


 Geen conflicterende belangen, hoewel …  
 
 Het optreden van BRMO had een (op dit   

 moment) positief invloed op mijn werk! 
 extra middelen  & personeel of tenminste geen 

“taakstellingen”  (management term voor bezuinigingen) 



 Op basis van ziekenhuis richtlijn(en) 
 Waar nodig afwijken 



  WIP 
Infectiepreventie richtlijnen 

NVMM 
Diagnostische richtlijnen   

SWAB 
 Therapie richtlijnen 

 IGZ 





drs. E.P. (Else) Poot, secretaris Expertgroep, secretaris richtlijnontwikkeling, WIP; 
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drs. E. (Elian) Gorissen-Douven, zelfstandig specialist ouderengeneeskunde, Oirsbeek, (namens 
Verenso);  
R. (Ron) de Groot, beleidsmedewerker richtlijnontwikkeling en implementatie, RIVM/LCI  
drs. J. (Jobje) Haaijman, specialist ouderengeneeskunde, Stichting Zorgcentra Rivierenland, Tiel, 
(namens Verenso); 
R. (Ria) Hoentjen, deskundige infectiepreventie, Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, Groenlo / 
AriënsZorgpalet, Enschede / ZorgAccent, Almelo / Zorggroep Sint Maarten, Denekamp;  
P. (Peter) Molenaar, deskundige infectiepreventie, GGD Amsterdam, Amsterdam en Landelijk 
Centrum voor Hygiëne en Veiligheid, Amsterdam; 
dr. E. (Ellen) Stobberingh, microbioloog, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM)/Centrum voor Infectieziekte Bestrijding (CIb), Bilthoven; 
drs. P. (Paulien) Tolsma, arts Maatschappij&Gezondheid profiel infectieziektebestrijding, GGD Hart 
voor Brabant ’s-Hertogenbosch 
I. (Ingrid) Verzijl, verpleegkundig specialist, WZH Het Anker, Den Haag; 
dr. B. (Bas) Zwart, arts-microbioloog, Zaans Medisch Centrum, Zaandam. 



Verpleeghuizen, woonzorgcentra en 
voorzieningen voor kleinschalig wonen voor 
ouderen 
Het betreft vormen van kleinschalig wonen voor 

ouderen die onderdeel zijn van een groter 
instellingsverband. Voor settingen gerelateerd aan 
de openbare gezondheidszorg, waaronder vormen 
van kleinschalig wonen voor ouderen niet in 
instellingsverband, wordt verwezen naar de richtlijn 
BRMO van het LCI 

 



Deze richtlijn is primair bedoeld voor medewerkers 
die beleid maken op het gebied van 
infectiepreventie in verpleeghuizen, 
woonzorgcentra en voorzieningen voor 
kleinschalig wonen voor ouderen, te weten 
deskundigen infectiepreventie en specialisten 
ouderengeneeskunde.  
Secundaire richtlijngebruikers zijn andere medische 

beroepsgroepen, de paramedische verzorgende  en 
verpleegkundige beroepsgroepen, (hygiëne) 
kwaliteitsmedewerkers, welzijnmedewerkers en 
vrijwilligers. 

 



Déjà  
vu ? 



= 
Ziekenhuis en verpleeghuis  identieke definitie 



Voer gericht onderzoek naar BRMO dragerschap uit: 
direct bij opname van cliënten die: 
 
minder dan twee maanden geleden langer dan 24 uur in 

een buitenlandse zorginstelling werden verpleegd; 
 <24 maar invasief ingreep of bekend met chronische  

  infecties, … (nu niet erin) 
 komen uit een andere zorginstelling van een afdeling 

waar een BRMO-uitbraak heerst. 
 bij contactonderzoek naar aanleiding van een 

onverwachte detectie van een BRMO bij een cliënt. 





 Pas bij BRMO-positieve cliënten aanvullende  
 infectiepreventiemaatregelen toe, bovenop de  
 algemene voorzorgsmaatregelen  
 
 (ook deze zijn gemaakt voor de verpleeghuizen) 
 

 Voor “outbreaks” komt een extra richtlijn 
 





 Geen isolatievormen voor de sector  
 Ziekenhuis maatregelen niet bekend  



3. Indien kans op spatten/spuiten bij verzorging/behandeling wel een chirurgisch masker dragen als algemene voorzorgsmaatregel  

1 Bij binnenkomst kamer, 
na uitdoen van 
handschoenen en bij 
verlaten van de kamer 

2 Alleen bij 
verzorging/behandeling met 
direct cliëntencontact en/of 
contact met cliëntmateriaal, 
dus niet bij sociaal contact 
 

Contact 
 
 
Contact+ 
 
 
 
Strikt 
 
 
Contact 
 
 
Contact 
 
 
Contact 
 
 
Contact 



5. Instrueer cliënt over handhygiëne en bedek eventuele wonden, katheters, e.d.                                         8. na overleg 
6. Indien gezamenlijke bewoning (bijv. echtparen), ook de medebewoner als drager behandelen              10. niet acute fase 
7. Bij binnenkomst, alleen in de acute fase van een luchtweginfectie, d.w.z. ≤48 uur behandeling  



clientgebonden 

clientgebonden 



 Niet expliciet volgens de richtlijn BRMO voor de ZH’en. 
 Beëindig de aanvullende infectiepreventiemaatregelen 

voor Enterobacteriaceae (inclusief ESBL, exclusief CPE), 
Acinetobacter species, Pseudomonas aeruginosa, 
Stenotrophomas maltophilia en Streptococcus 
pneumoniae indien wordt voldaan aan de volgende 
voorwaarden: 
de cliënt heeft tenminste twee negatieve BRMO-kweken, 

afgenomen met een tussenpoos van tenminste 24 uur. 
Indien antibiotica zijn gegeven moet na het staken daarvan 
tenminste 48 uur gewacht worden met het afnemen van de 
eerste serie kweken.  



Beëindig de aanvullende infectiepreventie-
maatregelen voor CPE en Enterococcus faecium 
indien wordt voldaan aan de volgende 
voorwaarden: 
de cliënt heeft tenminste twee negatieve BRMO-

kweken, afgenomen met een tussenpoos van 
tenminste 1 jaar. Indien antibiotica zijn gegeven 
moet na het staken daarvan tenminste 48 uur 
gewacht worden met het afnemen van een kweek.  



 Bij medebewoners contactonderzoek uit volgens het ringprincipe.  
 Dit geldt niet wanneer een onverwachte ESBL of ciprofloxacin of 

gentamicine resistente enterobacteriaceae is aangetroffen in een niet-
uitbraak situatie. 

 Contactonderzoek is wel geïndiceerd bij vermoeden van een ESBL-
uitbraak.  

 Toelichting: het inschatten van de grootte, en eventuele uitbreiding, 
van de ring valt onder de professionele verantwoordelijkheid van de 
deskundige infectiepreventie en/of specialist ouderengeneeskunde.  
 Zo nodig kan contact worden opgenomen met een arts-microbioloog of 

GGD-arts. 
 Opmerking: voor elke BRMO geldt dat in principe geen 

contactonderzoek is geïndiceerd bij medebewoners die inmiddels zijn 
ontslagen naar huis.  
 Als zij overgeplaatst zijn naar een andere zorginstelling kunnen zij wel 

opgenomen worden in het contactonderzoek, afhankelijk van de lokale 
situatie. 

 



Evalueer de gegevens die uit routinematig 
uitgevoerde diagnostiek beschikbaar zijn 
regelmatig en voer in aanvulling hierop zo 
nodig (punt)prevalentieonderzoek uit onder 
cliënten naar dragerschap van BRMO. 
Motivatie: evaluatie van de epidemiologie van 

BRMO in de lokale situatie geeft inzicht in de, aan 
snelle veranderingen onderhevige, ontwikkelingen 
op dit gebied.  

This should 
have been a 

must ! 



 Hoe lang blijft een BRMO-positieve cliënt 
gekoloniseerd?  

 Heeft het gebruik van een cliëntvolgsysteem (en het 
instellen van aanvullende infectiepreventie-maatregelen 
bij gelabelde cliënten) toegevoegde waarde in het 
voorkómen van transmissie van BRMO?  

 Hoe toepasbaar en effectief is het voorgestelde beleid in 
deze setting in het voorkomen van verspreiding van 
BRMO? 

 



“Dit kan natuurlijk allemaal niet  
in de verpleeghuizen” 



“Dit kan natuurlijk allemaal  
   niet in de verpleeghuizen” 
 
  Wij denken van wel ! 
 
 
 
   Graag u commentaar! 



“Dit kan natuurlijk allemaal  
   niet in de verpleeghuizen” 
 
Wij denken van wel (of hebben 
tenminste probeert ons best te 
doen). 
 
        Graag u commentaar! 


	Introductie nieuwe WIP-richtlijn: �BRMO-Verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen 
	Disclaimer
	Uitgangspunten
	Wat is bijzonder in Nederland
	Slide Number 5
	Expertgroep
	Duidelijke doelgroep
	Richtlijngebruikers 
	Definities BRMO
	Definitie BRMO
	Afname materiaal voor detectie van BRMO
	Screening BRMO-verdachte cliënt 
	Wat doen bij BRMO?
	BRMO isolatie in ziekenhuis
	Een probleem …
	Beschermende maatregelen
	Beschermende maatregelen
	Beschermende maatregelen
	Beëindigen aanvullende infectiepreventie-maatregelen (1)
	Beëindigen aanvullende infectiepreventie-maatregelen (2)
	Contactonderzoek bij onverwachte BRMO
	Surveillance BRMO
	Kennislacunes
	Perceptie
	Perceptie
	Perceptie

