
Doet u ook mee?

SNIV in belang van cliënt en verpleeghuiszorg

Beheersing van infecties 

en antibioticaresistentie  

in verpleeghuizen



Voorkom infectieziekten en  
antibiotica resistentie bij uw bewoners 
www.SNIV.nl Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen.

Het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) heeft een Surveillance Netwerk 
Infectieziekten Verpleeghuizen en biedt binnen dit netwerk: 
Verschillende projecten waar u aan kunt deelnemen en waarmee u beter inzicht krijgt 
in het voorkomen van infecties, en  antibioticumgebruik in uw verpleeghuis. Dit biedt 
vervolgens handvatten voor specifieke infectie preventieve verbetermaatregelen. 
Doet u ook mee?

Mieke Draijer, voorzitter Verenso

‘Zorg Overdraagbare Aandoeningen 
veroorzaken onnodig last en werk.  
Ban ze uit!’

www.sniv.nl



Welke infecties komen voor in uw verpleeghuis?
Om het aantal infecties terug te dingen is het belangrijk te weten bij wie, wanneer en 
welke infecties in uw verpleeghuis optreden. Op deze manier kunt u op een effectieve 
manier verbeteringen aanbrengen op het gebied van infectieziektepreventie en hygiëne.

Wekelijkse incidentiemeting van infecties 
Wilt u de registratie van infecties opnemen in uw routine en het hele jaar door weten 
welke infecties er in uw verpleeghuis voorkomen? Doe dan mee aan de wekelijkse 
incidentiemeting.

Dertig verpleeghuizen geografisch verspreid over Nederland kunnen deelnemen aan deze 
wekelijkse meting. Naast het wekelijks registreren van infecties kan maximaal van 2 
bewoners met een luchtweginfectie een keel/neus-wat worden ingestuurd; het RIVM 
onderzoekt deze op influenza, respiratoir syncytieel virus en andere luchtwegvirussen. De 
uitslag wordt teruggekoppeld aan het verpleeghuis.

Het verpleeghuis ontvangt een terugkoppeling van de eigen gegevens in vergelijking met  
de gegevens van alle deelnemende verpleeghuizen. Deze terugkoppeling is een hulpmid-
del bij het bepalen van hoogrisico populaties en interventies om infecties te verminderen. 
Landelijk geeft dit inzicht in jaar- en seizoens-trends in het voorkomen van infecties. 

Prevalentiemeting van infecties
Wilt u slechts één of twee keer per jaar een uitgebreidere meting uitvoeren? Doe dan mee 
aan de prevalentiemeting. 

Alle verpleeghuizen in Nederland kunnen deelnemen aan deze meting. In april en/of 
november registreert u van alle bewoners in het verpleeghuis gegevens als geboortejaar, 
zorgbehoefte en kathetergebruik en of de bewoners een infectie hebben of antibiotica 
gebruiken. 

Het verpleeghuis ontvangt een terugkoppeling van de eigen gegevens in vergelijking met 
de gegevens van alle deelnemende verpleeghuizen. Nadat het verpleeghuis enkele malen 
heeft deelgenomen is deze terugkoppeling een hulpmiddel bij het bepalen van hoogrisico 
populaties en interventies om de kans op infecties te verminderen.
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Wekelijkse
incidentiemeting

van infecties,
voorheen SNIV

www.sniv.nl/basis

Gee� inzicht 
in trends in voorkomen

van infecties en outbreaks
en daarmee 

aangrijpingspunten voor
het inze�en van adequate

infectiepreventie-
maatregelen.

Bevordert bewustwording
van infecties die voorkomen

en gee� inzicht
in risicogroepen.

Gee� verdiepend inzicht in
bijvoorbeeld verwekkers

van infecties en de
resistentie daarvan

in relatie tot
het antibiotica gebruik

aankelijk van de opzet
van de surveillance

Eén of twee keer per
jaar prevalentiemeting

van infecties en
antibioticagebruik,
voorheen Prezies
www.sniv.nl/prev

Verdiepende 
surveillance 

www.sniv.nl/vs

Deelname: dertig 
verpleeghuizen

Opname in routine, 
tijdsinvestering 15 minuten 
per week + Jaarlijks SNIV
instellingsvragenlijst

Gastro-enteritis
lage luchtweginfectie
in�uenza-achtig ziektebeeld
en urineweginfectie

Registratie via webapplicatie 
en RIVM levert de materialen 
en verzorgt de diagnostiek

Tijdsinvestering één of twee 
keer per jaar enkele dagen

Gastro-enteritis
lage luchtweginfectie 
urineweginfectie, 
sepsis, conjunctivitis en 
antibioticumgebruik

Registratie via webapplicatie

Tijdsinvestering afhankelijk
van opzet verdiepende
surveillance 

RIVM levert de materialen
en zorgt voor eventuele
diagnostiek

Verdiepende surveillance 
Naast de incidentiemeting en de prevalentie meting in SNIV wordt er jaarlijks ook een 
verdiepende surveillance uitgevoerd. 
In Nederland wordt net als in ziekenhuizen ook in verpleeghuizen een toename van 
antibiotica resistentie waargenomen. Het is daarom belangrijk om binnen verpleeghuizen 
zo min mogelijk en zo gericht mogelijk antibiotica te gebruiken bij de behandeling van 
infecties om een verdere toename in resistentie te beheersen. Want hoe meer antibiotica 
resistentie hoe groter de kans dat een behandeling niet of minder goed zal aanslaan.



Uw grootste zorg:  
De kwetsbaarheid van  

uw bewoners

Wilt u ook weten wat de antibiotica resistentie is van de micro-organismen die uw 
bewoners bij zich dragen? Doe dan mee aan  de verdiepende surveillance van antibiotica- 
resistentie.. De materialen van de bewoners die u in kunt sturen  zullen onderzocht 
worden op aanwezigheid van micro organismen en resistentie   tegen de meest gangbare 
antibiotica. Ook de antibiotica gebruik gegevens van de bewoners worden, als u meedoet 
aan dit project, door het RIVM verzameld via uw apotheek.

Indien u deelneemt krijgt u een terugkoppeling van de antibioticagebruik gegevens en van 
het resistentiepatroon van micro-organismen binnen uw verpleeghuis in vergelijking met 
de landelijke gegevens. Hiermee kunt U het beleid voor de behandeling van infecties bij 
uw bewoners optimaliseren. Het RIVM levert de materialen en verzorgt de diagnostiek.
Op landelijk niveau bieden de resultaten inzicht in het antibioticumgebruik en in het 
voorkomen van antibiotica resistentie in verpleeghuizen. 

Hoe kunt u meedoen?
U kunt zich aanmelden voor één of meer van de projecten via www.sniv.nl/aanmelden.
Wilt u meer informatie, kijk dan op www.sniv.nl of mail ons op sniv@rivm.nl voor een 
vrijblijvende presentatie op locatie in uw verpleeghuis.
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Kosten?
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname van de projecten.

Wat kunt u van ons verwachten?
U krijgt afhankelijk van het project waar u aan deelneemt één of twee keer per jaar een 
terugrapportage met uw infectie incidentie of prevalentie en/of resistentiecijfers. 
Viermaal per jaar ontvangt u de SNIV nieuwsbrief en jaarlijks organiseren we een 
deelnemersdag. 




