
 
 
 
                                                
 
 
 
 

 
 

Jaarverslag 2013 - Activiteiten PREZIES 
 
 
Organisatie en beleid  
 
De basis van PREZIES 
Het PREZIES-netwerk is in 1996 van start gegaan op basis van het advies van de Gezondheidsraad (No 
1990/20, 18 december 1990) om te komen tot een landelijk dekkend surveillancenetwerk voor 
zorginfecties, waaraan zorginstellingen op vrijwillige basis kunnen deelnemen. Internationaal ligt sinds 
2009 een EU-besluit aan de activiteiten ten grondslag: de Council Recommendation on patient safety, 
including the prevention and control of healthcare associated infections. Het besluit geeft aan dat de EU-
lidstaten de volgende surveillances dienen uit te voeren: 

1. Prevalentieonderzoek naar zorginfecties en antibioticagebruik 
2. Incidentieonderzoek gericht op specifieke zorginfecties (‘targeted surveillance’), inclusief 

onderzoek naar proces- en structuurindicatoren  
3. Tijdige detectie van (clusters van) specifieke (resistente) micro-organismen 
4. Onderzoek naar antibioticagebruik en resistentieontwikkeling (‘antimicrobial stewardship’) 

Deze vier surveillancesystemen worden door het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM 
gecoördineerd en in samenwerking met het veld uitgevoerd. Het prevalentie- en incidentieonderzoek naar 
zorginfecties wordt door PREZIES verzorgd. De tijdige detectie van clusters van specifieke micro-
organismen vindt plaats binnen het signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie in 
samenwerking met de NVMM. Het onderzoek naar antibioticagebruik en resistentieontwikkeling (ISIS-AR) 
wordt gecoördineerd door het CIb. Op 2 juli 2013 heeft de minister van VWS in een brief aan de Tweede 
Kamer het belang van de diverse surveillancesystemen nogmaals onderstreept. 

Informatiebrochure 
Om de bekendheid van PREZIES te vergroten buiten de geëigende doelgroepen van artsen-microbioloog 
en deskundigen infectiepreventie is een nieuwe informatiebrochure ontwikkeld: ‘Voorkom zorginfecties. 
De drie modules van PREZIES’. Deze is in het najaar van 2013 toegestuurd aan de chirurgen, 
cardiochirurgen, orthopeden, gynaecologen, neurochirurgen, intensivisten en leden van de Raden van 
Bestuur in de Nederlandse ziekenhuizen. De brochure is te downloaden van de PREZIES website.  
  
Deelnamekosten 
Om in 2015 tot een meer uitgebalanceerde verdeling van de kosten te komen over VWS/CIb en de 
deelnemende zorginstellingen, zijn in 2013 de deelnamekosten per module verhoogd tot € 2.000,-- (excl. 
BTW). In 2014 zullen de deelnamekosten € 2.500,-- (excl. BTW) en in 2015 € 3.000,-- (excl. BTW) per 
module bedragen.  
 
Adviescommissie  
De Adviescommissie adviseert het PREZIES-team op hoofdlijnen van het beleid en heeft in 2013 
tweemaal 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. 
Besproken zijn onder meer het vergroten van de bekendheid van PREZIES buiten de geëigende 
doelgroepen (artsen-microbioloog en deskundigen infectiepreventie) en een betere aansluiting van het 
surveillanceaanbod op de vraagstellingen van de zorginstellingen.  
  
Privacywerkgroep  
De Privacywerkgroep is in 2013 niet bijeen geweest.  
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Informatiebijeenkomsten 
In 2013 hebben in totaal zes informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. De bijeenkomsten hebben tot 
doel uitleg te geven over de PREZIES-surveillance en vormen een platform voor de uitwisseling van 
ervaringen met betrekking tot de uitvoering van de surveillance in de praktijk. Ook komt het gebruik van 
de surveillanceresultaten ter preventie van zorggerelateerde infecties aan bod.  
 
PREZIES-resultatendag 
Voor de tweede keer is in 2013 een zogenoemde Resultatendag gehouden, waar de actuele resultaten 
van het surveillancenetwerk met deelnemers, IGZ en zorgverzekeraars zijn bediscussieerd. Daarnaast 
was er gelegenheid om knelpunten met elkaar te bespreken en ideeën uit te wisselen over de koers van 
PREZIES in de komende jaren. 
 
Website PREZIES  
In 2013 is de website van het PREZIES-netwerk nieuw vormgegeven op basis van de RIVM-huisstijl. De 
nieuwe website is op 1 januari 2014 online gegaan. 
 
Klantbeheerssysteem 
Er is besloten tot de aanschaf van een klantbeheersysteem voor PREZIES. De teamleden zijn zo beter 
geïnformeerd over de stand van zaken in de deelnemende zorginstellingen. Het beheersysteem zal medio 
2014 operationeel zijn. 

 
 
Deelname  
 
Overzicht inschrijvingen 
In 2013 hebben 83 van de 91 ziekenhuizen (voorheen 93), 7 verpleeghuizen en 7 zelfstandige 
behandelcentra zich ingeschreven als deelnemer aan het PREZIES-netwerk (Tabel 1). Het totaal aantal 
surveillancemodules waarop werd ingeschreven bedroeg 196 en lag daarmee ongeveer 5% lager dan in 
2012. Zie voor een overzicht van het aantal modules waar ziekenhuizen aan deelnamen tabel 2. Acht 
ziekenhuizen namen in 2013 aan geen enkele module van PREZIES deel. 
 
Tabel 1. Overzicht inschrijvingen PREZIES-modules 2008-2013 
                           2008   2009   2010   2011   2012   2013 
Totaal aantal ziekenhuizen      77     85     89     87     86 83  
Incidentieonderzoek       
- Postoperatieve wondinfecties     68     79     82     82  80 zkhs 

  6 ZBC’s 
75 zkhs 
 7 ZBC’s 

- Wondinfecties na hartchirurgie*       2       6       5       8    n.v.t.   n.v.t. 
- Lijnsepsis     13     29     37     50     62     53 
- Beadem. gerel. Pneumonieën**       6       5       6       1    n.v.t   n.v.t. 
Prevalentieonderzoek       
- Ziekenhuizen     42      45     53     53     53     54 
- Verpleeghuizen    n.v.t.        2       3     10       7      7  

*   Met ingang van 2012 geïntegreerd in de POWI-module. 
** Met ingang van 2012 is deze module beëindigd. 
 
Tabel 2. Overzicht van het aantal modules per ziekenhuis 
Aantal modules                                              Aantal zorginstellingen 
   2009    2010    2011    2012   2013 
Eén      29      26      18     15     16 
Twee      38      38      33     36     35 
Drie      13      20      33     36     32 
Vier        5        4        3    n.v.t    n.v.t. 
Vijf        0        1        0   n.v.t.    n.v.t. 

 
Module postoperatieve wondinfecties 
De deelname aan de module POWI was in 2013 iets lager dan in de voorgaande jaren. In navolging van 
de CDC en ECDC zal ook PREZIES de vervolgtermijn van één jaar na plaatsing van een implantaat van 
niet-humane oorsprong terugbrengen tot 90 dagen. Deze wijziging zal m.i.v. 1/1/2015 worden 
ingevoerd. 
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Module Lijnsepsis 
Het blijkt dat de surveillance in het kader van de module Lijnsepsis in de meeste ziekenhuizen beperkt 
blijft tot de patiënten die (enige tijd) op de Intensive Care (IC) verblijven. Uit de referentiecijfers blijkt 
dat de incidentie van lijnsepsis buiten de IC hoger is. In overleg met de adviescommissie is besloten om 
de surveillance buiten de IC de komende jaren te stimuleren en met ingang van 2016 ziekenhuisbrede 
surveillance verplicht te stellen als men aan de module Lijnsepsis deelneemt.  
 
Module Prevalentieonderzoek ziekenhuizen 
Vier ziekenhuizen deden uitsluitend mee aan de prevalentiemeting van PREZIES en niet aan één van de 
incidentiemodules. Aan de twee optionele thema’s ‘Beoordeling antibioticagebruik’ en ‘Beoordeling 
gebruik urethrakatheters’ namen ieder 16 ziekenhuizen deel. 
 
Module Prevalentieonderzoek verpleeghuizen  
Aan dit onderzoek hebben in 2013 zeven verpleeghuizen (met 32 locaties) deelgenomen via PREZIES. 
Om het voor verpleeghuizen duidelijker te maken wat het RIVM hen te bieden heeft met betrekking tot 
de surveillance van (zorg)infecties en antimicrobiële resistentie, is besloten om de module 
prevalentieonderzoek verpleeghuizen m.i.v. 1/1/2014 aan te bieden onder de vlag van SNIV 
(Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen). www.sniv.nl 
 
Internationale deelname 
Aan het PREZIES-netwerk werd ook in 2013 deelgenomen door vijf ziekenhuizen uit Curaçao, Aruba, 
St. Maarten en Suriname. Deze deelname is niet opgenomen in bovenstaande tabellen. Vier ziekenhuizen 
hebben in oktober 2013 het prevalentieonderzoek uitgevoerd, twee namen deel aan de module POWI en 
één aan de module lijnsepsis. De data van deze ziekenhuizen worden gespiegeld aan de data van de 
Nederlandse ziekenhuizen en aan de ziekenhuizen overzee, maar niet gebruikt als spiegelinformatie voor 
de ziekenhuizen in Nederland.  
 
Validatiebezoeken 
In vergelijking met 2012 zijn in 2013 35% meer validaties uitgevoerd. De uitvoering van de surveillance 
verloopt in de meeste zorginstellingen naar behoren. In totaal werd de uitvoering van vijf surveillances 
onvoldoende beoordeeld (tweemaal module postoperatieve wondinfecties, tweemaal module 
prevalentieonderzoek en éénmaal module lijnsepsis). De vijf ziekenhuizen met een onvoldoende 
beoordeling van de uitvoering van een surveillancemodule kunnen pas weer data insturen voor die 
module, nadat een hervalidatie heeft aangetoond dat de gegevensverzameling conform het protocol 
verloopt. In 2013 zijn in totaal vier hervalidaties uitgevoerd, met alle vier een voldoende beoordeling. 
Zie voor meer informatie met betrekking tot dit onderwerp het document ‘Resultaten validaties’.  
 
Webfocus  
Alle data die zorginstellingen naar PREZIES sturen worden opgenomen in de OSIRIS-databank. De 
afgelopen periode is gewerkt aan het opvragen van terugrapportages vanuit OSIRIS door de 
zorginstellingen zelf. Eind 2013 is de terugrapportage van de module lijnsepsis ingevoerd. Door 
technische problemen is webfocus voor de module postoperatieve wondinfecties nog steeds niet 
beschikbaar. Het streven is dit wel te realiseren in 2014. De terugrapportage van het prevalentie- 
onderzoek blijft ongewijzigd. 
 
Referentiecijfers  
In 2013 zijn de referentiecijfers van de module Postoperatieve wondinfecties over de periode 2002–2011 
geactualiseerd. Met ingang van 1 januari 2012 is het POWI-protocol ingrijpend gewijzigd. 
Referentiecijfers op basis van het gewijzigde protocol verschijnen eind 2014. Ook de referentiecijfers van 
de module Lijnsepsis zijn aangepast en betreffen nu de periode 2002–2012.  
 
Gebruik PREZIES-data voor Nethmap 
In 2013 zijn data uit de PREZIES-surveillance gebruikt voor NethMap 2013. 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. Met ingang 
van 2015 zal doorlevering voor NethMap van de geanonimiseerde PREZIES-data worden opgenomen in 
de standaardvoorwaarden voor deelname. 
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Contacten en samenwerkingsverbanden  
 
Veiligheidsprogramma / Veiligheidsagenda 
Het VMS Veiligheidsprogramma ‘Voorkom schade, werk veilig’ is eind 2012 officieel beëindigd. Door 
PREZIES is een tussenrapportage opgesteld voor het NIVEL-rapport ‘Implementatie VMS 
Veiligheidsprogramma. Evaluatieonderzoek in Nederlandse ziekenhuizen’ met betrekking tot de thema’s 
‘Voorkomen van wondinfecties na een operatie’ en ‘Voorkomen van lijnsepsis’. Een eindrapportage kan 
pas eind 2014 worden opgesteld als de volledige follow-up periode van ingrepen uit 2012 is afgerond. De 
NVZ en NFU zullen de komende jaren blijven toezien op de registratie en naleving van deze 
interventiebundels in het kader van de Veiligheidsagenda. 
Het streven blijft om de gestelde doelen op uitkomst- en procesniveau als nog te behalen. Onderdeel 
daarvan is uitbreiding van de meting van de POWI-interventiebundel naar alle operaties die langer dan 
15 minuten duren en uitbreiding van de Lijnsepsis-interventiebundel naar alle in het ziekenhuis 
ingebrachte centraal veneuze katheters en PICC-lijnen.  
 
DICA 
Op verzoek van PREZIES heeft een eerste overleg met DICA plaatsgevonden. DICA (Dutch Institute for 
Clinical Auditing, www.clinicalaudit.nl) faciliteert in Nederland diverse kankerregistraties, waaronder die 
van darmkanker (DSCA) en borstkanker (NBCA). Gezien de overlap in gegevensverzameling met de 
surveillance van postoperatieve wondinfecties van PREZIES is gesproken over mogelijkheden om de 
registraties op elkaar af te stemmen. Met als doel de registratielast in ziekenhuizen te verminderen en de 
deelname aan de registraties te vergroten. 
 
RIANT-studie  
In de RIANT-studie (Reliable generic quality Indicators for ANTibiotic use in the hospital) worden 
indicatoren ontwikkeld om de kwaliteit van het antibioticagebruik bij bacteriële infecties binnen het 
ziekenhuis eenvoudig en betrouwbaar te kunnen meten. De studie wordt uitgevoerd door een 
onderzoeker van de afdeling infectieziekten van het AMC in 10 ziekenhuizen en is gekoppeld aan de 
deelname van de ziekenhuizen aan de module prevalentieonderzoek. De RIANT-studie wordt medio 2014 
afgerond. 
 
SKINFECT-studie 
De SKINFECT-studie beoogt de effecten van jodiumtinctuur en chloorhexidinetinctuur als 
huiddesinfectans ter preventie van postoperatieve wondinfecties te meten in een multicenter cluster 
randomised cross-over trial. De studie wordt uitgevoerd door een onderzoeksteam uit het LUMC. De 
deelnemende ziekenhuizen hebben er mee ingestemd dat de surveillancedata van de module POWI uit 
het ziekenhuis voor dit onderzoek mogen worden gebruikt. 
 
Onderzoek naar invloed cultuur op naleving POWI-interventiebundel i.s.m. IQ Healthcare 
In samenwerking met IQ Healthcare (Radboud Universiteit Nijmegen) is in oktober een onderzoek gestart 
naar de invloed van cultuur en gedrag op de naleving van de POWI-interventiebundel. De cultuur van de 
organisatie lijkt een belangrijke rol te spelen bij de implementatie van interventies ter preventie van 
zorginfecties. Het doel van het onderzoek is om door middel van systematisch literatuuronderzoek 
bestaande meetinstrumenten te identificeren en op basis daarvan een nieuw meetinstrument te 
ontwikkelen om de invloed van cultuur en gedrag te meten. 
 
Opleiding Adviseur Infectiepreventie 
De lessen ‘algemene epidemiologie van zorginfecties’, ‘surveillance van zorginfecties’ en ‘implementatie’ 
aan de reguliere post-HBO opleidingen deskundige infectiepreventie in Groningen en Utrecht werden 
verzorgd door PREZIES-teamleden. 
 
ECDC 
PREZIES is betrokken bij het HAI-net (ECDC) in Stockholm. 
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Publicaties en presentaties 
 
Artikelen 
• Smid E, Hopmans TEM. 

Hoofdstuk 3.8.1. Voorkomen van lijnsepsis. 
Implementatie VMS Veiligheidsprogramma. Evaluatieonderzoek in Nederlandse ziekenhuizen, p. 72-
76, 2013, Utrecht. ISBN 978-94-6122-187-2 

• Soetens L, Wille JC. 
Hoofdstuk 3.9. Voorkomen van wondinfecties na een operatie. 
Implementatie VMS Veiligheidsprogramma. Evaluatieonderzoek in Nederlandse ziekenhuizen, p. 79-
86, 2013, Utrecht. ISBN 978-94-6122-187-2 

• Van Dishoeck AM, Koek MBG, Steyerberg EW, van Benthem BHB, Vos MC, Lingsma HF. 
Use of surgical-site infection rates to rank hospital performance across several types of surgery. 
British Journal of Surgery; DOI: 10.1002/bjs.9039. 

• Smid EA, Hopmans TEM, de Greeff SC, Koek MBG. 
Daling van de prevalentie van zorginfecties in ziekenhuizen.  
Infectieziekten Bulletin 2013, jaargang 24, nummer 8 (251-252). 

• Wille JC, Cox-Claessens JHM. Prevalentiemeting in PREZIES: PREventie van ZIEkenhuisinfecties door 
Surveillance. 
Tijdschrift voor ouderengeneeskunde 2013; 38: 11-12. 

 
Presentaties 
• Van Dishoeck AM, Koek MBG*, Steyerberg EW, van Benthem BHB, Vos MC, Lingsma HF. 

Use of surgical-site infection rates to rank hospital performance across several types of surgery. 
Oral presentation ICPIC, Geneva, Switzerland. 
Antimicrobial Resistance and Infection Control 2013 2(Suppl 1): O52. 

• Jamaladin H, Ferreira JA, Kuijper LD, Vos MC, Koek MBG*. 
Can incidence of surgical site infections (SSI) in hospitals be predicted from point prevalence 
surveillance data of SSI? 
Oral presentation ICPIC, Geneva, Switzerland. 
Antimicrobial Resistance and Infection Control 2013 2(Suppl 1): O55. 

• Hopmans TEM*, Soetens L, Wille JC, van den Broek P, Koek MBG, van Benthem BHB. 
The introduction of a surgical site infection prevention bundle on a nationwide scale. 
Oral presentation ICPIC, Geneva, Switzerland. 
Antimicrobial Resistance and Infection Control 2013 2(Suppl 1): O56. 

• Smid E,  Wille JC*, de Greeff SC, Hopmans TEM, Koek MBG. 
Introducing an intervention bundle to reduce the incidence of catheter related infections. 
Oral presentation ICPIC, Geneva, Switzerland. 
Antimicrobial Resistance and Infection Control 2013 2(Suppl 1): O59. 

• Wille JC*. 
      PREZIES: de landelijke prevalentiemeting van zorginfecties, ook in verpleeghuizen. 

Presentatie symposium: Geïnfecteerd door daadkracht, 27 maart 2013, Utrecht. 
• Jamaladin H, Ferreira JA, Kuijper LDJ, Vos MC and Koek MBG*. 

Can incidence of surgical site infections (SSIs) in hospitals be predicted from SSI point prevalence 
surveillance data?  
Poster WEON 2013 

• Koek MBG*, Wille JC, Voss A, Isken MR, van Benthem BHB. 
Impact of duration and method of post discharge surveillance on detection of surgical site infections. 
Abstract WEON 2013 
 

Rapporten 
• Referentiecijfers Lijnsepsis januari 2002 – december 2012, juli 2013 
• Referentiecijfers POWI 2002 – 2011, nieuwe geactualiseerde versie, januari 2014 
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