
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instructieblad Actiepakket Huisartsen 

Van 18 t/m 24 november vindt de World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) plaats. Deze week 

wordt elk jaar georganiseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om bewustzijn rond de 

gevolgen van resistentie tegen geneesmiddelen te vergroten. En om burgers, zorgprofessionals en 

beleidsmakers aan te moedigen om in actie te komen. In Nederland organiseren de tien Regionale 

Zorgnetwerken ABR de WAAW 2022 met als centraal thema: antibioticaresistentie. 

Elke dag van de WAAW 2022 wordt een ander onderwerp rondom antibioticaresistentie uitgelicht. Op 

de website www.abrweek.nl vind je inhoudelijke informatie over deze onderwerpen. Hier zullen ook 

tools en tips, filmpjes en leuke nieuwsberichten gedeeld worden. Je kunt bijvoorbeeld mee doen aan 

de antibioticaresistentie quiz en er worden meerdere webinars georganiseerd tijdens de week. De 

WAAW is ook te volgen op LinkedIn en Twitter via de hashtag #WAAW2022. 

Overzicht thema’s WAAW 2022 

 Vrijdag 18 november: Wat is antibioticaresistentie? 

 Maandag 21 november: Antibiotic stewardship – Juist gebruik antibiotica 

 Dinsdag 22 november: Surveillance - Hoe monitoren we antibioticaresistentie? 

 Woensdag 23 november: Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) 

 Donderdag 24 november: Infectiepreventie 

Het actiepakket is ontworpen om je te helpen in jouw huisartsenpraktijk meer besef te creëren over 

wat antibioticaresistentie is en waarom het zo belangrijk is. Per dag wordt een introductie gegeven 

over het onderwerp en worden er voor huisartsenpraktijken relevante tools of tips gedeeld, 

bijvoorbeeld beschikbare-learnings, voorbeeldprotocollen of informatiemateriaal. Ook is er 

informatie te vinden over het WAAW-webinar van die dag. Daarnaast doen we suggesties voor 

opdrachten om samen met je collega’s uit te voeren. En als bijlagen zijn een aantal interessante 

documenten en posters toegevoegd. 

We raden je aan om dit document te printen en op een gezamenlijke plek neer te leggen, bijvoorbeeld 

bij de lunchtafel. Zo kunnen alle collega’s meedoen. Is het niet mogelijk om elke dag een thema door 

te nemen? Je kunt de onderwerpen ook prima verdelen over meerdere weken. 

Wij hopen dat jullie met dit pakket uit de voeten kunnen. Hebben jullie nog vragen of suggesties? 

Stuur deze dan naar info@abrweek.nl. 

Veel plezier en succes namens de Regionale Zorgnetwerken ABR 

 

 

http://www.abrweek.nl/
mailto:info@abrweek.nl
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Vrijdag 18 november | Dag 1: Wat is antibioticaresistentie? 
 
 
 

Antibiotica zijn medicijnen die gebruikt worden als je een infectie hebt door een bacterie. 

Bacteriën kunnen ongevoelig (resistent) worden voor antibiotica. De antibiotica kunnen de 

bacteriën dan niet doden of afremmen. Antibiotica werken dan dus niet meer. Dit heet 

antibioticaresistentie. Een infectie door een resistente bacterie is moeilijker te behandelen. 

Resistentie tegen antibiotica ontstaat onder andere door langdurig of vaker gebruik van 

hetzelfde type antibioticum. Als een antibioticum te vaak wordt gebruikt, gaan de bacteriën 

zichzelf beschermen tegen het geneesmiddel. Ook bij verkeerd gebruik kunnen resistente 

bacteriën ontstaan. Bijvoorbeeld als antibiotica worden gebruikt als het eigenlijk niet nodig is. 

 
 
 

E-learning 

Antibioticaresistentie 

Voor jou als huisarts zal 

antibioticaresistente een bekende term 

zijn. Maar geldt dat ook voor de 

doktersassistenten en 

praktijkondersteuners van jouw praktijk? 

De e-learning “Antibioticaresistentie”, 

gemaakt door het Instituut Verantwoord 

Medicijngebruik (IVM) en vier ABR 

zorgnetwerken, is bedoeld voor 

doktersassistenten en verpleegkundigen en 

gaat in op het ontstaan van 

antibioticaresistentie. Ook leren 

deelnemers welke maatregelen ze in de 

praktijk kunnen nemen om 

antibioticaresistentie te helpen voorkomen. 

 

 
 
Duur: 1 uur 
 
Kosten: gratis 
 
Doelgroep: doktersassistenten / 
praktijkondersteuners 
 
Accreditatie: NVDA/KABIZ 
 
Link: 
https://www.medicijngebruik.nl/ 
scholing/ouderen-en-thuiszorg/ 
e-learning/4993/antibioticaresistentie 

 
 
 

Wist je dat?  
In Nederland wordt ongeveer 80% van de antibiotica voorgeschreven in de eerste 

lijn. De rol van huisartsen in de strijd tegen antibioticaresistentie is daarom heel 

belangrijk! 

 
 

https://www.medicijngebruik.nl/scholing/e-learning/4993/antibioticaresistentie
https://www.medicijngebruik.nl/scholing/e-learning/4993/antibioticaresistentie
https://www.medicijngebruik.nl/scholing/e-learning/4993/antibioticaresistentie
https://www.medicijngebruik.nl/scholing/e-learning/4993/antibioticaresistentie
https://www.medicijngebruik.nl/scholing/e-learning/4993/antibioticaresistentie
https://www.medicijngebruik.nl/scholing/e-learning/4993/antibioticaresistentie
https://www.medicijngebruik.nl/scholing/e-learning/4993/antibioticaresistentie
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Opdracht 

Samen met Loesje hebben wij een mooie poster ontworpen voor de WAAW 

2022: Antibiotica, tijd om die resistentie eens wat weerstand te bieden. Door 

deze poster op te hangen in de personeelskamer of op een andere plek waar 

deze door veel collega’s gezien wordt draag jij ook je steentje bij om resistentie 

onder de aandacht te brengen. Of gebruik de poster digitaal op het intranet of in een nieuwsbrief 

om tijdens deze WAAW 2022 collega’s te betrekken bij het onderwerp antibioticaresistentie! 

 

Je vindt de poster als bijlage 1 bij dit actiepakket. 
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Opdracht 
Wil je het onderwerp antibioticaresistentie onder de aandacht van patiënten 
brengen? Overweeg dan eens om één van onderstaande informatiefilmpjes 
van het RIVM en Pharos op het beeldscherm in de wachtkamer te vertonen. 

 

 

 

 
 
Bron: RIVM 
Titel: Wat is antibioticaresistente? 
Link: https://youtu.be/JKq1p1IWrxY    
 

 
Bron: Pharos 
Titel: Waarom krijg ik wel of geen antibiotica? 
Link: https://youtu.be/pPIaX3vswQE  
 
Ook beschikbaar in het Arabisch, Engels, 
Tigrinya, Turks en Berbers 
https://www.pharos.nl/informatie-voor-
patienten-over-antibiotica/  

  
 
 
 

Wist je dat? 
Sir Alexander Fleming, de ontdekker van penicilline, waarschuwde al in 1945 in zijn 

toespraak ter gelegenheid van de Nobelprijs dat bacteriën vrij gemakkelijk een 

resistentie tegen antibiotica kunnen ontwikkelen waardoor de werkzaamheid van het middel 

vermindert. De betekenis van dit verschijnsel voor de klinische praktijk, dat bij alle typen 

antibiotica kan optreden, kreeg in de beginjaren van de antibiotica slechts weinig aandacht. 

Maar tegenwoordig beschouwt men resistentie als een belangrijke bedreiging voor de 

volksgezondheid. Want niemand wil terug naar de tijd van vóór Flemings ontdekking, toen 

patiënten die een bacteriële infectie opliepen moesten vertrouwen op hun natuurlijke 

weerstand en niet zelden overleden aan gewone infecties zoals pneumonie. 

 
 
  

https://youtu.be/JKq1p1IWrxY
https://youtu.be/pPIaX3vswQE
https://www.pharos.nl/informatie-voor-patienten-over-antibiotica/
https://www.pharos.nl/informatie-voor-patienten-over-antibiotica/
https://youtu.be/JKq1p1IWrxY
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Maandag 21 november | Dag 2: Antibiotic Stewardship 
Antibiotic stewardship is gericht op het terecht en goed voorschrijven van antibiotica. Het doel van 

antibiotic stewardship is het optimaliseren van de antimicrobiële behandeling voor de patiënt, het 

ontmoedigen van onnodig antibioticumgebruik, kosteneffectief werken en ongewenste neveneffecten 

van de behandeling, zoals resistentieontwikkeling, te voorkomen. 

Nederlandse huisartsen zijn over het algemeen terughoudend in het voorschrijven van antibiotica. Het 

gebruik van antibiotica in de eerste lijn behoort tot het laagste van Europa. Maar ook in Nederland is 

er reden tot zorg over de resistentieontwikkeling in de eerstelijnszorg. Een voorbeeld is de geleidelijk 

toegenomen resistentie van pneumokokken tegen het eerstekeusmiddel doxycycline. De NHG-

Standaard voor longontsteking moest daarom in 2011 worden aangepast. Vooral voor 

luchtweginfecties wordt door huisartsen te vaak antibiotica voorgeschreven, en ook worden in 

Nederland in de eerstelijnszorg in toenemende mate breedspectrummiddelen zoals amoxicilline-

clavulaanzuur en ciprofloxacine ingezet, terwijl er vaak gerichtere middelen beschikbaar zijn.  

Ook schrijven huisartsen regelmatig antibiotica voor als daar volgens de NHG-standaard geen of een 

onzekere indicatie voor is. Uit onderzoek door Nivel en het Zorginstituut Nederland blijkt dat patiënten 

een belangrijke rol spelen bij het afwijken van richtlijnen door huisartsen. Dit komt doordat patiënten 

een bepaalde behandeling of medicijnen niet willen. Of ze willen juist sneller antibiotica 

voorgeschreven krijgen dan een richtlijn voorschrijft. Sommige huisartsen gaan hier vervolgens in mee, 

met alle gevolgen van dien. Een belangrijk argument van de geïnterviewde huisartsen hierover is hun 

behoefte om de relatie met de patiënt goed te houden en de voortgang van de behandeling niet te 

hinderen.  

 
 

Opdracht 

Denk terug aan de keren dat jij de afgelopen week antibiotica hebt 

voorgeschreven. Heb je in alle gevallen de NHG-richtlijn gevolgd? En als je daarvan 

afgeweken bent, wat was daar de reden voor? Bepreek deze casus eens met je 

collega’s, hoe zouden zij gehandeld hebben?  

 
 

Ondanks dat Nederlandse huisartsen in het algemeen terughoudend zijn in het voorschrijven van 

antibiotica is er een groot verschil in het voorschrijfgedrag voor antibiotica tussen huisartsen. Sommige 

huisartsen schrijven tot wel zes keer vaker antibiotica voor per 1000 ingeschreven patiënten dan 

andere huisartsen. Verschillen in praktijksamenstelling kunnen dit niet verklaren. 
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FTO Juist Gebruik Antibiotica 

De regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie bieden het FTO “Juist 

gebruik antibiotica” aan dat ontwikkeld is door het RIVM i.s.m. het UMC 

Utrecht en mede op basis van overleg met NHG en LHV. Het doel van dit FTO 

is om huisartsen met behulp van spiegelinformatie inzicht te geven in hoe zij 

antibiotica voorschrijven, vergeleken met hun collega’s. Dit helpt om te bepalen wat er nog 

beter kan. De spiegelinformatie wordt gegenereerd op basis van data uit het eigen HIS van de 

huisarts. In het FTO behandelt een huisarts-expert de volgende onderwerpen: 

 hoe verhouden de antibioticavoorschriften van jouw praktijk zich tot de anderen in jouw 

FTO groep en tot landelijke gemiddelden? 

 achtergrond en indicaties voor antibiotica op basis van NHG-richtlijnen; 

 basiskennis over het ontstaan en verspreiden van antibioticaresistentie; 

 communicatie met de patiënt over het al dan niet voorschrijven van antibiotica; en 

 casuïstiek. 

 

Als bijlage 2 bij dit actiepakket vind je een flyer over het FTO Juist Gebruik Antibiotica die je kunt 

delen met andere leden van jouw FTO groep. Zijn jullie geïnteresseerd om aan dit FTO deel te 

nemen? Neem dan contact op met het zorgnetwerk in jouw regio om de mogelijkheden te 

bespreken! 

 

Heeft jouw praktijk dit FTO al gevolgd? Goed bezig! Wat is er naderhand gedaan met de 

uitkomsten? En welke acties zijn er nog meer om aan de slag te gaan met het juist gebruik van 

antibiotica in jouw praktijk? Succes! 

 

 
 
 

Wist je dat?  
Huisartsen schreven in 2020 in Nederland ongeveer 10 procent minder 

antibioticakuren voor dan de jaren daarvoor. Door de maatregelen tegen het 

coronavirus, zoals afstand houden en thuis werken, kwamen veel infectieziekten, 

die van mens op mens overdraagbaar zijn, minder vaak voor. Ook gingen er minder mensen 

naar een huisarts. (Bron: RIVM) 

 
 
 

Urineweginfecties 

Urineweginfecties zijn de meest voorkomende reden voor het voorschrijven van antibiotica door 

huisartsen. De NHG-standaard raadt het doen van urineonderzoek aan bij een klinisch vermoeden van 

een urineweginfectie. In de praktijk zien we echter dat urineonderzoek regelmatig onnodig wordt 
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ingezet. Bijvoorbeeld bij patiënten met vaginale, buik- of mictieklachten die atypisch zijn voor een 

urineweginfectie. Of bij patiënten met een verblijfskatheter, of kwetsbare ouderen met aspecifieke 

klachten zoals verwardheid en malaise. Bij een afwijkende uitslag wordt soms (te) makkelijk antibiotica 

voorgeschreven. Terwijl het in dit soort gevallen vaak gaat om asymptomatische bacteriurie, waarbij 

het niet nodig en ook niet zinvol is om te behandelen. 

 

 
Wil jij aan de slag met het terugdringen van onnodig urineonderzoek en onnodig 
antibioticagebruik in jouw praktijk? Er zijn e-learnings beschikbaar voor huisartsen en 
voor doktersassistentes en praktijkondersteuners over dit onderwerp! 

 
 

 

 

 
 
Urineweginfecties, antibioticaresistentie en 
bijzonder resistente micro-organismen 
 
Doelgroep: huisartsen 
 
Kosten: gratis 
 
Accreditatie: NHG/NPA, 2 punten 
 
Link: https://www.nhg.org/winkel/producten/ 
urineweginfecties-antibioticaresistentie-en-
bijzonder-resistente-micro-organismen  

 
Diagnostiek bij urineweginfecties 
 
 
Doelgroep: doktersassistenten 
 
Kosten: gratis met actiecode WAAW2022 
 
Accreditatie: NVDA/KABIZ, NVvPO, V&VN 
 
Link: https://www.medicijngebruik.nl/scholing/ 
eerstelijnszorg/e-learning/5107/diagnostiek-bij-
urineweginfecties  
 
In bijlage 3 bij dit actiepakket vind je meer 
informatie over deze nieuwe e-learning 
(november 2022) die samen met het ABR 
zorgnetwerk Utrecht ontwikkeld is. 
 

 

Antibiotica-allergie 

Onjuiste antibiotica-allergie registraties zijn een landelijk probleem. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 

10% van de patiënten een penicilline-allergie meldt bij hun bezoek aan huisarts, apotheek of 

ziekenhuis. Maar na een evaluatie van de allergie door middel van een huidtest, en zo mogelijk een 

provocatietest, blijkt meer dan 90% van deze patiënten niet allergisch. Vanuit het perspectief van 

antibiotic stewardship zijn incorrecte of onvolledige registraties een probleem omdat ze de 

behandelaar dwingen te kiezen voor een tweede keus antibioticum, vaak middelen met een breder 

spectrum. Het gebruik van deze middelen kan weer sneller leiden tot antibioticaresistentie. Ook zijn 

https://www.medicijngebruik.nl/scholing/eerstelijnszorg/e-learning/5107/diagnostiek-bij-urineweginfecties
https://www.medicijngebruik.nl/scholing/eerstelijnszorg/e-learning/5107/diagnostiek-bij-urineweginfecties
https://www.nhg.org/winkel/producten/urineweginfecties-antibioticaresistentie-en-bijzonder-resistente-micro-organismen
https://www.nhg.org/winkel/producten/urineweginfecties-antibioticaresistentie-en-bijzonder-resistente-micro-organismen
https://www.nhg.org/winkel/producten/urineweginfecties-antibioticaresistentie-en-bijzonder-resistente-micro-organismen
https://www.medicijngebruik.nl/scholing/eerstelijnszorg/e-learning/5107/diagnostiek-bij-urineweginfecties
https://www.medicijngebruik.nl/scholing/eerstelijnszorg/e-learning/5107/diagnostiek-bij-urineweginfecties
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alternatieve antibiotica soms minder effectief en/of veroorzaken ze meer bijwerkingen of hogere 

kosten. 

Wil jij aan de slag met het terugdringen van onterechte antibiotica-allergieregistraties in jouw praktijk? 

Het ABR Zorgnetwerk Holland-West heeft een e-learning en FTO materialen voor huisartsenpraktijken 

ontwikkeld over dit thema. Ook wordt er tijdens de WAAW 2022 een webinar over dit onderwerp 

georganiseerd, in samenwerking met de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB). 

 
 
 
 
E-learning Antibiotica-allergie - 2022 

Als zorgverlener kom je regelmatig in 

aanraking met patiënten die aangeven 

allergisch te zijn voor antibiotica. Allergieën 

zijn potentieel levensbedreigend, en in de 

praktijk wordt door allergie-meldingen vaak 

afgeweken van het eerste keuze antibioticum. 

Dat is vaak onterecht. In deze online module 

leer je verschillende typen allergieën 

onderscheiden en dilemma’s uit de dagelijkse 

praktijk op te lossen. Wanneer kan het 

antibioticum wel gegeven worden en wanneer 

niet? Een hoe zit het eigenlijk met 

kruisallergie? 

 

Doelgroep: huisartsen en andere 

voorschrijvers van antibiotica, apothekers 

 

Kosten: gratis 

 

Accreditatie: ABAN, 2 punten 

 

Link: 

https://www.boerhaavenascholing.nl/medisch

e-nascholing/2022/e-learning-antibiotica-

allergie-2022/  

 

 
 
 
 
FTO Antibiotica-allergie 

Vergroot je kennis over antibiotica-allergie 

registraties met dit FTO, speciaal ontwikkeld 

voor huisartsenpraktijken. Doelstellingen: 

 Onderscheid kunnen maken tussen 

bijwerking, allergie en overgevoeligheid. 

 Mogelijkheden kennen om een nieuwe 

antibiotica-allergie te herkennen en 

registreren. 

 Mogelijkheden kennen om bestaande 

registraties correct te evalueren en 

eventueel op te schonen. 

 Het maken van afspraken over het 

registreren, de verantwoordelijkheid, het 

communiceren en het dossiervoeren 

omtrent antibiotica-allergieën. 

 

Het pakket bestaat uit drie documenten die 

alle informatie bevatten om dit FTO zelf te 

organiseren: 

1. Achtergrondinformatie FTO 

antibiotica-allergieregistraties. 

2. FTO antibiotica-allergie. 

3. Instructies voor het FTO. 

 

Link: 

https://abrhollandwest.nl/themas/projecten/

antibiotica-allergie  

 

 

https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2022/e-learning-antibiotica-allergie-2022/
https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2022/e-learning-antibiotica-allergie-2022/
https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2022/e-learning-antibiotica-allergie-2022/
https://abrhollandwest.nl/themas/projecten/antibiotica-allergie
https://abrhollandwest.nl/themas/projecten/antibiotica-allergie
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Webinar “Antibiotica-allergie: hoe krijgen we 
onterechte registraties de zorgketen uit?” 

In dit webinar worden deelnemers geïnformeerd over de nieuwe SWAB-

richtlijn “Aanpak bij vermoeden van antibiotica-allergie” en de 

achtergrond hiervan. Daarnaast worden ervaringen en resultaten 

gedeeld over lopende ontlabel projecten in ziekenhuizen en de eerste 

lijn. Dit biedt deelnemers praktische handvatten om een ontlabel project 

op te zetten in de eigen zorgorganisatie.  

Wanneer:  maandag 21 november, 19.30-20.30u 

Voor wie:  huisartsen, specialisten, verpleegkundig specialisten, physician 

assistants, apothekers 

Aanmelden:  https://abrweek.nl/service/maandag/ 

 

 

 

 

  

https://swab.nl/nl/vermoeden-van-antibiotica-allergie-algemene-informatie
https://abrweek.nl/service/maandag/
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Dinsdag 22 november | Dag 3: Surveillance 
Surveillance is het doorlopend verzamelen en analyseren van gegevens over antibioticagebruik en de 

resistentie van bacteriën voor antibiotica. In Nederland ondersteunt en coördineert het Centrum 

Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM de surveillance. Er zijn verschillende surveillance systemen 

actief die elkaar aanvullen en samen een breed beeld schetsen van antibioticagebruik, 

antibioticaresistente en gerelateerde thema’s zoals de aanwezigheid van zorginfecties en 

infectieziekten in ons land. De resultaten worden jaarlijks door het RIVM i.s.m. de Stichting Werkgroep 

Antibioticabeleid (SWAB) gepubliceerd in het NethMap Rapport. 

 

 

Surveillance Antibioticagebruik  

De SWAB is verantwoordelijk voor de structurele surveillance van humaan antibioticagebruik in 

Nederland. Het betreft de surveillance van antibioticagebruik in de extramurale sector (via huisartsen 

en openbare apotheken) en in de intramurale sector (ziekenhuizen en verpleeghuizen). 

Voor het in kaart brengen van het extramurale antibioticagebruik werkt de SWAB samen met de 

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). De door de SFK verstrekte gegevens over het systemische 

antibioticagebruik (ATC-code J01) zijn gebaseerd op geneesmiddelverstrekkingen van de openbare 

apotheken in Nederland. 

Ook het CBS verzamelt gegevens over de verstrekking van geneesmiddelen die vergoed worden door 

de basisverzekering, waaronder antibiotica. Het Zorginstituut Nederland ontvangt van de 
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zorgverzekeraars gegevens over alle geneesmiddelenverstrekkingen per persoon die vergoed worden 

door de basisverzekering voor geneeskundige zorg. Geneesmiddelen die aan opgenomen personen in 

ziekenhuizen (ziekenhuiszorg) en verpleeghuizen (AWBZ/Wlz) worden verstrekt, zijn niet inbegrepen. 

Verstrekte geneesmiddelen aan personen in verzorgingshuizen zijn wel inbegrepen. 

 

Wist je dat?  

In 2020 heeft 12,15% van de Nederlandse bevolking antibiotica gebruikt. In de 

periode vóór COVID-19 was dit jarenlang zo’n 15-16%. Antibiotica worden vaker 

gegeven aan kinderen en ouderen. 12,65% van alle 0 tot 5-jarigen gebruikte 

antibiotica en 19,13%. van alle 75-plussers. Daarnaast werden vaker antibiotica 

voorgeschreven aan vrouwen (12,8%) dan mannen (11,5%). (Bron: CBS) 

 

 

Surveillance Antibioticaresistentie 

De medisch microbiologische laboratoria waar de kweken van patiënten met infecties worden 

verwerkt, houden bij welke bacteriën veel voorkomen en voor welke antibiotica ze gevoelig zijn. Een 

groot aantal van de Nederlandse laboratoria verstrekt geanonimiseerde gegevens over 

antibioticaresistentie aan het RIVM. Deze gegevens worden sinds 2008 verzameld in het 

Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem voor Antibiotica Resistentie (ISIS-AR). Zo kan worden 

opgemerkt welke bacteriën ongevoelig worden voor welke middelen en of er infecties voorkomen met 

andere bacteriën. Met deze gegevens kunnen maatregelen genomen worden om antibioticaresistentie 

te voorkomen en kunnen artsen het juiste antibioticum voorschrijven. Door de voortdurende 

terugkoppeling kan het effect van de genomen maatregelen beoordeeld worden. Zo kan surveillance 

van antibioticaresistentie en antibioticagebruik bijdragen aan het beheersen van het 

resistentieprobleem. De gegevens uit ISIS-AR worden ook opgenomen en geanalyseerd in het 

NethMap rapport. 
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Samenvatting NETHMAP 2022  

Ook in 2021 heeft de uitbraak van het coronavirus de 

gezondheidszorg in Nederland nog erg belast. Er hebben meer 

mensen op de IC gelegen en minder mensen konden terecht in 

de reguliere zorg. Toch is het aantal bacteriën dat resistent is 

tegen antibiotica in de afgelopen twee jaar gelijk gebleven. Bij 

sommige bacteriesoorten is de resistentie zelfs afgenomen ten 

opzichte van de jaren ervoor. Ook is het aantal bacteriën dat 

resistent is tegen verschillende antibiotica tegelijk, waardoor ze 

moeilijker te behandelen zijn, gelijk gebleven. Wel is de laatste 

jaren de resistentie toegenomen bij sommige soorten bacteriën 

die veelal milde infecties van onder andere de huid veroorzaken. 

Sinds het begin van de coronapandemie in 2020 hebben 

ziekenhuizen en verpleeghuizen minder uitbraken door resistente bacteriën gemeld. Het is niet 

duidelijk wat de effecten van de coronapandemie op de antibioticaresistentie op de langere 

termijn zijn. Tijdens de coronapandemie hebben huisartsen en ziekenhuizen in totaal minder 

antibiotica voorgeschreven. Wel is er gemiddeld per patiënt meer antibiotica gegeven. Dit komt 

doordat veel patiënten met COVID-19 langer en intensiever moesten worden behandeld in het 

ziekenhuis. Wereldwijd komt het steeds vaker voor dat infecties worden veroorzaakt door 

bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. In Nederland is dit probleem minder groot dan in 

veel andere landen omdat antibiotica alleen wordt voorgeschreven als het echt nodig is. Toch is 

het belangrijk dat Nederland waakzaam blijft. Dat gebeurt onder andere door 

antibioticaresistentie en antibioticagebruik in de gaten te houden. Dan kunnen op tijd 

maatregelen worden genomen om te voorkomen dat het resistentieprobleem groter wordt. 

 

Bron: RIVM  

https://www.rivm.nl/publicaties/nethmap-2022-consumption-of-antimicrobial-agents 

 

 

 
 

Symposium en webinar “Antibioticaresistentie” 

Tijdens dit RODIN symposium, dat ook als webinar gevolgd kan worden, 

wordt o.a. ingegaan op surveillance, nieuwe diagnostiek voor de detectie 

van resistentie, ervaringen met een MRSA-uitbraak en nieuwe 

antibioticamiddelen.  

Wanneer:  dinsdag 22 november, 16.30-20.00u 

Voor wie:  artsen, deskundigen infectiepreventie, beleidsmakers 

Aanmelden:  https://abrweek.nl/service/dinsdag/  

  

https://www.rivm.nl/publicaties/nethmap-2022-consumption-of-antimicrobial-agents
https://abrweek.nl/service/dinsdag/
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Woensdag 23 november | Dag 4: BRMO 
Bacteriën die resistent zijn voor meerdere antibiotica noemen we ‘bijzonder resistente micro-

organismen’ (BRMO). Patiënten worden niet zieker van een BRMO, maar een ontsteking veroorzaakt 

door een BRMO is moeilijker te behandelen, omdat sommige antibiotica niet meer werken. De 

bekendste BRMO zijn MRSA, ESBL, VRE en CPE. 

 

MRSA 

MRSA staat voor meticilline-resistente 

Staphylococcus aureus. Een MRSA bacterie 

zit vooral op de huid en/of in de neus en raak 

je vaak vanzelf weer kwijt. De MRSA bacterie 

is resistent voor een aantal antibiotica die 

lijken op het middel meticilline. In Nederland 

is ongeveer 1% van de bevolking besmet met 

een MRSA-bacterie, vaak zonder dit zelf te 

weten. Ondanks dat de meeste mensen geen 

klachten hebben bij dragerschap van een 

MRSA, kan deze bacterie wel worden 

verspreid. Mensen die met vee werken, zijn 

vaker drager van een MRSA-bacterie. 

ESBL 

ESBL staat voor Extended spectrum beta-

lactamase, een eiwit (enzym) dat bij 

bepaalde bacteriën voorkomt en antibiotica 

kan afbreken zodat deze niet meer werken. 

ESBL-producerende Enterobacteriaceae zijn 

de meest voorkomende BRMO in de 

huisartsenpraktijk. In Nederland is ongeveer 

8% van de bevolking drager van een ESBL-

bacterie, vaak zonder dit zelf te weten. Deze 

ESBL-bacteriën komen vooral voor in de 

darmen. De ESBL-bacterie kan op den duur 

vanzelf weer worden kwijtgeraakt, hoewel 

bekend is dat veel patiënten met een 

resistente bacterie langdurig drager zijn van 

deze bacterie. 

CPE 

CPE staat voor Carbapenemase-

producerende enterobacterales. Net zoals 

bij ESBL is carbapenemase een soort eiwit 

dat bij sommige bacteriën voorkomt en die 

bepaalde soorten antibiotica kan afbreken. 

De behandelmogelijkheden voor infecties 

veroorzaakt door deze bacteriën zijn 

uitermate beperkt. Het is daarom belangrijk 

om de CPE-bacterie snel op te sporen en 

ervoor te zorgen dat verspreiding wordt 

voorkomen. Daarom is het verplicht om een 

CPE-besmetting bij de GGD te melden 

(meldingsplicht groep C).  

VRE 

Wanneer een enterokok bacterie niet meer 

reageert op antibiotica die gewoonlijk 

worden voorgeschreven voor de 

bacteriesoort enterokokken spreken we van 

VRE. VRE is de afkorting van vancomycine-

resistente enterokok. VRE-bacteriën zijn 

ongevoelig voor veel soorten antibiotica, 

waardoor de bacterie alleen te behandelen 

is met speciale, zelden voorgeschreven 

antibiotica. Dit betekent dat infecties 

veroorzaakt door de VRE-bacterie moeilijk te 

behandelen zijn. 
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In bijlage 4 vind je een interessant artikel uit Huisarts en Wetenschap (augustus 2019) getiteld 

“Bijzonder resistente micro-organismen in de eerste lijn” over o.a. de prevalentie van BRMO, de 

gevaren, infectiepreventie, melding bij de GGD, het informeren van de patiënt, het beleid bij BRMO en 

infecties, MRSA-eradicatie, en overdracht en registratie in het HIS. 

Er is (nog) geen specifieke richtlijn voor huisartsen die aangeeft wat je het beste kunt doen bij een 

infectie met of dragerschap van BRMO. In het diagram hieronder zijn de belangrijkste adviezen uit 

bovenstaand artikel samengevat. Dit stroomschema is ook toegevoegd als bijlage 5 aan dit actiepakket 

om in jouw praktijk te kunnen gebruiken.  
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Opdracht 

Kun je je een casus herinneren van een patiënt uit de praktijk van dragerschap 

of infectie met een BRMO? Welke stappen zijn toen ondernomen? Is er ook 

contact geweest met andere zorgverleners over deze patiënt?  

 

 

Transmurale werkafspraken BRMO 

Als een patiënt drager is van een BRMO of bij verdenking van dragerschap moet bij overplaatsing 

tussen zorginstellingen of naar de thuissituatie goed en tijdig informatie gedeeld worden. Onder 

leiding van de regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie zijn er landelijke transmurale 

werkafspraken BRMO ontwikkeld. Deze werkafspraken kunnen de basis vormen voor verdere 

regionale implementatie. 

In onderstaande visualisatie is weergegeven wat de essentiële stappen zijn in het proces van 

transmurale overdracht in het geval van (vermoeden van) BRMO-dragerschap bij een cliënt.  
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In de landelijke transmurale werkafspraken BRMO wordt voor de drie meest voorkomende 

overdrachtssituaties beschreven wat de rol van de huisarts is: 

 Overplaatsing van zorgorganisatie naar zorgorganisatie 

 Overplaatsing van zorgorganisatie naar huis en vice versa 

 Bezoek polikliniek vanuit thuissituatie 

Het volledige landelijke visiedocument is hier te downloaden: http://abrweek.nl/wp-

content/uploads/2022/11/RZN-ABR_Landelijke_Transmurale_Werkafspraken_BRMO_2020.pdf  

 

 

 
 

Webinar “BRMO-overdracht, hoe doe jij dat?” 

Tijdens dit webinar bespreken we hoe de huidige transmurale 

werkafspraken BRMO zijn opgesteld, waar knelpunten en verbetering 

liggen en gaan we hierover in gesprek met het publiek. Ook gaan we in 

op dragerschapsstatus van bijzonder resistentie-micro-organismen. 

Wanneer:  woensdag 23 november, 19.00-20.00u 

Voor wie:  huisartsen, transferverpleegkundigen en artsen-microbioloog 

Aanmelden:  https://abrweek.nl/service/woensdag/  

  

http://abrweek.nl/wp-content/uploads/2022/11/RZN-ABR_Landelijke_Transmurale_Werkafspraken_BRMO_2020.pdf
http://abrweek.nl/wp-content/uploads/2022/11/RZN-ABR_Landelijke_Transmurale_Werkafspraken_BRMO_2020.pdf
https://abrweek.nl/service/woensdag/
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Donderdag 24 november | Dag 5: Infectiepreventie 
Infectiepreventie speelt een belangrijke rol in het bestrijden van antibioticaresistentie. Als infecties 

voorkomen worden, hoeft er minder antibiotica voorgeschreven te worden. Ook kan hygiënisch 

werken en het naleven van infectiepreventiemaatregelen de verspreiding van resistente micro-

organismen voorkomen.  

In de NHG-richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk kun je lezen welke 

maatregelen bij ieder patiëntencontact nodig zijn en in welke situaties aanvullende maatregelen 

relevant zijn om overdracht van infecties te voorkomen. Het NHG heeft ook een kort filmpje gemaakt 

over de ontwikkeling en inhoud van de richtlijn, interessant om eens zelf of samen met je collega’s te 

bekijken! 

 

 
 
Bron: NHG 
Titel: Richtlijn infectiepreventie in vogelvlucht 
Link: https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-
richtlijn-infectiepreventie  
 
 

 

Persoonlijke hygiëne 

Het NHG doet de volgende aanbevelingen met betrekking tot persoonlijke hygiëne: 

Kleding 

 Draag in elk geval schone (werk)kleding met korte mouwen tijdens het verrichten van ingrepen 

waarbij huid of slijmvliezen worden doorbroken of tijdens verloskundige handelingen. 

Sieraden 

 Draag geen sieraden/accessoires aan handen en onderarmen zoals ringen, polshorloges, 

armbanden en braces tijdens het verrichten van ingrepen waarbij huid of slijmvliezen worden 

doorbroken of tijdens verloskundige handelingen. Draag tijdens overige werkzaamheden 

hooguit een polshorloge als dit nodig is voor diagnostische doeleinden. 

https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-richtlijn-infectiepreventie
https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-richtlijn-infectiepreventie
https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-richtlijn-infectiepreventie
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Nagels 

 Houd de nagels kortgeknipt en schoon.  

 Draag geen nagellak, kunst- of gelnagels. 

Haar en gezicht 

 Draag lang haar opgestoken of bijeengebonden.  

 Zorg voor een kortgeknipte baard/snor die niet in contact kan komen met (de omgeving van) 

de patiënt of zijn kleding. 

 Verwijder een sieraad in een piercing wanneer dit hinderlijk is bij de verzorging/behandeling 

van de patiënt.  

 Verwijder een oorbel/zichtbare piercing bij ontsteking van de insteekplaats en dek een 

ontstoken insteekplaats af met een niet-vochtdoorlatende pleister. 

Hoest-, snuit- en toilethygiëne 

 Hoest/nies met een afgewend gezicht met een papieren zakdoek/tissue voor de mond of 

hoest/nies in de elleboogplooi. 

 Gebruik een papieren zakdoek/tissue bij het snuiten van de neus. 

 Gebruik een papieren zakdoek/tissue eenmalig en gooi deze na gebruik direct weg. 

 Pas direct handhygiëne toe na hoesten, niezen, snuiten en/of toiletbezoek. 

Een, drinken en roken 

 Eet, drink of rook niet in ruimten voor onderzoek en behandeling, of waar met 

patiëntmateriaal wordt gewerkt. Vooral bij het roken bestaat de kans dat de mondslijmvliezen 

worden aangeraakt. 

Gebruik van telefoon en andere multimedia-apparatuur 

 Gebruik multimedia-apparaten tijdens patiëntgebonden werkzaamheden alleen nadat 

handhygiëne is toegepast. Houd multimedia-apparaten buiten vieze ruimtes of oppervlakken. 

 

Opdracht 

Bekijk bovenstaande lijst samen met je collega’s en ga na of je juist gekleed bent 

voor je werk. Zijn er punten waar jullie je niet aan houden? Vraag dan door 

waarom dit is. Kunnen jullie hier een oplossing voor vinden? 
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Handhygiëne 

De handen zijn een belangrijke besmettingsweg. 

Handhygiëne is dan ook één van de belangrijkste 

maatregelen om overdracht van micro-organismen 

naar (andere) personen, lichaamsdelen of voorwerpen 

(en vice versa) te voorkomen. De WHO heeft vijf 

momenten om handhygiëne toe te passen 

geformuleerd: 

 vóór fysiek patiëntencontact; 

 vóór een schone of aseptische procedure; 

 na (mogelijk) contact met lichaamsmaterialen 

en -vloeistoffen; 

 na fysiek patiëntencontact; en 

 na fysiek contact met de omgeving van de patiënt. 

 

Praktische voorbeelden van momenten van handhygiëne in de huisartsenpraktijk zijn: 

 vóór kleine ingrepen waarbij huid- en/of slijmvliesbarrière is of wordt doorbroken; 

 vóór wondbehandeling of -verzorging; 

 na lichamelijk onderzoek; 

 vóór het aantrekken van steriele handschoenen; 

 vóór het aantrekken van niet-steriele handschoenen bij een invasieve handeling (zoals 

capillaire bloedafname); en 

 na het uittrekken van handschoenen. 

 

 

Opdracht 

De techniek van handreiniging en desinfectie staat beschreven in de NHG-
Praktijkkaart Handhygiëne. Deze is als bijlage 6 bij dit actiepakket gevoegd. Print 
deze uit en hang deze goed zichtbaar bij de wastafel of desinfectans dispenser. 

 

 

 
 

Wist je dat? 

Handdesinfectie met handalcohol heeft de voorkeur als je handen niet zichtbaar 

verontreinigd zijn. Maar… handalcohol heeft nauwelijks effect op de sporen van 

Clostridium difficile en op Norovirus. Bij besmetting hiermee kun je dus beter je 

handen wassen met water en zeep, zodat deze micro-organismen van je handen 

afgespoeld worden. 
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Bijlagen 

Je vindt de volgende informatie bij dit pakket gevoegd: 

1. Loesje poster “Antibiotica, tijd om die resistentie eens wat weerstand te bieden” 

2. Flyer FTO Juist Gebruik Antibiotica 

3. Flyer e-learning Diagnostiek bij urineweginfecties 

4. Artikel Huisarts en Wetenschap “BRMO in de eerste lijn” 

5. Stroomschema adviezen bij patiënt met BRMO 

6. NHG-Praktijkkaart Handhygiëne 

 

 

 



Doe mee en ga naar www.abrweek.nl! 



FTO Juist Gebruik Antibiotica

Is jouw FTO-groep geïnteresseerd in het FTO Juist Gebruik Antibiotica? 
Neem dan contact op met het zorgnetwerk van jouw eigen regio om de 
mogelijkheden te bespreken!

De regionale zorgnetwerken 
antibioticaresistentie bieden het FTO 
Juist Gebruik Antibiotica aan dat 
ontwikkeld is door het RIVM i.s.m. het 
UMC Utrecht en mede op basis van 
overleg met het NHG en de LHV. Het 
doel van het FTO is om huisartsen met 
behulp van de spiegelinformatie inzicht 
te geven in hoe zij antibiotica 
voorschrijven vergeleken met hun 
collega’s. Dit helpt om te bepalen wat er 
nog beter kan. De spiegelinformatie 
wordt gegenereerd op basis van data uit 
het eigen HIS. 

In het FTO behandelt een huisarts-expert 
de volgende onderwerpen:

▪ Hoe verhouden de 
antibioticavoorschriften van jouw 
praktijk zich tot de anderen in jouw

FTO groep en tot landelijke 
gemiddelden?

▪ Achtergrond en indicaties voor 
antibiotica op basis van NHG-
richtlijnen;

▪ Basiskennis over het ontstaan en 
verspreiden van antibioticaresistentie;

▪ Communicatie met de patiënt over 
het al dan niet voorschrijven van 
antibiotica; en

▪ Casuïstiek.

Wil je meer leren over juist gebruik van antibiotica? En wil je inzicht in je eigen 
voorschrijfgedrag? Geef jouw FTO-groep dan op voor het FTO Juist Gebruik Antibiotica!



E-learning voor doktersassistenten

Diagnostiek bij urineweginfecties

Urineweginfecties zijn de meest voorkomende 
reden voor het voorschrijven van antibiotica 
door de huisarts. Urineonderzoek hoor je in te 
zetten bij klachten die passen bij een 
urineweginfectie. Maar in de praktijk zien we 
dat dat vaak anders gaat. Dat leidt tot het 
onnodig voorschrijven van antibiotica. 

In deze nascholing - ontwikkeld in 
samenwerking met het IVM - leer je wanneer 
je wel, of juist geen urineonderzoek moet 
inzetten. Zo kun je beter voor je patiënten 
zorgen. En help je antibioticaresistentie 
voorkómen!

Kosten en accreditatie
De nascholing is geaccrediteerd door NVDA/KABIZ en NVvPO voor 2 punten. De kosten van de 
cursus zijn normaal gesproken €6,15. Maar als je aan het eind van het bestelproces de kortingscode 
WAAW2022 invult dan kun je de cursus nu gratis bestellen!

Aanmelden
Meld je aan en maak de e-learning op de website van het IVM:
www.medicijngebruik.nl/scholing/e-learning/e-learning/5107/diagnostiek-bij-urineweginfecties

Vragen?
Neem contact op met  projectleider Lieselotte Koevoets via rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl 

Na afronding van de e-learning weet je:
• dat het stellen van de diagnose 

urineweginfectie begint met een passend 
klachtenpatroon;

• welke klachten passen bij een 
urineweginfectie;

• wat asymptomatische bacteriurie is;
• welke stappen je doorloopt bij het stellen 

van de diagnose urineweginfectie; en
• welke aandachtspunten er zijn bij 

specifieke doelgroepen.

Zo leer je zelfstandig bepalen wanneer 
urineonderzoek wel of niet zinvol is!

Urineonderzoek doe je elke dag en lijkt een eenvoudig iets. Toch zien we 
in de praktijk dat het regelmatig onjuist wordt ingezet. Wil je hier meer 
over leren? Doe dan deze e-learning!

https://www.medicijngebruik.nl/scholing/e-learning/e-learning/5107/diagnostiek-bij-urineweginfecties
https://www.medicijngebruik.nl/scholing/e-learning/e-learning/5107/diagnostiek-bij-urineweginfecties
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Nascholing

Hoewel Nederlandse huisartsen terughoudend zijn met 
het voorschrijven van antibiotica, neemt de incidentie 
van antibioticaresistentie ook bij ons toe. Er zijn steeds 
meer mensen met bijzonder resistente micro-organismen 
(BRMO).1,2 Voor een aanpak op meerdere fronten zijn tien 
regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie opgericht. 
De NHG-Standaarden houden rekening met het voorko-
men van antibioticaresistentie, bijvoorbeeld bij de keuze 
van empirische behandeling en door bij bepaalde infecties 
een kweek te adviseren. Er is (nog) geen specifieke richtlijn 
voor huisartsen die aangeeft wat u het best kunt doen bij 
een infectie met of dragerschap van ‘bijzonder resistente 
micro-organismen’ (BRMO). In dit artikel zetten we wat de 
huisarts moet weten en doen [figuur 1] bij patiënten met 
BRMO op een rij. 

WAT ZIJN BRMO?
BRMO zijn bacteriën die resistent zijn voor een of meer 
soorten antibiotica. [Tabel 1] geeft een overzicht van de meest 
voorkomende en voor huisartsen relevante BRMO en hun 
resistentie.

DE PREVALENTIE VAN BRMO
Er is een toename van het aantal uitbraken van BRMO in 
ziekenhuizen en verpleeghuizen.3 In Nederland zijn er per 
maand gemiddeld 4,7 uitbraken van BRMO in ziekenhuizen 
en verpleeghuizen. Verspreiding kan ook plaatsvinden buiten 
instellingen.4 Meestal gaat het hierbij om dragerschap van 
BRMO, waarbij de patiënt is gekoloniseerd (bijvoorbeeld in de 
darm), maar geen tekenen van infectie vertoont. 
De meest voorkomende BRMO in de huisartsenpraktijk zijn 
ESBL-producerende Enterobacteriaceae, zoals E. coli en K. 
pneumoniae. Deze bacteriën kunnen onder meer urinewegin-
fecties veroorzaken. De prevalentie van ESBL-producerende 
Enterobacteriaceae in de eerste lijn, gekweekt uit urine, ligt in 
Nederland inmiddels rond de 3 tot 4% en neemt langzaam toe 
[figuur 2 en 3]. 
In de open populatie is 4 tot 9% van de personen ESBL- 
drager.5-7 Reizigers en mensen die werkzaam zijn in de kippen-
industrie hebben een verhoogd risico op ESBL-dragerschap.8-10 
Ongeveer 75% van de reizigers blijkt de ESBL-producerende 

Bijzonder resistente micro-
organismen in de eerste lijn
Tamara Platteel, Masja Loogman, Bent Postma, Martijn Sijbom, Marja Diemel, Marleen Luning en Theo Verheij, namens de 
regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie

Figuur 1

Stappenplan bij patiënten met bijzonder resistente micro-organismen
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bacteriën, die ze op reis opgelopen hebben, drie maanden na 
terugkomst ook weer kwijt te zijn; na twaalf maanden ligt dit 
percentage op 89%.
De prevalentie van dragerschap van MRSA ligt lager (rond de 
1 tot 2%).2 Een belangrijke risicofactor voor dragerschap is 
beroepsmatig contact met besmette dieren van varkenshoude-
rijen, vleeskalver- en pluimveebedrijven.
Voor alle BRMO gelden de volgende risicofactoren voor dra-
gerschap: opname in een buitenlandse zorginstelling, opname 
in een ziekenhuis met een uitbraak met een BRMO, intensief 
contact met een bekende BRMO-drager of verblijf in een 
instelling voor asielzoekers.11,12 
Infecties met andere BRMO dan ESBL en MRSA komen in 
Nederland in de algemene bevolking nauwelijks voor.2 

WAT ZIJN DE GEVAREN VAN BRMO?
BRMO veroorzaken niet vaker infecties dan andere micro- 
organismen. Voor een gezonde drager is dragerschap van 
BRMO, ongeacht welke, veelal geen probleem, omdat zich niet 
snel een infectie zal ontwikkelen. Indien toch een infectie door 
BRMO optreedt, kan deze door het falen van de initiële be-
handeling door de aanwezige antibioticaresistentie moeilijker 
te behandelen zijn dan infecties met micro-organismen die 
niet resistent zijn. In sommige gevallen moet de patiënt wor-
den opgenomen voor intraveneuze behandeling. Bij vertraagd 
starten van een effectieve behandeling zou de prognose van 
patiënten met een BRMO-infectie slechter zijn.13 De kans op 
BRMO-infecties en -dragerschap voor de individuele patiënt 
is in een zorginstelling groter dan in de thuissituatie.

KANS OP TRANSMISSIE EN INFECTIEPREVENTIE
Het risico op transmissie van BRMO is het grootst in zieken-
huizen en andere zorginstellingen. Transmissie van BRMO 
komt ook buiten zorginstellingen voor, bijvoorbeeld via 
gezinsleden of zorgverleners die extramuraal werken.14 Trans-
missie van MRSA op poliklinieken komt vrijwel niet voor.11 
De kans op transmissie van BRMO in de huisartsenpraktijk 
zou laag zijn omdat de arts-patiëntcontacten veelal kort en 
vluchtig van karakter zijn. Huisartsen krijgen om die reden 

Tabel 1

Overzicht van de meest voorkomende BRMO

Afkorting Naam Resistentie Infecties Kolonisatie  
aantoonbaar in

MRSA Methicillineresistente Staphylococcus 
aureus

Penicillines (ook met bètalactamase-
remmers) en cefalosporines

Huidinfecties, osteomyelitis, pneumonie, 
artritis, endocarditis, sepsis

Neus, keel en rectum

ESBL-producerende  
Enterobacteriaceae

Extended-spectrum bètalactamase-
producerende Enterobacteriaceae

Penicillines (ook met bètalactamase-
remmers), cefalosporines

Pneumonie, urineweg-, darm- en abdomi-
nale infecties

Rectum

CPE/CRE Carbepenemaseproducerende/ carba-
penemresistente Enterobacteriaceae

Penicillines (ook met bètalactamase-
remmers), cefalosporines en carbapenems

Pneumonie, urineweg-, darm- en abdomi-
nale infecties 

Rectum 

VRE Vancomycineresistente enterokokken Vancomycine en amoxicilline Urineweginfecties, wondinfecties, abdomi-
nale infecties, endocarditis

Rectum

PRP Penicillineresistente pneumokokken Penicilline, amoxicilline Pneumonie, meningitis, sepsis Keel
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Figuur 2

Trends in ESBL-producerende E. coli (van links naar rechts van 2013 
tot en met 2017) in Nederland, gebaseerd op ISIS-AR-data  
(https://www.rivm.nl/isis-ar)

Figuur 3

Trends in K. pneumoniae (van links naar rechts van 2013 tot en met 
2017) in Nederland, gebaseerd op ISIS-AR-data  
(https://www.rivm.nl/isis-ar)
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het advies om bij een consult met een patiënt die (mogelijk) 
BRMO-drager is de gebruikelijke hygiënemaatregelen in acht 
te nemen, zoals persoonlijke hygiëne en handhygiëne.
Als er een kans is dat u in contact komt met bloed, urine, ont-
lasting of ander lichaamsvocht, slijmvliezen, niet-intacte huid of 
materialen in de omgeving die (mogelijk) besmet zijn (bijvoor-
beeld het aankleedkussen, incontinentiemateriaal, enzovoort), 
neem dan aanvullende maatregelen, zoals het gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Afhankelijk van de situatie 
(risico op spatten of spuiten) moet u bepalen welke bescher-
mingsmiddelen nodig zijn, zoals handschoenen, gezichtsbe-
schermers of beschermende wegwerpkleding. Tijdens een inva-
sieve ingreep bij een MRSA-positieve patiënt is het gebruik van 
een chirurgisch mondneusmasker sterk aan te bevelen. MRSA 
kan zich namelijk makkelijk nestelen in de neus en keel.15

MELDING BIJ DE GGD
Er is een meldingsplicht, binnen één werkdag, bij de afdeling 
Infectieziektebestrijding van de GGD als er sprake is van twee 
of meer personen met een door het laboratorium bevestigde 
MRSA-infectie, bij wie klinische verschijnselen aanwezig zijn, 
de infectie buiten het ziekenhuis is ontstaan en er aanwijzin-
gen zijn voor een onderlinge besmetting of gemeenschappelij-
ke bron (meldingsplichtige ziekte groep C [tabel 2]). 
De GGD heeft de regie over bron- en contactopsporing en ad-
viseert bij wie er kweken afgenomen moeten worden en over 
maatregelen om verdere verspreiding te beperken. Contacton-
derzoek moet ook plaatsvinden als huisgenoten of verzorgers 
van de patiënt werkzaam zijn in de gezondheidszorg, zelf 
geregeld het ziekenhuis bezoeken of bijvoorbeeld werken of 
verblijven op een medische dagopvang.11

Als zich meerdere MRSA-dragers in een zorginstelling bevin-
den of gelieerd zijn aan eenzelfde (thuis)zorgorganisatie, dan 
wordt geadviseerd te overleggen met GGD of arts-microbio-
loog.
Andere BRMO-infecties (niet het dragerschap) moeten alleen 
gemeld worden bij de GGD wanneer er sprake is van extramu-
rale verspreiding.
Sinds 1 juli 2019 bestaat er een meldingsplicht voor CPE.

HET INFORMEREN VAN DE PATIËNT
Wanneer uit diagnostiek blijkt dat er sprake is van BRMO, 
moet de zorgverlener die de diagnostiek heeft aangevraagd de 
patiënt hierover informeren.16 Bij een positieve kweek voor 
BRMO in de huisartsenpraktijk is dat de huisarts.
In de thuissituatie gelden geen aanvullende voorzorgsmaat-
regelen buiten de normale hygiënemaatregelen, zoals handen 
wassen na de toiletgang.16 Ook bij contact met mensen met 

een verminderde weerstand gelden geen aanvullende maatre-
gelen. Bij opname in het ziekenhuis zal de patiënt in isolatie 
worden verpleegd. Verwijs zo nodig naar de publieksinfor-
matie over BRMO op lci.rivm.nl of naar de informatie op 
Thuisarts.nl over antibioticaresistentie.

HET BELEID BIJ BRMO EN INFECTIES
Bij tekenen van een infectie doet u er bij bekende dragers ver-
standig aan laagdrempelig kweken met resistentiebepaling af 
te nemen. Houd hierbij rekening met het type BRMO waarvan 

DE KERN
■■ Registreer dragerschap van bijzonder resistente micro- 

organismen (BRMO) duidelijk in het HIS, bij voorkeur 
onder ICPC-code A99.02 (Dragerschap met risico voor 
nageslacht/omgeving).

■■ Meld bij verwijzing naar andere zorgverleners dat de 
patiënt bekend is met (mogelijk) BRMO-dragerschap.

■■ Verwijs de patiënt naar de publieksinformatie over BRMO 
op www.lci.rivm.nl of naar de informatie op Thuisarts.nl 
over antibioticaresistentie.

Tabel 2

Melding bij de GGD

Soort BRMO Contact met GGD indien Karakter

MRSA Twee personen met MRSA en klinische verschijnselen, én infectie buiten het ziekenhuis ontstaan én 
aanwijzingen voor een gemeenschappelijke bron of onderlinge besmetting

Meldingsplicht 

Meerdere MRSA in één zorginstelling* of gelieerd aan eenzelfde (thuiszorg)organisatie Dringend geadviseerd
Huisgenoten of verzorgers zijn werkzaam in de gezondheidszorg of bezoeken geregeld het ziekenhuis of een andere zorginstelling Dringend geadviseerd†

CPE Zowel bij dragerschap als infectie Verplicht sinds 1 juli 2019
Alle andere BRMO Vermoeden op extramurale verspreiding Meldingsplicht
Alle Bij behoefte aan advies over infectiepreventiemaatregelen voor de patiënt, huisgenoten of andere contacten Vrijwillig

* Niet het ziekenhuis of verpleeghuis. Die doen zelf contactonderzoek.
† Wanneer de arts-microbioloog, infectioloog of deskundige infectiepreventie nog geen afspraken heeft gemaakt over contactonderzoek

Neem bij tekenen van een infectie  
bij bekende dragers laagdrempelig 
kweken met resistentiebepaling af
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patiënt drager is en het type infectie dat zich voordoet. Bij 
een cystitis bij een gezonde, niet-zwangere vrouw die eerder 
MRSA-drager bleek te zijn, lijkt het bijvoorbeeld niet nuttig 
direct een urinekweek in te zetten. Bij een huidinfectie kan 
kweekafname wel zinvol zijn.
Er zijn geen algemene adviezen te geven over welke antibio-
tica BRMO-dragers moeten krijgen. Buiten de kenmerkende 
resistenties zoals genoemd in [tabel 1] is namelijk geregeld 
sprake van coresistentie voor andere antibiotica. Overleg bij 
twijfel over kweekbeleid of empirische behandeling met een 
arts-microbioloog of internist-infectioloog.

MRSA-ERADICATIE 
MRSA is de enige BRMO die actief geëradiceerd kan worden. 
Om te besluiten of dragerschapsbehandeling moet plaats-
vinden moet u een afweging maken van de gevolgen van het 
MRSA-dragerschap voor de patiënt en de omgeving enerzijds, 
en het risico op (ernstige) bijwerkingen van de behandeling 
anderzijds. Bij gezonde personen buiten het ziekenhuis luidt 
het advies terughoudend te zijn met dragerschapsbehandeling. 
Bij risico op infecties met MRSA is dragerschapsbehandeling 
wel geïndiceerd. Ook als een huisgenoot van de drager in de 
gezondheidszorg werkt of als patiënt in een instelling komt, 
kunt u behandeling overwegen. Hierbij speelt ook de geschatte 
voorafkans op een succesvolle behandeling een grote rol.18 
Wanneer de MRSA-drager in een omgeving verkeert waarin 
de kans op herbesmetting groot is (bijvoorbeeld door een 
huisgenoot of veestapel), is dragerschapsbehandeling meestal 
niet zinvol. Patiënten hebben geregeld risicofactoren voor 
het falen van een behandeling (gecompliceerd dragerschap), 
zoals huidlaesies (eczeem en psoriasis), aanwezigheid van 
lichaamsvreemde materialen (zoals katheters), dragerschap op 
meerdere plaatsen op het lichaam (aangetoond met kweken) 
of antimicrobiële behandeling die gericht is op andere verwek-
kers dan MRSA. Verwijs patiënten met een dergelijk gecom-
pliceerd dragerschap bij voorkeur naar een MRSA-polikliniek 
voor verder beleid.
Bij ongecompliceerd dragerschap kunt u in overleg met de pa-
tiënt eradicatie zelf initiëren, eventueel in samenspraak met een 
internist-infectioloog of arts-microbioloog. De richtlijn van de 
Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) geeft adviezen 
over het te voeren beleid.18 Indien gewenst kunt u behandeling 
en indicatiestelling ook overlaten aan het ziekenhuis. 

OVERDRACHT EN REGISTRATIE IN HET HIS
De BRMO-status van een patiënt hoort onderdeel te zijn van 
de medische overdracht. Wanneer het BRMO-dragerschap be-

kend is, moet u dit voor opname of overdracht vermelden. U 
als behandelend arts bent hiervoor verantwoordelijk.17 Ook bij 
het ontvangen van correspondentie over BRMO-dragerschap 
van een patiënt bent u verantwoordelijk voor de registratie in 
het HIS. Het is van belang de patiënt duidelijk te maken dat 
hij het BRMO-dragerschap zelf ook actief moet melden bij 
contact met andere zorgverleners. 
Ter waarborging van de communicatie kunt u BRMO-drager-
schap het beste registreren onder ICPC-code A99.02 (Dra-
gerschap met risico voor nageslacht/omgeving) en kunt u de 
episode een probleemstatus toekennen. Zo voorkomt u dat de 
episode uit beeld verdwijnt. 
Noem bij eventuele verwijzing van een patiënt na verblijf 
in een buitenlands ziekenhuis het potentiële dragerschap in 
de verwijsbrief. Bij spoedverwijzingen kunt u dit het beste 
telefonisch mededelen. Soms zult u gevraagd worden om 
voorafgaand aan het polikliniekbezoek of de opname kweken 
af te nemen.

AANPASSING VAN DE BRMO-STATUS VAN DE PATIËNT
Patiënten worden over het algemeen tot minimaal een jaar na 
de laatste positieve BRMO-kweek aangemerkt als BRMO-dra-
ger. Na deze termijn zijn vaak negatieve kweken nodig om aan 
te tonen dat de patiënt geen BRMO-drager meer is. Meestal 
wordt met de arts-microbioloog of deskundige infectiepreven-
tie van de instelling afgesproken hoeveel kweken nodig zijn. 
De patiënt blijft in principe aangemerkt als drager zolang er 
risicofactoren zijn voor langdurige kolonisatie, zoals antibioti-
cagebruik, wonden, katheters en lijnen of een sonde.
Helaas zijn er geen duidelijke richtlijnen voor de eerste lijn 
waarmee u kunt bepalen wanneer een patiënt niet meer als 
BRMO-drager hoeft te worden gezien. Ondanks landelijke 
adviezen hanteren ook instellingen hierin hun eigen beleid. 
Het beleid is afhankelijk van de soort BRMO en het materiaal 
waarin deze is gevonden. 
Wanneer het BRMO-dragerschap consequenties heeft, zoals 
bij een patiënt in een zorginstelling of bij geregeld contact met 
de gezondheidszorg, is het verstandig om met een arts-micro-
bioloog te overleggen. Deze kan advies geven over de timing 
van eventuele kweekafnamen. Kweken kunnen in de huis-
artsenpraktijk worden afgenomen. Bij patiënten die frequent 
contact hebben met het ziekenhuis kunt u het afnemen van 
kweken na onderling overleg veelal ook overlaten aan de 
afdeling Infectiepreventie van het ziekenhuis. Wanneer het 
dragerschap geen consequenties heeft voor de patiënt of diens 
omgeving is het afnemen van kweken na een jaar niet nood-
zakelijk. 
Als is aangetoond dat de patiënt geen BRMO-drager meer is 
kunt u ook de probleemstatus in het HIS verwijderen. 

CONCLUSIE
Samengevat is het bij BRMO-dragers van belang dat u de 
patiënt informeert over het dragerschap en het dragerschap in 
het HIS noteert. Daarnaast moet u overwegen om infectiepre-
ventieve maatregelen te nemen, laagdrempelig te kweken bij 

Overleg bij twijfel over kweekbeleid  
of empirische behandeling  
met een arts-microbioloog  
of internist-infectioloog
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infectie en eradicatie toe te passen bij MRSA-dragers. Tot slot 
kan het nuttig zijn het dragerschap in overleg met de arts-mi-
crobioloog te vervolgen wanneer het dragerschap consequen-
ties heeft voor de patiënt. 
Pleeg laagdrempelig overleg met zorgprofessionals die speciale 
expertise hebben op dit gebied. Het voorkomen van versprei-
ding van BRMO is bij uitstek een multidisciplinaire aange-
legenheid, die niet ophoudt bij de muren van ziekenhuizen 
en andere zorginstellingen. Heldere onderlinge afspraken en 
duidelijke communicatie zijn hierbij van groot belang. De 
recent opgerichte zorgnetwerken tegen antibioticaresistentie 
kunnen hieraan bijdragen. ■
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Zo werken wij schoon | Handhygiëne

Handdesinfectie
met handalcohol

Handreiniging 
met water en zeep

Breng handalcohol aan

Wrijf de duimen

Wrijf de handrug en zijkant vingers. 
Herhaal aan de andere hand

Wrijf de handpalmen over elkaar

Wrijf de vingertoppen

Wrijf de handpalmen en zijkant vingers

Wrijf de polsen

Wrijf de buitenkanten van de vingers

Open de kraan en maak de handen nat

Wrijf de vingertoppen

Wrijf de handrug en zijkant vingers. 
Herhaal aan de andere hand

Breng vloeibare zeep aan

Spoel de handen goed af

Wrijf de handpalmen en zijkant vingers

Wrijf de handpalmen over elkaar

Dep de handen droog

Wrijf de buitenkanten van de vingers

Wrijf de polsen

Sluit de kraan met elleboog of doekje 
en werp het handdoekje in de afvalbak

Wrijf de duimen

30
sec

60
sec

1 12 23 3 4

4 55 66 7 8

7 98 10 11 12
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