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Deze presentatie 

• Introductie BRMO 
• Probleem van alle typen zorgverleners 
• Verspreiding gaat gemakkelijk 
• Hygiëne in een netwerk 
• Betrokken partijen 
• Organiseren vergt stuurmanskunst 
• Projectgroep Regiovisie H&IP 

 
 



Introductie BRMO 

• Resistentieontwikkeling is bedreiging voor gezondheidszorg 
• Uitbraken liggen op de loer 
• Antibiotica gaan kleinere rol spelen 
• Preventie wordt het toverwoord 
• Is dit in ziekenhuizen goed geborgd? 

 



Thematisch toezicht IGZ voor BRMO 

• Begin 2013 uitgevoerd 
• BRMO-Beleid in ziekenhuizen onderzocht 

– Beleid beschreven? 
– Worden richtlijnen nageleefd? 
– Voldoende capaciteit afdelingen H&IP? 
– Voldoende ondersteuning door MML’s? 

• Rapport December 2013 
 
 
 



Thematisch toezicht IGZ voor BRMO 

• Conclusie: 
 

“Keten van infectiepreventie in ziekenhuizen breekbaar:  
meerdere zwakke schakels leiden tot onveilige zorg” 



• BRMO niet alleen probleem van ziekenhuizen 
 

• Probleem van ons allemaal 



BRMO-problematiek ziekenhuizen 

• Forse toename in aantal bevindingen, M.n. MR-GNS 
• Beschikbaarheid isolatiefaciliteiten wisselend  
• Afdelingen H&IP goed ingevoerd in materie 
• Bieden ondersteuning aan verpleeg- en verzorgingshuizen 
• Vaak ook ondersteuning 1e lijn bij terugverwijzing 
• Te weinig formatie H&IP voor eigen organisatie 

 



BRMO-problematiek VZ&VP 

• Forse toename in aantal bevindingen 
• Te weinig mogelijkheden voor isolatie van bewoners 
• Weinig eigen deskundigheid, liften vaak mee bij ZKH. 
• Niet alle VZ&VP krijgen ondersteuning 
• VZ&VP belangrijk reservoir voor BRMO  Ziekenhuizen 
• Ontvangen BRMO zowel via ziekenhuizen als via 1e lijn 



BRMO-problematiek 1e-lijn 

• Forse toename in aantal bevindingen 
• Geen mogelijkheden voor isolatie 
• Geen ervaring en deskundigheid t.a.v. BRMO 
• Ontvangen weinig tot geen ondersteuning 
• Vraagbaak: regionaal lab MMB, GGD of afd. H&IP 
• + : eerste sociaal verpleegkundigen worden opgeleid tot DIP 

 



De verspreiding gaat gemakkelijk 
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De verspreiding gaat gemakkelijk 



De verspreiding gaat gemakkelijk 



Ondersteuning 1e lijn 

• Aanvankelijk doel: 
– Organiseren van ondersteuning zorgverleners 1e lijn door bv.: 

• Hulp bij eradicatie dragerschap MRSA 
• Verzorgen van praktijk accreditaties (audits) 
• Diagnostiek en afnemen van kweken 
• Eventueel huisbezoeken afleggen bij patiënten 
• Advies hygiënische maatregelen bij nieuw geval 
• Gezamenlijk optrekken bij lokale uitbraken in tehuizen 



BRMO echter niet alleen probleem van 1e lijn … 
 



Regie bij wie? 
– Ziekenhuizen ---  DIP’ers 
– Laboratorium       --- artsen-microbioloog 
– GGD  --- arts-infectieziekten 

 

Stuurgroep Infectiepreventie Friesland (SIF) bestaat uit 
– DIP’ers van alle ziekenhuizen 
– Alle artsen-microbioloog van Izore/ziekenhuizen 
– Arts-infectieziekten GGD-Fryslân 



Regiovisie 

• Gesproken met diverse belanghebbenden: 
– Vereniging Friese Huisartsen 
– DIP’ers van de ziekenhuizen 
– GGD-Fryslân 
– Wethouder (Voorzitter Bestuurscommissie GGD-Fryslân) 
– Directeuren Friese ziekenhuizen 
– Zorgverzekeraar 
– Thuiszorgorganisatie en VZ&VP 
– Management Izore 



Regiovisie 

• Deze belanghebbenden waren veelal verbaasd 
– Dat dit initiatief genomen werd 
– Dat dit uit eigen provincie kwam 
– Dat er geen sturing van hogerop is (bv. RIVM, GGD Nederland?) 

 

• Men ondersteunt het initiatief 
• Wacht echter eerst projectvoorstel af 



Regiovisie 

• BRMO-problematiek 1e lijn: domein GGD 
• Netwerk regionale gezondheidszorg niet uit oog verliezen 
• Streven naar samenwerking van alle professionals 

 
• Iedereen ziet het probleem, maar hoe te organiseren? 

 



Regiovisie 

• Diagnostiek: domein van laboratorium 
– Kosten gedekt door productie 

 

• Ondersteuning in het veld door H&IP professionals 
– Wie? DIP en/of HKM? 
– Wie leidt ze op? 
– Bij wie werken ze? 
– Wie draagt de kosten? 
– Is er een verdienmodel? 



Regiovisie 

• Februari 2014 start projectgroep Regiovisie H&IP 
• Ondersteund door externe begeleider (initiatief Izore) 
• Uitgangspunten: 

– Initieel bedoeld voor hele Zorgnetwerk in Friesland 
• Later ook NO-polder, Groningen en Drenthe? 

– Ondersteuning Ziekenhuizen --- DIP’ers ZKH en evt. HKM’ers 
– Ondersteuning 1e lijns zorg    --- Regio DIP’ers en/of HKM’ers 
– Middenveld wordt door beiden bediend 
– Vakinhoudelijke afstemming in SIF  



Regiovisie 
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