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(potentiële) belangenverstrengeling Geen 
Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen 
• Sponsoring of onderzoeksgeld 
• Honorarium of andere (financiële) vergoeding 
• Aandeelhouder 
• Andere relatie, namelijk … 

  
 

Geen 
 

Disclosure belangen spreker 
 



Zorgnetwerken 
antibioticaresistentie 



• 1,5 miljoen inwoners 
• 3 GGD’en 
• 1 Academisch centrum: Radboud 
• 6 ziekenhuizen 
• >50 koepels VVT instellingen 
• 2 Universiteiten Wageningen / Nijmegen 
• Agrarisch gebied: intensieve veeteelt 
• One health netwerk 

 

Overzicht GAIN regio 
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Regionaal Coördinatie Team 
• Arts-microbiologen: vertegenwoordigers uit de   

3 maatschappen in de regio 
• Artsen Maatschappij & Gezondheid van 3 GGD’en 
• Specialist ouderengeneeskunde 
• Epidemioloog 
• Apotheker 
• Huisarts 
• Deskundige infectiepreventie 
• Kwartiermaker 

 



Zorgnetwerken 

• Pilotfase: 2017/2018 
• Basistaken waarvoor alle regio’s subsidie krijgen 
• Aanvullende (pilot)projecten: aanvragen extra 

subsidie 
• Ondersteuning LNAZ en GGD GHOR NL 



Basistaken zorgnetwerken 
 

1. Betrekken zorginstellingen 
2. Beschrijven risicoprofiel voor de regio 
3. Beschikbaar maken gegevens van 

prevalentiemetingen 
4. Deskundigheidsbevordering 
5. Inzicht in implementatie van infectiepreventie 
6. Gestandaardiseerde manier van audits infectiepreventie 
7. Transparantie faciliteren over BRMO in de regio 
8. Communicatie over aanwezigheid BRMO 
9. Advisering over bestrijdingsmaatregelen 
10.Beleid ontwikkelen t.a.v. antimicrobial stewardship  
11.Afstemmen en uitwisselen regionaal beleid op landelijk 

niveau 
 

 
 
 

 
 



Surveillance in het 
zorgnetwerk 

• Basisgegevens voor regionaal beleid 
– BRMO in de regio 
– zorginfecties 
– antibiotica gebruik 
– basishygiëne en infectiepreventie van 

zorginstellingen 
 

• Transparantie en communicatie over 
aanwezigheid BRMO  
– Verheffingen BRMO detecteren  
– Gegevens delen: aanpakken regionale 

problematiek 
 



Surveillance activiteiten 
zorgnetwerk GAIN 

• Beginnend netwerk 
• Samenwerkingsafspraken 
• Epidemioloog recent gestart 
• Aanvullende subsidie aangevraagd: BRMO 

casemanager 
 

• Zorginstellingen nemen deel aan landelijke 
surveillance: 
– Laboratoria ISIS-AR, ziekenhuizen PREZIES en een aantal 

verpleeghuizen SNIV 
– Landelijke surveillance antibioticagebruik SWAB en SFK: 

apotheker in RCT 

• Andere surveillance activiteiten en projecten in de 
regio 
 



Voorbeelden  
 

surveillance activiteiten  
en projecten in regio GAIN 

 



• Registratie aantal nieuwe BRMO bij uit klinische 
kweken  

• Op basis van eigen data werd een alert en actie 
limiet berekend: 
– Alert = gemiddelde + 2x de standaarddeviatie, 
– Actie = gemiddelde + 3x standaarddeviatie. 

 

Surveillance ziekenhuis 



 



Datasets 
Retrospective study: patients admitted to the hospital 
that were screened for MRSA  2011- 2017 

  

Livestock data: 
agricultural count 2015 

Population CBS 



MRSA clusters  

Limitation:  Data management and test 
procedures not standardized for different 
hospitals 

 



Surveillance verpleeghuis 

• sinds 3 jaar een BRMO registratie systeem, 
met een protocol over follow up 

• continue registratie van alle antibiotica 
voorschriften en de indicaties 

• 2016/2017 een jaar lang bij alle 
verdenkingen UWI kweek ingezet en info 
gebruikt voor aanpassing formularium.  
 



 



 



GGD surveillance 

• 3 GGD’en in GAIN regio 
• Uniforme manier van 

registeren  
• Meldingen en vragen 

BRMO: 160 / jaar 
• Meldingen en advisering 

bij uitbraken BRMO:    
10-12 / jaar 



GGD surveillance 

• Geen volledig beeld over het vóórkomen BRMO 
• Vrijwillige melding: geen meldplicht 
• Uitbraken gemeld bij SO-ZI/AMR: in 2017 ook 

allemaal gemeld bij één van de GGD’en 
• GGD daarnaast betrokken bij uitbraken in andere 

instellingen  
 
 



Uitdagingen surveillance in 
een zorgnetwerk 

• Delen surveillance data: commitment, eenheid 
van taal 

• Keuze maken uit beschikbare data: 
– Welke data geschikt voor het ontwikkelen 

regionaal beleid? 
– Welke surveillance data is relevant voor het 

detecteren van verheffingen en uitbraken? 
• Beschikbare data uit de regio vs. missende 

surveillance data 
 

 



Bedankt voor uw aandacht 
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