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(potentiële) 
belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk 
relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen 

• Sponsoring of onderzoeksgeld 
• Honorarium of andere 

(financiële) vergoeding 
• Aandeelhouder 
• Andere relatie, namelijk … 

  

• 
• 
  

• 
• 



integrale, vanuit de volksgezondheid aangevlogen aanpak 

“One Health” aanpak 



Meerjarenagenda ABR 
Kamerbrief 24 juni 2015 

Vertraging opkomst en 
verspreiding BRMO 

Vroege detectie en 
snelle respons 

Internationale 
samenwerking 

Daling vermijdbare 
zorginfecties 

Reductie min. 50% 
onjuist gebruik 
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Belang van surveillance ‘Information for action’ 
● Surveillance: middel 

– Trends in tijd, plaats en persoon  
– GGD, huisartsen, labs, ziekenhuizen, verpleeghuizen, 

zorgnetwerken, VWS 
 

● (Epidemiologisch) onderzoek 
– Ernst (ziektelast) en impact 

› essentieel bij het prioriteren, implementeren en evalueren 
van bestrijdingsmaatregelen 
 

● Beleid (bij)sturen op basis van informatie 
 

 

(bij wie, wanneer en waarom?) 
 

(en hoe erg is het?) 
 



Routine 
diagnostiek AST 

Surveillance van ABR in de zorg 

Antibiotica 
gebruik 

Zorggerelateerde 
infecties 

Pathogeen 
surveillance 

SO-ZI/AMR 
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ISIS-AR 

PREZIES 
SNIV 



Surveillance & Stewardship 
 
Projecten ‘Juist gebruik antibiotica’ 

› Pilots in enkele instellingen  
● Huisarts 
● Verpleeghuis  
● Ziekenhuis 

› Extractie data uit elektronische dossiers 
› Centraal: bewerken tot feedback rapporten 
› Lokaal: stewardship maatregelen n.a.v. resultaten  

 
Later meer hierover 
 

Antibiotica gebruik 
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Surveillance antibioticaresistentie 
 
Gezamenlijk initiatief NVMM en RIVM 
 
Routine diagnostiek 

– >40 deelnemende MMLs 
– 80% van de ziekenhuizen 

 
Monitoren trends (opkomende) ABR  
 

ISIS-AR 
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Surveillance zorggerelateerde infecties  
in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra 

 
88 % deelname ZH (2016) 

 
Incidentiemeting: 
- Postoperatieve wondinfecties 
- Lijnsepsis 
 
 
Prevalentiemeting: alle soorten zorginfecties 
 
 

PREZIES 
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Totale heupprothese 



Ontwikkelingen 

Optimaliseren surveillance door: 
 
● Introductie van basissurveillance  

 
● Streven naar semi-automatische surveillance 

 
● Bespreken resultaten in zorgnetwerken 

 
 
 

Zorggerelateerde infecties 
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Surveillance verpleeghuizen 
 
 
Sentinel 
Gestandaardiseerd, benchmark 

 
- Zorginfecties 
- Antibioticagebruik 
- Verdiepende modules 

(sampling) 
 
 
In de workshops meer hierover 
 

SNIV 
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‘Data for action’ 

Nationale surveillance 
van ABR 
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Bespreken met de 
zorgnetwerken 



Kortom 

 
● ABR heeft grote gevolgen voor de publieke gezondheid 

 
● Surveillance is een essentieel onderdeel voor beheersing ABR 

– Overzicht van nationale en lokale situatie  actie 
– Ontwikkeling van richtlijnen en verbeteren patiëntenzorg 

 
● Inzicht in ziektelast/impact nodig om passende maatregelen te nemen 

 
● Vernieuwde landelijke surveillance ABR bouwt voort op bestaande 

surveillance instrumenten 
 

● Gegevensverzameling vindt grotendeels plaats in de zorgnetwerken 
met centrale aansturing   
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Ontwikkelingen 

 
 
 

● Kerngroep surveillance 
 

● Minder registratie, meer automatiseren 
 

● Netwerken in de zorgnetwerken 
 

● REC-ers: regionaal epidemiologisch consulenten, verbinden 
van landelijk en regionaal 
 

● Betere en beter toegankelijke ‘data for action’ 
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