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Met de succesvol teruggedrongen frequentie van zorginfecties 
wordt het lastiger om verschillen in incidenties/prevalentie te 
duiden: berusten verschillen op toeval of niet? 

We bespraken het belang van de noemers bij het 
interpreteren van cijfers, en die van de juiste selecties en 
casemix. 

Kleine en daarom moeilijk te duiden verschillen die in veel 
ziekenhuizen voorkomen, bijv. een hoger infectiepercentage 
bij lijnen met totaal parenterale voeding, kunnen in de 
landelijke cijfers wél een duidelijk beeld geven. In dit geval: 
ruimte voor verbetering bij TPV-lijnen in perifere 
ziekenhuizen.

Deelnemers blijken n.a.v. verhoogde infectiecijfers regelmatig 
succesvolle interventies in te voeren. Deze wil men graag 
meer met elkaar delen dan nu het geval is, bijv. via de VHIG-
app of PREZIES 

Workshop Duiden van de data
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Aan de hand van 4 casussen (orthopedie, colonchirurgie en mamma-chirurgie) zijn de volgende 
onderwerpen beoordeeld en besproken:

- Inclusie van de operatie

- Meerdere operaties tijdens 1 sessie

- Operatie tijdens de follow up periode

- Vaststellen van een POWI (toepassen definities)

- Eindconclusies

De deelnemers ontvangen de PDF van de presentatie.

De casussen zullen op de website worden gezet, zodat iedereen kan oefenen. 

Workshop Beoordelen casuïstiek 
POWI-module

PREZIES Deelnemersbijeenkomst 8 November 2022



Het huidige PO lijkt niet meer aan te sluiten op de informatiebehoefte en is arbeidsintensief. 
Belangrijke conclusies uit de discussies tijdens de workshop:

Wat is de informatiebehoefte vanuit het ziekenhuis? Thermometer, m.n. infecties met handelingsperspectief, 
patiëntpopulatie en risicofactoren, hulpmiddelen en AB gebruik; met hoge(re) frequentie feedback resultaten met 
focus op specialismen; landelijke benchmark; tevens genoemd als doelen verantwoording, keurmerken, 
zorgverzekeraar

Hoe zou het prevalentieonderzoek 2.0 er uit zien?
› Het zou alleen de minimale basisinformatie bevatten, gemakkelijk uit het EPD te halen (McCabe score 

weglaten). 
› De selectiecriteria veranderen voor inclusie.  concreter?
› Alleen relevante ziekenhuisinfecties registreren (niet meer oog-, oorinfecties). 
› Meer frequent en/ of langer meten
› Automatiseren
› Snellere feedback via dashboard
› Motivatie verhogen oa. door kostenloze deelname 

Deze resultaten worden meegenomen in het proces van herziening van het PO

Workshop herziening prevalentieonderzoek 
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Met geïnteresseerden in deelname PAS ORTHO de volgende onderwerpen besproken
› Automatisering≠vanzelf! Er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt met een 

multidisciplinair team
› Wat is (semi-) geautomatiseerde surveillance?
› Hoe ziet het implementatieproces eruit en waar kun je mee starten?
› Iedereen aan boord? Het belang van het vroegtijdig betrekken en verkrijgen commitment 

van stakeholders in het ziekenhuis – wie zijn de stakeholders?
› Welke routine zorgdata zijn nodig? Hoe kun je met IT collega’s in het ziekenhuis 

inventariseren welke data beschikbaar zijn?  
› Wat en wie zijn er in het ziekenhuis nodig om een project te starten? 
› Uitleg, data specificaties, handleiding, zie https://www.rivm.nl/prezies/pas-ortho
› Interesse deelname PAS ORTHO? Oriënterende afspraak PREZIES@rivm.nl

› Hierna volgt de volledige presentatie van deze workshop.

Workshop Implementatie PAS ORTHO – hoe maak ik een start?
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Implementatie PAS 
ORTHO, hoe maak ik 
een start?
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PREZIES AUTOMATISERING SURVEILLANCE
ORTHOpedie (PAS ORTHO) 

Semiautomated Surveillance of Deep Surgical Site Infections After Primary Total Hip 
or Knee Arthroplasty; M.E. Sips et al. , Infect Control Hosp Epidemiol 2017;38:732–
735; doi: 10.1017/ice.2017.37
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Procesfase 1: selectie ingrepen en data extractie 

Procesfase 2: toepassing algoritme en vaststellen POWI 

Procesfase 3: collectie aanvullende gegevens en uitwisseling surveillance resultaten met RIVM
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Algoritme Sips et al diepe POWI na heup/knie
vervanging
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Sips ME ICHE 2017; Verberk ICHE 2020
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Proces implementatie PAS ORTHO
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Stakeholders
Commitment Projectopzet

Mogelijkheden 
hergebruik 

routine zorgdata

Algoritme 
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validatie
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(AS) 
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Decentrale implementatie

https://www.rivm.nl/prezies/pas-ortho
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› Infectiepreventie (DIP & AM)

› IT (ook Business Intelligence & datamanagers)

› Orthopedisch chirurgen

› Chief Medical Information Officer

› Afdeling kwaliteit

› RvB/MT

› Beheerder codes (bijv. OK codes)

› Applicatiebeheerder koppeling LIMS-EPD 

› Privacy officer / juridische afdeling

› Derde (externe) partijen (bijv. ontwikkeling 
algoritme)

Stakeholders

AMR Science 28-9-2021 Automatisering PREZIES 11



Automatisering PREZIES  expertbijeenkomst | 1 juli 2021

Decentrale implementatie
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Ziekenhuisniveau:
› Lokaal commitment & acceptatie stakeholders
› Hogere management lagen: Prioriteit en capaciteit
› Projectleiding, verantwoordelijkheden, samenwerking!

https://combacte.productie.hoppinger.com/uploads/2020/11/EPINet_Practical_Recommendations_Automated_HAI_Final.8e55730307b4.pdf
Van Mourik CMI 2021 PRAISE
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Brondata
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Antibiotica gebruik
• Code antibioticum
• Startdatum antibioticum voorschrift
• Einddatum antibioticum voorschrift

(Her)ingreep
• Primaire heup of knieprothese
• Datum heroperatie door behandelend 

specialisme primaire heup of knieprothese
• Behandelend specialisme heroperatie

Opname primaire ingreep
• Ontslagdatum voor primaire heup of 

knieprothese
Heropnames
• Opnamedatum heropname behandelend 

specialisme primaire heup of knieprothese
• Behandelend specialisme heropname

Microbiologie
• Datum afname kweek 
• Monsternummer 

kweekafname 
• Kweekmateriaal
• Resultaat

https://www.rivm.nl/pas-ortho-dataspecificaties-algoritme
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Data extractie samenwerking IT
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› Data extractie: Samenwerking IP <> IT 

PREZIES Deelnemersdag 2023 – Workshop PAS ORTHO

Specificaties brondata algoritme Semi-automatische surveillance POWI orthopedie
Item nr Item Uitleg item
1 PatientID Patiëntnummer in huidige instelling

Ingreepselectie
Primaire ingreep + bijbehorende opname

2 Primaire heup of knieprothese Primaire totale heupprothese of primaire totale - of hemi 
knieprothese uitgevoerd binnen surveillance periode

3 Datum primaire heup of knieprothese Datum waarop de primaire heup- of knieprothese is uitgevoerd
4 Operatiezijde Is de operatie in het linker of rechter gewricht uitgevoerd
5 Voorgaande ingreep Voorgaande operaties aan betreffende heup- of kniegewricht die 

gelden als exclusiecriterium (dus niet arthroscopie, meniscectomie
of kruisbandreconstructie 

https://www.rivm.nl/pas-ortho-dataspecificaties-algoritme

https://www.rivm.nl/pas-ortho-dataspecificaties-algoritme


Automatisering PREZIES  expertbijeenkomst | 1 juli 2021

Data extractie samenwerking IT
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Algoritme
Opname primaire ingreep

6 Ontslagdatum voor primaire heup of knieprothese Ontslagdatum opname waarin indicatoringreep heeft plaatsgevonden

Heropnames 
7 Opnamedatum heropname behandelend 

specialisme primaire heup of knieprothese
Datum opname eventuele heropname bij behandelend specialisme 
indicatoringreep binnen 120 dagen na de hoofdverrichting

8 Behandelend specialisme heropname Specialisme waar patient heropgenomen is
Heroperaties 

9 Datum heroperatie door behandelend specialisme 
primaire heup of knieprothese

Datum van een eventueel benodigde orthopedische heroperatie
binnen 120 dagen na de indicatoringreep.

10 Behandelend specialisme heroperatie Specialisme dat de heroperatie heeft uitgevoerd
Microbiologie

11 Datum afname kweek Datum afname van kweek t.b.v. microbiologisch onderzoek vanaf dag 
1 na indicatoringreep t/m 120 dagen na hoofdverrichting

12 Monsternummer kweekafname Identificerend nummer van het afgenomen materiaal t.b.v. 
microbiologisch onderzoek binnen 120 dagen na hoofdverrichting

13 Kweekmateriaal Het afgenomen materiaal t.b.v. microbiologisch onderzoek binnen 
120 dagen na hoofdverrichting

14 Resultaat Resultaat van het microbiologisch onderzoek binnen 120 dagen na 
hoofdverrichting, op species niveau zonder resistentie

Antibiotica gebruik
15 Code antibioticum Code van eventueel gebruikte antibiotica in de periode tot 120 dagen 

na de primaire heup of knieprothese
16 Startdatum antibioticum voorschrift Startdatum eventueel gebruik van antibiotica in de periode tot 120 

dagen na de primaire heup of knieprothese
17 Einddatum antibioticum voorschrift Einddatum eventueel gebruik van antibiotica in de periode tot 120 

dagen na de primaire heup of knieprothese

https://www.rivm.nl/pas-ortho-dataspecificaties-algoritme

https://www.rivm.nl/pas-ortho-dataspecificaties-algoritme
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Verwacht je obstakels met data extractie?
Welke?

› Data niet beschikbaar
› Samenwerking IT
› Capaciteit/ prioriteit
› ….

16

PREZIES Deelnemersdag 2023 – Workshop PAS ORTHO



Validatie algoritme

› Validatie brondata!
› Referentie standaard handmatige surveillance
› Validatie algoritme
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Voorbereidingen in ziekenhuizen
› Wie zouden betrokken zijn?
› Zijn er al contacten met IT?
› Zijn er mogelijkheden voor hergebruik zorgdata?

› Zijn er mogelijkheden voor inzet IT? Afhankelijkheden?                 
Externe partijen? Wat is daarvoor nodig?

› Is er afstemming met aanverwante registraties (LROI)?
› Lokale wensen geautomatiseerd systeem?

› PREZIES: informeren ontwikkelingen
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› Aanmelden via aanmeldformulier PREZIES 2023

› Meer info? https://www.rivm.nl/prezies/pas-ortho

› Orienterende afspraak?  prezies@rivm.nl

Interesse?
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Dankjulliewel!
Manon.Brekelmans@rivm.nl Stephanie.van.Rooden@rivm.nl
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