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Jaargang 5 | nummer 3 | oktober 2013 Het doel van SNIV

SNIV staat voor Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen. 
http://www.SNIV.nl

Landelijk inzicht geven in het vóórkomen van infectieziekten in  
verpleeghuizen. Wilt u ook deelnemen? 
Mail dan naar sniv@rivm.nl

We geven graag een presentatie over SNIV op uw locatie. Deelname is 
officieel wanneer vragenlijst en aanmeldformulier zijn ingestuurd.

SNIV is binnen RIVM/CIb/EPI samen met PREZIES onderdeel van de 
afdeling Zorggerelateerde Infecties en Antimicrobiele resistentie.

http://www.SNIV.nl
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31 oktober 2013  
Najaarsymposium: Infectieziekten, antibioticagebruik en resistentie in 
verpleeghuizen
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd organiseert het RIVM  dit najaar vanwege het 5-jarig bestaan van het Surveillance 
Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (www.sniv.nl) een symposium waarbij ingegaan wordt op de problemen rond antibiotica- 
resistentie in verpleeghuizen. De sprekers gaan in op antibioticaresistentie, antibioticumgebruik, infectieregistratie en infectiepreventie 
in verpleeghuizen. Het programma ziet er als volgt uit: 

Wij nodigen u van harte uit het symposium te bezoeken!

Aanmelden kan t/m 18 oktober via het aanmeldingsformulier op http://www.sniv.nl/symposium2013

09.00 - 9.30 Ontvangst en registratie

 Voorzitter ochtendprogramma | Jan Kluytmans

09.30 - 9.45 Opening | Sabine de Greeff en Ellen Stobberingh

09.45 - 10.1 Uitbraken van MRSA spa T1081 in verpleeghuizen | Paul Gruteke en Peter Molenaar

10.15 - 10.45 Resistentieontwikkeling in verpleeghuizen | Ellen Stobberingh en  
Wieke Altorf-van der Kuil

10.45 - 11.15 Pauze

11.15 - 11.45 Antibioticagebruik in verpleeghuizen: rationeel of niet? | Laura van Buul en  
Cees Hertogh

11.45 - 12.15 Lessen uit de Europese HALT studie en uit onderzoek in Belgische woonzorgcentra | 
Béatrice Jans

12.15 - 12.30 Afronding ochtendprogramma | Jan Kluytmans

12.30 - 13.30 Lunch

 Voorzitter middagprogramma | Cees Hertogh

13.30 - 14.00 Prevalentie registratie: meten is weten! | Ine Cox en Emma Smid

14.00 - 14.30 Van infectieregistratie in www.sniv.nl tot actie! | Astrid Beckers en 
Marie-José Veldman

14.30 - 15.00 Infectiepreventie in het verpleeghuis vraagt om innovatie | Karina Nolte

15.00 - 15.15 Pauze + zaal gereed maken voor paneldiscussie

15.15 - 16.00  Afsluitende paneldiscussie | onder leiding van Andreas Voss

16.00 - 17.00  Borrel en tekenen voor accreditatie

http://www.sniv.nl/symposium2013
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Uitreiking certificaten 
Op 2 september j.l. werd het eerste deelname certificaat SNIV 
uitgereikt. Verpleeghuizen die deelnemen aan SNIV laten zien dat 
ze het voorkomen van infecties onderkennen en daarmee in 
kunnen zetten op verbetering van het infectiepreventiebeleid. 
SNIV vindt dat de deelnemende verpleeghuizen daar trots op 
mogen zijn. 
We hopen dan ook dat alle huizen een mooie plek vinden om het 
certificaat op te hangen. 

Innovatiebudget zorgkantoor 
Bij de zorgkantoren is innovatiebudget beschikbaar. Heeft u een 
innovatief onderzoek idee op het gebied van infectieregistratie, 
preventie, antibiotica gebruik en/of resistentie? Vanuit SNIV 
denken we graag mee over de opzet van een dergelijk onderzoek. 
ZIPnet is een initiatief waarin ook een aantal zorginstellingen 
participeren die hiervoor gezamenlijk innovatiebudget hebben 
aangevraagd. 

Innovatieproject Hygiëne V&V in 
Twente als voorbeeld
In 2007 constateerden de hoofden medische dienst en een 
arts-microbioloog van drie Twentse zorginstellingen, 
AriënsZorgpalet, ZorgAccent en Zorggroep Sint Maarten, dat er 
sprake was van stagnatie in de zorgketen van patiënten die drager 
zijn van multiresistente bacteriën. Dragerschap van MRSA en ESBL 
belemmerde de overplaatsing van patiënten vanuit ziekenhuizen 
naar verpleeg- en verzorgingshuizen. Het ontbreken van kennis 
over effectieve infectiepreventiemaatregelen speelde hierbij een 
belangrijke rol. Gevolg was dat patiënten langer dan wenselijk in 
de ziekenhuizen verbleven en, eenmaal opgenomen in een 

verpleeg- of verzorgingshuis, werden zij min of meer afgezonderd 
van andere cliënten. Hierdoor was geen sprake van een 
woonsituatie en bleef cliënt verstoken van veel dagelijkse 
contacten en activiteiten. 

Eind 2007 is door de hoofden medische dienst een innovatie-
project gestart voor een gezamenlijk infectiepreventiebeleid, 
gericht op een betere doorstroming van dragers van multi-
resistente bacteriën in de zorgketen. Bij het Zorgkantoor Twente is 
een projectvoorstel ingediend en gehonoreerd met financiële 
middelen vanuit innovatiegelden. 

Doel van het innovatieproject
De bevordering van de ketendoorstroming vanuit ziekenhuizen, 
van patiënten die drager zijn van multiresistente bacteriën zoals; 
MRSA, ESBL en VRE, middels adequate opvang en verzorging in 
een zo huiselijk mogelijke sfeer zonder dat de veiligheid van de 
medebewoners in gevaar komt.

Doelstellingen:
1.  Ontwikkeling van een gebruikersvriendelijk, digitaal handboek 

voor hygiëne- en infectiepreventie (website), afgestemd op 
verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg;

2.  Bevordering van patiënt doorstroming in de hele zorgketen;
3.  Gerichte zorg voor cliënten die drager zijn van multiresistente 

bacteriën. 

Van beleid, protocollen en checklisten naar 
een website
De projectgroep heeft beleidsdocumenten, protocollen en 
checklisten opgesteld. Deze documenten zijn gebaseerd op 
actuele, landelijke richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie 
(WIP). De richtlijnen van de WIP zijn vertaald in protocollen. 
Eisen aan de protocollen zijn dat deze praktijkgericht zijn en 
afgestemd zijn op de verschillende doelgroepen in de verpleeg-/
verzorgingshuizen. Praktijkgericht houdt in dat protocollen 
toegankelijk, leesbaar en de praktijk toepasbaar moeten zijn. De 
doelgroepen zijn huishoudelijk assistenten, verzorgenden, 
specialisten ouderengeneeskunde en deskundigen 
infectiepreventie. 

De wens was een gebruiker-gestuurde website (user-driven) waarin de 
documenten afgestemd zijn op de gebruiker. Hiervoor zijn bij de 
protocolontwikkeling en de bouw van de website de verschillende 
doelgroepen betrokken door middel van een 
gebruikersonderzoek. In een Hardop-denkonderzoek kregen 
deelnemers opdrachten die hij/zij moest oplossen aan de hand 
van de protocollen. Deze methode toetst of de protocollen 
aansluiten bij de verwachtingen van de respondenten. Uit het 
onderzoek bleek dat de meest voorkomende problemen zijn; 
begripsproblemen (bijv. vakjargon), tekstuele problemen (bijv. te 
lange zinnen) en structuurproblemen (zoekstructuur sluit niet aan 
bij de wensen van de gebruiker).
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De informatiestructuur van het protocollenboek is eveneens in het 
gebruikersonderzoek bepaald. Hiermee zijn de protocollen 
ondergebracht in een aantal categorieën die voor de gebruiker het 
meest logisch is. Door deze gebruikerstesten zijn de documenten 
afgestemd op de dagelijkse praktijk en behoeften van de 
gebruikers.

Het eindresultaat is de website Zorg Infectie Preventie.net (ZIPnet.nl) 
waarop beleid, protocollen en checklijsten toegankelijk zijn 
gemaakt voor alle medewerkers van de participerende zorginstel-
lingen. De website heeft een ondersteunende waarde bij het 
uitrollen van infectiepreventiebeleid in de participerende 
instellingen. 

Resultaat van het project
Het succes van het Innovatieproject ligt in het feit dat door- 
stroming van MRSA- en ESBL-dragers in de zorgketen niet meer 
vertraagd wordt door een gebrek aan kennis. De zorginstellingen 
beschikken nu over voldoende informatie in de vorm van beleid, 
protocollen en checklists, voor begeleiding van cliënten die drager 
zijn van multiresistente micro-organismen. 
Een gebrek aan kennis kan geen reden meer zijn vertraging van 
doorstroming in de zorgketen. Alleen nog een tekort aan facilitei-
ten (lees: 1-persoonskamers met eigen badkamer) kan de 
doorstroming belemmeren.

Projectgelden
De  projectgelden zijn ingezet voor het aantrekken van een 
hygiënist-projectmedewerker, het bouwen van de website en de 
gebruikerstesten op de protocollen. De projectgelden zijn aan de 
instellingen toegewezen op basis van innovatiegelden waarbij de 
drie participerende instellingen ieder een derde deel voor hun 

rekening hebben genomen. Tevens stelden de participerende 
instellingen tijd, faciliteiten en projectgroepleden beschikbaar. 
De projectperiode liep van oktober 2008 tot 1 januari 2010. Het 
innovatieproject is op tijd en binnen budget afgerond.

Borging Infectiepreventiebeleid –  
vervolg na de projectfase 
Voor het opzetten van een actief en geborgd Infectiepreventie-
beleid voeren de drie zorginstellingen in 2010 een gezamenlijke 
infectiepreventiebeleid, met een gezamenlijke Infectiepreventie-
commissie, gevormd door medewerkers van de drie participe-
rende instellingen. In iedere organisatie is een portefeuillehouder 
Infectiepreventie eindverantwoordelijk voor het infectiepreventie-
beleid. De infectiepreventiecommissie adviseert de portefeuille-
houder over het te voeren Infectiepreventiebeleid. Voor het 
uitdragen van het infectiepreventiebeleid zijn twee deskundigen 
infectiepreventie aangesteld (1 FTE voor de drie zorginstellingen). 
Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over infectiepreventie-
maatregelen, scholen van aandachtsvelders en andere medewer-
kers, coördineren van hygiëne-audits en begeleiden daar waar 
nodig uitbraken. Deze werkzaamheden zijn gericht op het voeren 
van een actief en geborgd infectiepreventiebeleid. De deskundi-
gen IP worden ondersteund door een arts-microbioloog van het 
Laboratorium Microbiologie Twente-Achterhoek.

De projectgroepleden
E. Notenboom, R. Bons, H. Hasper, N. Nijmeijer-Haarman,  
A. Vermeulen, allen specialist ouderengeneeskunde; A. Haas, 
verpleegkundige; R. Hendrix, arts-microbioloog en R. Hoentjen, 
projecthygiënist. 

Openstellen van de website voor andere zorginstellingen
Het openbaar maken van de ervaringen met het innovatie-
project was een voorwaarde voor financiering van het project. 
Op 13 december j.l. is de website www.publiekzipnet.nl 
gelanceerd en daarmee beschikbaar voor andere zorginstellin-
gen. Deze website is een vertaling van de landelijke richtlijnen 
van de Werkgroep Infectie Preventie naar praktische protocol-
len. Een Regiegroep toetst continu of de inhoud van de website 
up-to-date is. De Regiegroep is samengesteld uit deskundigen 
vanuit diverse instellingen voor ouderenzorg en is niet 
gebonden door commercie. 

Verdere ontwikkeling, verbetering en uitbreiding van de inhoud 
is alleen mogelijk door uw feedback op info@zipnet.nl !
Iedere zorginstelling kan de inhoud inpassen in haar eigen 
infectiepreventiebeleid. PubliekZIPnet is te gebruiken voor 
niet-commerciële doeleinden. 

PubliekZIPnet is ontstaan uit een samenwerkingsverband van 
AriënsZorgpalet, ZorgAccent en Zorggroep Sint Maarten, met onder-
steuning van EurSafety Health-net en het Center for eHealth Research 
and Disease Management.

http://www.publiekzipnet.nl
mailto:info%40zipnet.nl?subject=
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Oproep insturen monsters IAZ 
Graag willen we de deelnemende 
verpleeghuizen er op attenderen dat het 
influenza seizoen weer begint en hen 
vragen per week een keel- en neus- 
monster te nemen van twee bewoners 
met influenza-achtig ziektebeeld (IAZ). 
Als er geen bewoners zijn met IAZ zijn, 
dan kunt u ook monsters van twee 
bewoners met een andere acute 
respiratoire infectie (ARI) insturen
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Gastro-enteritis

De trend in de gastro-enteritis incidentie 
2013 stijgt vanaf week 8 tot een piek in 
week 13. Daarna volgt de trendlijn de lijnen 
van vorige jaren. In totaal werden sinds 
week 1 (2013) 153 episodes van gastro-
enteritis geregistreerd door de deel-
nemende huizen.

Influenza-achtig ziektebeeld

Sinds week 1 van 2013 werden in totaal 37 
bewoners geregistreerd met een IAZ. De 
trendlijn ligt net als in de jaren 2009 t/m 
2011 lager dan 2012. In totaal werden vanaf 
week 40 (2012) t/m week 34 (2013), 43 
kweken ingestuurd. In 1  kweek werd H3N2 
aangetoond en in 6 het RSV, de overige 
kweken waren negatief.

Vermoedelijke Pneumonie 

De trend in de pneumonie incidentie is in 
2013 vergelijkbaar met wat voorgaande 
jaren geregistreerd is. De wekelijkse 
incidentie ligt tussen 1 en 9 per 1000 
bewoners. Sinds week 1 in 2013 werden in 
totaal 249 bewoners geregistreerd met een 
vermoedelijke pneumonie.
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Gastro-enteritis

Trend 2013 Incidentie gastro-enteritis 2013

Basissurveillance 2013, resultaten t/m week 34
De incidentie van het huidige jaar 2013 is weergegeven in paars, het bijbehorende 
5-wekelijkse lopend gemiddelde (trend) in blauw, de trend van 2012 in zwart, 2011 in het 
donkergrijs, 2010 in het grijs en de trend van 2009 in lichtgrijs.
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Vermoedelijke urineweginfecties 
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UWI

UWI worden geregistreerd vanaf april 2011. 
Vanaf week 1 2013 werden 572 bewoners 
met een UWI geregistreerd. Het 5-weke-
lijks gemiddelde stijgt vanaf week 20 2013.

Sterfte

Sinds week 1 in 2013 werden 430 over-
lijdens geregistreerd. Het 5-wekelijks 
gemiddelde daalde vanaf week 17 tot week 
25 en is daarna weer stijgend tot aan week 
29. Het 5-wekelijks gemiddelde loopt gelijk 
met voorgaande jaren.

Dit is een uitgave van:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

oktober 2013

Projectleider 
Dr. Ir. Sabine de Greeff
 
SNIV is binnen RIVM/CIb/EPI onderdeel van 
de afdeling Zorggerelateerde Infecties en 
Antimicrobiële resistentie (ZIA). 
Diagnostiek binnen SNIV wordt uitgevoerd 
door het RIVM-IDS..

Projectteam SNIV
Dr. Marie-José Veldman, epidemioloog,  
030 - 274 22 33
Ing. Anja Haenen, hygiënist,  
030 - 274 43 33
Ing. Jeroen Alblas, datamanager,  
030 - 274 40 50
www.sniv.nl

Meer informatie
Epidemiologie & Surveillance
E-mail sniv@rivm.nl

www.rivm.nl
http://www.sniv.nl%20

