenten. Haven 

ziekenhuis, Rotterdam, 27 juni 2012 
 
Rapporten 
• Referentiecijfers Postoperatieve Wondinfecties 2002-2011, oktober 2012. 
• Referentiecijfers Lijnsepsis 2002-2011, oktober 2012 
• Referentiecijfers Prevalentieonderzoek ziekenhuizen maart 2007-maart 2012, oktober 2012.  
• Referentiecijfers Prevalentieonderzoek verpleeghuizen maart 2009-april 2012, oktober 2012. 
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