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Inleiding 

 

Een belangrijke basis voor het nemen van maatregelen om toename van antimicrobiële resistentie te 

beperken en vooral voor het prioriteren van die maatregelen is een risicoprofiel. In dit risicoprofiel 

wordt aangegeven waar de grootste risico’s op het ontstaan en op de verspreiding van bijzondere 

resistente micro-organismen (BRMO) bestaan en waar bijpassende beheersmaatregelen nodig zijn.  

Er zijn meerdere factoren die de risico’s van resistentievorming en -verspreiding binnen een regio 

bepalen. De aard van de zorginstellingen en hun grootte is een belangrijke factor. Zo vormt een  

universitair medisch centrum een groter risico op uitselecteren/krijgen van een BRMO dan een kleine 

woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapten door het vaker voorschrijven van antibiotica en 

het aantal zorghandelingen. Veel verkeer van patiënten en personeel tussen instellingen leidt tot een 

groter risico op overdracht. Gebieden met een grote sector intensieve veehouderij zullen een grotere 

inbreng hebben van livestock-associated MRSA (LA_MRSA) (fig. 1). 

 

 
 

 
 

De intensieve veehouderij in Noord-Nederland is echter relatief 

beperkt (figuur 2). 

 

Instroom van buitenlanders, bijvoorbeeld asielzoekers, is 

gerelateerd aan import van BRMO uit landen met een hogere 

prevalentie. Noord-Nederland biedt 5500 opvangplaatsen voor 

asielzoekers en heeft twee centrale ontvangstlocaties voor nieuw 

asielzoekers. Naast deze instroom van buitenlanders met de in de 

regio relatief grote instroom van vluchtelingen is ook de 

overdracht van patiënten uit buitenlandse ziekenhuizen naar met 

name het Universitair Medisch Centrum relatief groot en daarmee 

een potentiële bron van import van BRMO in de zorg. 

Dit laatste risico is bij opname in een ziekenhuis goed afgedekt 

door het routinematig testen op dragerschap van BRMO bij 

patiënten die in een buitenlands ziekenhuis verbleven.  

 

 

 

 

Fig. 1   A. Dichtheid varkens en live-stock associated MRSA (LA_MRSA); B. Dichtheid inwoners en niet LA_MRSA 

Van Loo et al, EID 2007 

Figuur 2. Varkens 
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Daarnaast behoort een deel van de regio, Oost-Groningen, tot de gebieden waar de 

antibioticaprescriptie per inwoner het hoogst is van Nederland (figuur 3). In een overlappende regio 

behoort ook de prevalentie van antibioticaresistentie tot de hoogste van Nederland. Als voorbeeld is 

de resistentie tegen cotrimoxazol weergegeven in figuur 4.  Dit gebied scoort  op alle 

gezondheidsindicatoren onder het landelijke gemiddelde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de regio zijn tot dusver drie medisch-microbiologische laboratoria, een universitair en twee 

regionale. Dit heeft enkele grote voordelen. De laboratoria hebben elk hun eigen werkgebied en een 

uitstekende onderlinge samenwerking. Zo worden in REMIS+ verband elk kwartaal trends  

gepresenteerd van de gediagnosticeerde BRMO’s in de regio.  

 

In Nederland proberen (commerciële) laboratoria hun marktaandeel uit te breiden naar regio’s 

buiten hun eigen standplaats. Hierdoor ontstaan kwaliteitsrisico’s voor de regio. Het verzwakt de 

kwaliteit van de geïntegreerde microbiologische adviezen aan de aanvragers en tevens de 

epidemiologische registratie van BRMO in de regio. De regionale laboratoria en de daar werkzame 

artsen-microbioloog, enerzijds, hebben de diagnostiek niet zelf verricht en beschikken niet over de 

resultaten en zijn dus niet de meest logische vraagbaak voor advies. De extra-regionale laboratoria, 

anderzijds , geven geen duiding van de resultaten en/of hebben onvoldoende inzicht in noodzakelijke 

patiënt-data om een geïntegreerd advies te geven. Beide aspecten zijn een bedreiging voor de 

bestrijding van BRMO in de regio. Verder heeft ook deze regio ook te maken met een krappe 

arbeidsmarkt in de zorg waardoor functies oningevuld blijven bij de artsen- microbiologen, 

deskundigen infectiepreventie, verpleegkundigen en GGD artsen, waardoor de werkdruk navenant 

toeneemt bij de zorgprofessionals. 

 

De werkgroep Risicoprofiel van het ABR Zorgnetwerk Noord Nederland heeft ervoor gekozen om in 

eerste instantie de aandacht te richten op  zorginstellingen waar de risico’s het hoogst zijn en 

maatregelen het meest nodig en effectief.  

Diverse factoren bepalen de risico’s binnen instellingen en een harde cijfermatige onderbouwing van 

het risiconiveau is complex. Daarom is binnen de werkgroep ‘risicoprofiel’ besloten om een groep 

experts vanuit verschillende disciplines te vragen door middel van de potentiële risico’s een 

prioritering te maken tussen de diverse instellingstypes. De experts zijn geselecteerd op basis van 

betrokkenheid bij het ABR zorgnetwerk en expertise op het gebied van ABR. Zij namen deel aan de 

expertmeeting op persoonlijke titel en niet namens discipline of instelling. De risico’s op verspreiding 

van BRMO en de mogelijkheden tot controle hiervan werden door de expertgroep vastgesteld. De 

Figuur 3. Antibioticaprescriptie 

Figuur 4. Co-trimoxacol 
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discussie werd gevoerd op basis van epidemiologische data, mogelijkheden voor beheers- en 

infectiepreventiemaatregelen en het ingeschatte risico op verdere verspreiding.  

De mogelijkheden  om  de sociaaleconomische status  als oorzaak van de hoge antibioticaprescriptie 

in Oost-Groningen of de instroom van buitenlanders te beïnvloeden, zijn beperkt. Daarom wordt 

primair ingezet op voorschrijvers en het voorschrijversgedrag.   

 

Methodiek 

 

Onderliggend document is gebaseerd op een gestructureerde expertmeeting (d.d. 19-9-2018) waar  

de betrokken experts (bijlage 1) input hebben geleverd. In deze expertmeeting zijn de diverse 

gezondheidszorginstellingen geclassificeerd volgens een vooraf vastgestelde lijst (tabel 1).  

Deze lijst was door de werkgroep risicoprofiel gebaseerd op een lijst opgesteld door het Landelijk 

Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) voor de beoordeling van de hygiëne en 

infectiebestrijding van instellingen.  De lijst was bedoeld Deze relatief ‘statische’ risico-criteria  zijn 

uitsluitend gebruikt om te discrimineren tussen de diverse instellingstypes. Later zal worden 

vastgesteld wat de specifieke verbeteracties in de instellingen moeten zijn.  

 

Alle deelnemers hadden vooraf op die lijst per instellingstype punten toegekend aan de diverse 

criteria. Tijdens de expertmeeting zijn deze beoordelingen zowel in subgroepen als plenair 

besproken, mét de argumentatie voor de scores. De puntentelling heeft geleid tot een prioritering 

per instellingstype.  

Er is uitgebreid binnen de werkgroep ‘risicoprofiel’ en met betrokken professionals bediscussieerd of 

de prioritering niet diende te gebeuren per individuele instelling. In de fase werd dit gekozen voor 

een aanpak van ‘grof naar fijn’. Prioritering per instellingstype leidt tot een plan van aanpak gericht 

op de meest risicovolle instellingstypen/ zorginstellingscategorieën. In een vervolgfase zal alsnog  

geprioriteerd worden binnen het instellingstype zodat maatwerk geleverd kan worden. 
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Tabel 1. Scoringslijst voor risicoprofiel naar instellingstype. 

instelling ziekenhuis thuiszorg huisarts verpleeghuisrevalidatie medisch kdvfysiotherapeutwoonzorgcentrum

Behoren de clienten/ bewoners tot een kwetsbare groep zoals: 

zieken, immuun-gecompromitteerden, kinderen<12 jaar, ouderen 

en/of zwangeren?

     - Nee, betreft doorsnee van algemene bevolking (= score 0)

     - Ja, het merendeel betreft mensen uit deze groep (= score 1)

     - Ja, het betreft alleen maar mensen uit deze groep (= score 2)

     - anders, nl……………………………………………………………………………………..

Opmerkingen, verduidelijkingen, toelichting

Is er sprake van een groep die aaneengesloten een dagdeel of meer 

en/of frequent 

met elkaar in één ruimte verblijft?

     - Nee,(= score 0)

     - Ja, (= score 1)

     - anders, nl……………………………………………………………………………………..

Opmerkingen, verduidelijkingen, toelichting

Worden er persoonsgebonden handelingen uitgevoerd met risico op 

besmetting 

zoals medische- of verpleegtechnische of huiddoorborende 

handelingen?

     - Nee, er worden geen risicovolle handelingen uitgevoerd (= score 0)

     - Ja, er worden soms risicovolle handelingen uitgevoerd (= score 1)

     - Ja, er worden vaak risicovolle handelingen uitgevoerd (= score 2)

     - anders, nl……………………………………………………………………………………..

Opmerkingen, verduidelijkingen, toelichting

Wat is het aantal personen dat een mogelijk risico op besmetting loopt?

     - Enkeling (= score 0)

     - Kleine groep (t/m 15 personen (= score 1)

     - Veel personen (meer dan 15) (= score 2)

     - anders, nl……………………………………………………………………………………..

Opmerkingen, verduidelijkingen, toelichting

Worden er antibiotica voorgeschreven en/of gebruikt?

     - Nee, niet binnen of door de instelling zelf (= score 0)

    - Ja, soms worden er antibiotica voorgeschreven (= score 1)

     - Ja, er worden dagelijks antibiotica voorgeschreven (= score 2)

     - anders, nl……………………………………………………………………………………..

Opmerkingen, verduidelijkingen, toelichting

Delen de clienten/ bewoners van de instelling/voorziening  sanitaire 

voorzieningen 

(wasgelegenheid of douche) met elkaar?

     - Nee (= score 0)

     - Ja, met 2-4 personen (= score 1)

     - Ja, met > 4 personen (= score 2)

     - anders, nl……………………………………………………………………………………..

Opmerkingen, verduidelijkingen, toelichting

     - Nee (= score 0)

Totaal 

Criteria om via een vragenlijst, in kader van de regionale aanpak van antibiotica resistentie,  het risicoprofiel van 

instelling/ zorgvoorziening vast te stellen. Indeze lijst worden enkel de instellingstypen gescoord. Risicogroepen 

(bijvoorbeeld asielzoekers) zullen op een nadere plaats in het riicoprofiel meegewogen worden. Ook individuele   

instellingen worden op dit moment niet beoordeeld.

Hierbij is gebruik gemaakt van de resultaten van: - het landelijk overleg betreffende het risicoprofiel, - de workshop 

over dit onderwerp tijdens een REMIS+ bijeenkomst,  - de input vanuit de regionale werkgroep 'Risicoprofiel', - de 

inbreng vanuit het regionale COT van het AZNN, - de enquetelijst van de LCHV over risicoprofiel. 
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Uitkomsten van de expertmeeting 

  

Toelichting bij lijst 

Tijdens de meeting was er een aantal opmerkingen en vragen over de vragenlijst (tabel 1). De 

onduidelijkheden hebben o.a. te maken met het feit dat de vragenlijst is afgeleid van de LCHV-

vragenlijst voor het vaststellen van risico’s per individuele instelling. Verder werd overeengekomen 

werd dat onder ‘medische- of verpleegtechnische handelingen’ verstaan wordt ‘zorgcontacten’. 

Sanitaire voorzieningen en aantal cliënten per kamer  kunnen sterk verschillen per instellingstype, 

afhankelijk van de bouw en de situatie op dat moment. De instellingstypen werden beoordeeld op 

grond van de meest voorkomende situatie. Thuiszorg kan onderverdeeld worden in huishoudelijke 

hulp, verzorging, verpleegzorg en specialistische verpleging. Er werd afgesproken om deze 

onderdelen van thuiszorg samen te nemen, aangezien risico-handelingen voor overdracht van BRMO 

in alle hulpverleningssituaties voorkomen. Woonzorgcentra zijn wooncentra met eigen 

appartementen waar thuiszorg wordt verleend en waar soms een verpleegafdeling bij hoort. Er is 

geen duidelijke scheiding in aard van de zorg met een verpleeghuis. 

 

Resultaten 

In afnemende volgorde van risico komen de experts tot de volgende rangorde in de prioritering: 

ziekenhuizen, verpleeghuizen, woonzorgcentra, medisch kinderdagverblijven,  thuiszorg, 

revalidatiecentra, huisarts en fysiotherapeut. De resultaten van de subgroepen zijn weergeven in 

tabel 2. 

Op basis van de scores vonden de experts geen grote verschillen tussen ziekenhuizen en 

verpleeghuizen in risico op ontstaan, selectie en verspreiding van resistente micro-organismen. De 

ziekenhuizen hebben veel en langdurige ervaring is met de aanpak van deze risico’s, o.a. door 

deskundigen-infectiepreventie en artsen-microbioloog aan de hand van landelijke en internationale 

richtlijnen zoals van de WIP (werkgroep infectiepreventie (WIP).  De opnameduur vaak kort is en de 

te nemen maatregelen helder zijn. Daarom worden de ziekenhuizen niet verder meegewogen in de 

prioritering.  

 

Verpleeghuizen scoren m.n. hoog vanwege de grote antibioticadruk, het grote aantal 

zorghandelingen, de veelvuldige contacten met ziekenhuizen en de kwetsbare bewonersgroep. Deze 

woonsituatie zou het risico op een snelle verspreiding van micro-organismen kunnen verhogen. 

Analyse van de resultaten van het regionale en nationale Punt Prevalentie Onderzoek zullen hierover 

in het eerste kwartaal va 2019 meer informatie geven.  Ook in landelijke overleggen van de 

Zorgnetwerken ABR over auditering en nascholing werd de prioriteit gelegd bij de verpleeghuizen.  

Bij de revalidatiecentra werd opgemerkt dat het risico ook sterk afhankelijk is van de aard van de 

handicaps en de zorgmomenten. In de thuiszorg werd een verhoogd risico benoemd vanwege de 

kans op introductie van micro-organismen vanuit het ziekenhuis. Belangrijke aspecten hierbij zijn  het 

grote aantal hulpverleners  betrokken bij een cliënt, het ontbreken van goede werkinstructies en de 

soms onvolledige overdracht betreffende de BRMO-status van de uit het ziekenhuis ontslagen 

patiënt. Bij de huisarts en de fysiotherapeut werd het ontbreken van gescheiden sanitaire 

voorzieningen als potentieel risico besproken. Aangezien deze slechts weinig gebruikt worden, 

schatten de experts in dat het risico op overdracht minder groot is en in scorelijst wellicht te hoog 

werd ingeschat. In de expertmeeting werd aandacht gevraagd voor de transmissie van MRSA naar 

personeel in de huisartspraktijk. Medisch kinderdagverblijven (KDV) kunnen een relatief groot risico 

van transmissie kennen maar het aantal instellingen is relatief beperkt. 
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Hoe verder? Een aanzet tot een risicobeheersplan ABR Noord-Nederland 

 

Op basis van de risico-inschattingen per zorginstellingtype zal vanuit het Zorgnetwerk Noord-

Nederland binnen de zorg vooralsnog de meeste aandacht besteed worden aan de 

verpleeghuissector en daaraan gekoppeld de woonzorgcentra. In de komende jaren zullen gefaseerd 

ook specifieke plannen opgesteld worden voor thuiszorg, medisch kinderdagverblijven en 

revalidatiecentra. De behoefte aan nascholingen voor huisartsen en fysiotherapeuten op het terrein 

van hygiëne en infectieziektebestrijding zal geïnventariseerd worden.  

Hieronder worden beknopt de gedachtegangen per discipline weergegeven, gebaseerd op de 

beschikbare kennis en de discussie in de expertgroep. 

Daarna worden nog enkele onderwerpen besproken die de individuele instellingen overstijgen (de 

transmurale werkafspraken en het Regionaal Signaleringsoverleg), een specifieke risicogroep voor 

Noord-Nederland (asielzoekers) en een toelichting op het informatiepunt BRMO.  

 

Tabel 2. Waardering in punten van grootte van het risico op verspreiding van BRMO in het instellingstype. De scores zijn 

afhankelijk van de lokale situaties: 

Zijn er één- of meer-persoonskamers? 

In hoeverre is er een woonsituatie? 

Afhankelijk van aard van de handicaps 

 

DIVERSE INSTELLINGSTYPEN 

 

Verpleeghuizen  

In verpleeghuizen is de antibioticadruk relatief hoog en het aantal zorghandelingen eveneens. Er is 

via patiënten indirect veel contact met ziekenhuizen en daardoor is de bewonersgroep kwetsbaar.  

 

Ook werken zorgverleners 

vaak in meerdere 

instellingen en kunnen zij 

bronnen van overdracht 

vormen. Om verspreiding 

van BRMO en MRSA in deze 

instellingen in de toekomst 

verder te beperken zijn 

beheersmaatregelen nodig, 

gericht op hygiëne, 

infectiepreventie en 

rationeel 

antibioticagebruik . Het 

ABR Zorgnetwerk Noord-Nederland heeft de implementatie en de borging van de infectiepreventie in 

de verpleeghuisinstellingen globaal geïnventariseerd. De bevindingen kwamen in essentie overeen 

groep  1 2 3 Totaal 

Ziekenhuis 9 11 8 28 

Thuiszorg 6 6 7 19 

Huisarts 2 5 3 10 

Verpleeghuis 11 8-11
1
 10 29 

Revalidatie 5 3-4
2
 7-8

2 
16 

Medisch kinderdagverblijf 6 6 8-9
3
 21 

Fysiotherapeut 1 5 1-2 8 

Woonzorgcentrum 9 8 9 26 

 

Figuur 5. Onderzoek 11 verpleeghuizen. Groningen 2016 
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Figuur 6. Onderzoek 11 verpleeghuizen. Groningen. 2016 

met een inventarisatie van GGD Groningen en medisch microbiologisch laboratorium Certe (alleen de 

provincie Groningen) in 2016 (figuur 5 en 6). 

Er blijkt overal aandacht voor te zijn, maar de implementatie is verschillend.  

 

Vanuit de werkgroep auditering is geconstateerd dat er bij veel instellingen al vormen van audits 

plaats vinden. Behoefte aan audits en scholing zal verder geïnventariseerd worden. Gestart wordt 

met een pilot van ‘werkbezoeken’  aan verpleeg- verzorgingsinstellingen inde drie provincies.( figuur 

7). Een multidisciplinair 

team vanuit het ABR 

Zorgnetwerk NN zal de 

instellingen bezoeken. Door 

middel van gesprekken met 

de diverse disciplines wordt 

onderzocht wat nut en 

noodzaak is van audits en 

scholing op het gebied van 

infectiepreventie en hoe die 

gezamenlijk opgepakt 

kunnen worden.
  
De 

verwachting is dat dit 

informatie oplevert voor 

presentaties aan de bestuurders en betrokken zorgverleners van de andere instellingen.   

 

De werkgroep  deskundigheidsbevordering ziet een centrale rol voor de deskundige-infectiepreventie 

(DI) in het beleid van de instellingen, waarbij de DI zowel onderdeel zal zijn van een 

infectiepreventie-team in de instelling als ook lid van een regionaal netwerk van DI’ers. Door tevens 

hygiëne-ambassadeurs te identificeren in de instellingen komen er voor dit thema contactpersonen 

‘op de werkvloer’. Ambassadeur en DI vormen het Infectiepreventie team binnen de instelling. De 

ambassadeurs uit diverse instellingen vormen ook weer een netwerk binnen de regio. Op deze wijze 

ontstaat een matrix van teams (horizontaal) en netwerken (verticaal). DI en ambassadeur werken 

samen om in de diverse instellingen de kwaliteitscyclus van nascholing, audit, en verbetering te 

borgen (PDCA). Om dit tot een succes te maken zal betrokkenheid en faciliteren instellings-

bestuurders noodzakelijk zijn. Idealiter zijn de bestuurders betrokken bij de infectiepreventie-teams 

en vormen ook met andere bestuurders een netwerk in de regio. Ook hier dus een matrixvorming. 

 

  
figuur 7. verpleeghuizen in Noord Nederland 
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Woonzorgcentra 

Voor de verzorgingshuizen / woonvoorzieningen  werd door de experts de kans op verspreiding van 

resistente micro-organismen als vergelijkbaar geschat met die in het verpleeghuis. De sector is echter 

moeilijker als instellingstype in zijn geheel benaderbaar dan de verpleeghuissector. De 

verantwoordelijkheden en de financiering van zorg en wonen zijn opgedeeld. Deels hebben deze 

voorzieningen relaties met verpleeghuizen (met een specialist ouderengeneeskunde), deels met 

huisartsen en thuiszorgorganisaties. Nadat de eerder genoemde structuur met bijbehorende acties 

vanuit het ABR zorgnetwerk operationeel is bij de verpleeghuizen, kunnen de best-practices hiervan 

gebruikt worden voor de uitrol in de woonzorgcentra.  

 

Medisch kinderdagverblijven  

Afhankelijk van de aard van de handicaps van de kinderen, de te verrichten zorghandelingen, het 

ziekenhuisbezoek en het antibioticagebruik van kinderen zal het risico wisselend zijn. Afhankelijk van 

de behoefte zijn cursussen basis hygiëne en/of advies op maat aangewezen. Hierbij zal vanuit het 

ABR-zorgnetwerk NN  beoordeeld worden of initiatieven gebruikt bij andere instellingstypes ook 

geschikt zijn voor medisch kinderdagverblijven (bijv. inzetten van DI, ambassadeur of 

verpleegkundige uit verpleeghuizen).  

 

Thuiszorg 

De experts uit de thuiszorg benadrukten dat de verspreidingsrisico’s groot zijn in deze sector 

vanwege introductie vanuit ziekenhuizen, slechte overdracht van BRMO-status, grote aantallen 

zorgverleners rond patiënt en de uitwisseling van patiënten en zorgverleners tussen instellingen. De 

kennis over infectiepreventie bij zorgverleners schiet tekort. Goede en handzame werkinstructies 

ontbreken. Dit laatste werd ook aangetoond in een onderzoek vanuit de GGD Drenthe. Aan dit 

laatste wordt momenteel gewerkt door professionals van enkele grote thuiszorginstellingen met de 

deskundigen infectiepreventie van de drie noordelijke GGD’en. Vanuit de Stuurgroep 

Infectiepreventie Friesland (SIF) is het ‘Advies hulpmiddelenset hygiëne thuiszorgmedewerker’ 

opgesteld. In de nabije toekomst dient aandacht te zijn voor nascholing van thuiszorgpersoneel. 

 

Revalidatiecentra 

In revalidatiecentra zijn de risico’s afhankelijk van de zorgbehoefte van de patiënten, het 

antibioticagebruik en de woonsituatie. Dit zal per instelling en per patiëntencategorie verschillen. 

Vanuit het ABR Zorgnetwerk dienen de risico’s bij de diverse revalidatiecentra per locatie 

geïnventariseerd te worden. Revalidatiecentra zijn zelf verantwoordelijk voor hun kwaliteitsbeleid en 

daarmee hun infectiepreventie maar kunnen  over de thema’s  infectiepreventie, scholing, audit 

advies krijgen vanuit het ABR Zorgnetwerk.  

 

Huisartsen 

Op basis van de lijst met globale criteria verwacht de expertmeeting dat het risico op verspreiding 

binnen huisartsenpraktijken beperkt is. Huisartsen zullen echter steeds meer te maken krijgen met 

patiënten die gekoloniseerd zijn met resistente bacteriën en/of daar vragen over hebben. De 

complexiteit en dynamiek van de antimicrobiële resistentie nemen toe. De onderliggende resistentie-

mechanismen worden steeds verder ontrafeld, de bacteriën worden steeds resistenter, de 

verspreiding neemt toe en de behandeling en maatregelen worden steeds meer maatwerk. Het is 

niet duidelijk of de deskundigheid van huisartsen voldoende is om hierover hun patiënten adequaat 

te informeren. Nascholing en ondersteuning van huisartsen en patiënten is nodig. Het MRSA-BRMO-

informatiepunt, waar ook huisartsen en patiënten/burgers terecht kunnen voor informatie en advies 

rond het beleid over BRMO gaat hierbij helpen.  

De antibioticaprescriptie is relatief laag in Nederland, bij de laagste van de wereld. Oost-Groningen 

hoort tot de regio’s in Nederland met het hoogste niveau van prescriptie. Interventies, onder andere 

door het aanbieden van spiegel-informatie, wordt landelijk aanbevolen. Implementatie hiervan dient 

plaats te vinden. 
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Fysiotherapeuten 

Het risico van transmissie van BRMO’s via fysiotherapeuten wordt door de experts als gering 

ingeschat. Voor informatie en advies over maatregelen bij BRMO (inclusief MRSA) kan deze groep 

van zorgverleners terecht bij het informatiepunt. Als uit de evaluatie van het informatiepunt blijkt 

dat er behoefte is aan meer gestructureerde scholing en advisering, zal dit in een latere fase door het 

ABR Zorgnetwerk NN meegewogen worden.   

 

 

 

INSTELLINGSTYPEN OVERSTIJGENDE ONDERWERPEN EN ACTIVITEITEN 

 

Transmurale werkafspraken 

Bij de overdracht van een patiënt van de ene zorginstelling naar de andere dient dragerschap van 

BRMO of MRSA actief gemeld te worden. Dit blijkt niet altijd goed te gebeuren. De werkgroep 

transmurale werkafspraken van het zorgnetwerk werkt aan een structurele, liefst geautomatiseerde, 

vermelding van de BRMO-status van een patiënt op de ontslagbrief van de specialist naar de huisarts. 

Daarna dient er ook aandacht te worden besteed aan deze informatie in de verpleegkundige 

overdracht. Best-practice op dit punt is het ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen waar de 

informatieoverdracht naar andere instellingen al is gerealiseerd.  

 

Regionaal Signaleringsoverleg 

Het Regionaal Signaleringsoverleg (rSO), samengesteld uit huisarts, specialist ouderengeneeskunde, 

artsen-microbioloog, arts infectieziektebestrijding, epidemiologen  en deskundigen infectiepreventie, 

analyseert de uitbraken van resistente bacteriën in de regio en adviseert daar desgevraagd over. Op 

basis van deze analyses kunnen adviezen gegeven worden om uitbraken te voorkomen en om 

uitbraken efficiënter aan te pakken. Ook zal het rSO de trendanalyse die al ieder kwartaal ,in REMIS+ 

wordt gepresenteerd voortzetten.  Het rSO ziet slagvaardigheid in de regio door laagdrempelige, 

brede melding als toegevoegde waarde bovenop de bestaande structuren.  

 

Asielzoekers 

Specifiek voor Noord-Nederland is de grote instroom van nieuwe asielzoekers via het 

aanmeldcentrum in Ter Apel. Na 

de eerste procedure worden deze 

overigens verspreid over de rest 

van het land. Het is een groep met 

veel pathologie, daardoor veel 

opnames, en met een hoog 

percentage gekoloniseerden met 

BRMO en MRSA (figuur 8). Tussen 

de ziekenhuizen en de 

GezondheidsZorg Asielzoekers 

(GZA) zijn afspraken gemaakt over 

screening op BRMO en MRSA, 

voorafgaande aan electieve 

opnames in het ziekenhuis. 

Hierdoor wordt voorkomen dat 

patiënten onnodig in isolatie gaan 

en kunnen bij BRMO-dragers tijdig 

de juiste maatregelen genomen 

worden om verspreiding te 

voorkomen.  

Figuur 8.  MRSA, ESBL en QUARE (quinolonen en aminoglycosiden-resistente 

Enterobacteriaceae).  

Ziekenhuisopnames in Noord-Nederland 
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Bij huisvesting van erkende vluchtelingen in de gemeenten dient aandacht te zijn voor voldoende 

kennis over antimicrobiële resistentie bij de diverse betrokkenen. Ook de vaak voorkomende cultuur 

van grote, niet geïndiceerde antibiotica-consumptie door asielzoekers dient daarbij een 

aandachtspunt te zijn. Hierbij kan aangesloten worden bij activiteiten van de Publieke Gezondheid 

Asielzoekers (PGA) van de GGD’en op asielzoekerscentra en voor statushouders. Bij GAZ is ruime 

ervaring met deze problematiek. In een later stadium is een behoefte peiling wellicht zinvol.  

 

Informatiepunt BRMO en MRSA,  voor buiten het ziekenhuis 

Het Zorgnetwerk ABR Noord-Nederland heeft aanvullende subsidie gekregen voor een loket voor 

vragen op het gebied van antibiotica-resistentie die leven buiten het ziekenhuis. Voor zowel 

zorgverleners als patiënten en hun omgeving is het vaak onduidelijk bij wie zij met vragen over dit 

onderwerp terecht kunnen. Vanuit de drie noordelijke GGD’en is een loket ingesteld voor al deze 

vragen. Het loket wordt bemenst door deskundigen infectiepreventie van de GGD’en. Voor de 

beantwoording van deze vragen zal samengewerkt worden met de medisch-microbiologisch 

laboratoria en de MRSA-poliklinieken van de ziekenhuizen. Op basis van de ervaringen worden de 

procedures en antwoorden geüniformeerd. Daarnaast zal door een gestructureerde registratie van 

de gestelde vragen meer zicht op lacunes in kennis en zorgmogelijkheden gekregen worden. De 

samenwerking tussen de deelnemende instellingen zal verbeterd en meer geformaliseerd worden. 

 

Het informatiepunt is bereikbaar op telefoonnummer 088-2299900 en per email info@MRSA-BRMO-

informatie.nl. 
 

 

Conclusie 

 

De initiatieven als beschreven in dit document, de discussies daaraan voorafgaand en de 

totstandkoming van dit regionaal risicoprofiel hebben geleid tot een sterk netwerk met 

betrokkenheid van een groot aantal partners. De ABR-problematiek heeft zijn plaats verworven in 

het kwaliteitsbeleid binnen de regio. De bewustwording en de betrokkenheid zijn er. Implementatie 

en borging van de activiteiten zijn de volgende stappen met het uiteindelijk streven dat ze in het 

reguliere proces worden opgenomen.  De onderwerpen in dit document besproken zijn zeker nog 

niet volledig uitputtend. Er zal regelmatig bijgesteld moeten worden door nieuwe maatschappelijke 

ontwikkelingen en vanwege kennisvermeerdering op het gebied van epidemiologie en verspreiding 

van BRMO, door knelpunten in de zorg, op basis van gesignaleerde lacunes in bewijsvoering en/of 

kennis etc. Door regelmatige evaluatie en herijking van het risicoprofiel vindt monitoring plaats van 

de voortgang. Het document vormt samen met het activiteitenplan een basis voor het meerjarenplan 

van het ABR Zorgnetwerk NN. 
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BIJLAGE 1 

 

Deelnemers expertmeeting  19 september 2018: A.Ott/Certe, Barbara Kesztyus/Certe, Greet Nieland/GGD 

Groningen, Jossy van den Boogaard/GGD Groningen, Anniek Klein/Oosterlengte, Fokje van de Lageweg/TSN 

Thuiszorg, Bert de Jong/ TSN Thuiszorg, Machiel Vonk/GGD Groningen, Peter van der Tas/GGD Fryslan, Wim 

Niessen/GGD Groningen, Jan van Zeijl/Izore, Nico Meessen/ABR/MMBI (voorzitter), Jolanda Wiersinga/GGD 

Fryslan, Marleen Luning Koster (huisarts, GGD Drenthe) en A. Hunderman/ABR, Joanneke Lootsma/ABR , Ieneke 

vd Gun/MMBI (notulen) 

 

 

 

 


