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Responisble care in times of AMR



1. Nussbaum capability approach 

● A dignified human life whereby people have the capability to pursue 
their conception of the good in cooperation with others 1

● Welke mogelijkheden moet de maatschappij beschermen zodat 
individuen een waardevol leven kunnen leiden?

Welke mogelijkheden staan op het spel voor BRMO dragers?

Systematic literature review 1,2

1. Conceptualizing the impact of MDRO Control Measures directed at carriers: A Capability Approach – M. Byskov, B. Rump, M. Verweij  
2. Experiences of carriers of multidrug-resistant organisms: a systematic review - B. Rump, A. Timen, M. Verweij, M. Hulscher







2. AMR – typisch een problem van deze tijd

3. Ethics of Infection Control Measures for Carriers of Antimicrobial for Carriers of Antimicrobial Drug–Resistant Organisms -
Babette Rump, Aura Timen, Marlies Hulscher, Marcel Verweij



1. Relevance of Carriage for the Carriers
2. Multidrug-Resistant Organism Carriage as a State of Being
3. Healthcare-Associated Relevance
4. The Carrier as a Nondefining Factor in a Slowly Evolving Threat

3. Ethics of Infection Control Measures for Carriers of Antimicrobial for Carriers of Antimicrobial Drug–Resistant Organisms -
Babette Rump, Aura Timen, Marlies Hulscher, Marcel Verweij



3. Wat betekent dit nu voor ons denkkader?

● We zijn gewend om te denken in termen van een trade-off   
‘indivdiu versus collectief’.

– Of a) kwetsbare groepen beschermen door belastende 
maatregelen op te leggen aan (mogelijke) dragers van een BRMO

– Dan wel (b) minder belastende maatregelen aan dragers 
opleggen en daardoor kwetsbare groepen blootstellen aan grotere 
risico’s?



Denk beter in termen van solidariteit

- Shared interest and shared responsibility 
- Harm not autonomy as such, but why not count wellbeing
- Personal needs and preferences 

Rather than asking “whether it is justified to impose strict measures”, 
we propose asking “how to best care for a person’s carriership and 
wellbeing in ways that do not imply unacceptable risk for others?”



Een solidariteitsbenadering:

Denk bvb aan

- Basis infectie preventie niveau omhoog
- Patient centraal, met de focus op wellbeing
- Optimale zorg met financiele rugdekking
- Soms risico accepteren in die gevallen waar er buiten proprtioneel

veel op het spel staat voor het inidvidu
- Denkkader reframen in taal en wetgeving



Discussie


