Risicoprofiel 2021

Het risicoprofiel brengt de zorgorganisaties in de GAIN-regio in beeld, geeft
een overzicht van de huidige stand van zaken omtrent antibiotica-resistentie,
en beschrijft risicofactoren in de verschillende zorgsectoren. De informatie is
afkomstig uit nationale bronnen, regionale rapportages en enkele observaties
van professionals uit het veld. Dit risicoprofiel is geschreven door Tiffany
Domsdorf (GGD Gelderland Midden), Alma Tostmann (Radboudumc) en Marjon
Kamp (GAIN) en gecontroleerd door het regionaal coördinatie team.
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Asielzoekerscentra

4 gemeenten grenzen aan Duitsland,

>	Een recente evaluatie door het Radboudumc liet zien dat onder

waar de BRMO prevalentie volgens het

patiënten die vanwege een recent verblijf in een asielzoekerscentrum

Gelderland-Noord Oost

ECDC voor veel pathogenen vergelijkbaar

tussen 2017-2019 getest waren op MRSA/BRMO dragerschap, een

(4 gemeenten)

is met die in Nederland. De MRSA en VRE

kwart (26%; 30/114) MRSA of BRMO drager bleken te zijn.

Gelderland-Midden

prevalentie is wel hoger in Duitsland. Dit is

>	Een recente evaluatie naar patiënten met MRSA dragerschap door

met name relevant bij directe overnames

het Radboudumc liet zien dat wonen in een AZC een groot risico

uit Duitse ziekenhuizen (echter, deze

is voor het niet slagen van de MRSA-dekolonisatie.

patiënten worden gescreend op BRMO/
MRSA dragerschap).
> zie figuren op de volgende pagina
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Zorginstellingen
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ziekenhuizen

verpleeg- en

> bekijk locaties

verzorgingsinstellingen

Grenzen met andere
zorgnetwerken
GAIN grenst direct aan vijf andere RZN
antibioticaresistentie. Het werkgebied van een
aantal ziekenhuizen en microbiologische labs aan
de rand van de regio (met bijbehorende
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medische microbiologie
laboratoria
> bekijk locaties
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zorg thuis-organisaties
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gehandicaptenzorginstellingen
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bijvoorbeeld het geval voor het ziekenhuis en
laboratorium in Ede, verzorgingsgebied
ziekenhuis die diagnostiek doet voor ziekenhuis
Pantein in Boxmeer dat in Brabant ligt, de
huisartsenpost Nijmegen/Boxmeer die in twee
regio’s valt en ziekenhuis Slingeland
(Doetinchem) die de microbiologie uitvoert voor
het Beatrixziekenhuis in Winterswijk dat onder

530

apotheken in heel Gelderland
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gedeeltelijk in een andere zorgregio. Dit is

gedeeltelijk in zorgnetwerk Utrecht, Radboud

huisartsenposten
> bekijk locaties

patiënten, verpleeghuizen, huisartsen) ligt
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Euregio-Zwolle valt. Uitwisselen van informatie
en het op elkaar afstemmen van werkafspraken is
essentieel in deze grensgebieden.
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Resistentiecijfers
(ISIS-AR)

BRMO-uitbraken
(SOZI-AMR)

Een groot aantal van de Nederlandse medisch

Het signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties

Op de volgende pagina ziet u een overzicht

microbiologische laboratoria verstrekken

en antimicrobiële resistentie (SO-ZI/

van alle gemelde BRMO-uitbraken in de

geanonimiseerde resistentiegegevens aan het

AMR signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties

afgelopen jaren in ziekenhuizen en

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

en antimicrobiële resistentie ) is een overleg

verpleeghuizen.

(RIVM). Deze data worden daar bijeengebracht

structuur om uitbraken van antibiotica

in het > Infectieziekten Surveillance Informatie

resistente micro-organismen in ziekenhuizen

Het SO-ZI/AMR is een gezamenlijk initiatief

Systeem - Antibiotica Resistentie (ISIS-AR).

die een potentieel gevaar zijn voor de volks

van het Centrum Infectieziektebestrijding van

Vanuit de GAIN regio leveren de laboratoria

gezondheid (snel) op te merken. Ziekenhuizen

het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

van Gelderse vallei (Ede), Rijnstate (Velp),

melden uitbraken van resistente bacteriën

Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezond

Slingeland (Doetinchem), Radboudumc

wanneer de uitbraak de continuïteit van zorg

heid en Milieu), de Nederlandse Vereniging

(Nijmegen) en Canisius Wilhemina ziekenhuis

in gevaar brengt, bijvoorbeeld doordat een

voor Medische Microbiologie (NVMM

(Nijmegen) gegevens aan.

afdeling gesloten moet worden, of wanneer

Nederlandse Vereniging voor Medische

U kunt het volledige rapport voor de GAIN regio

ondanks ingestelde infectiepreventie

Microbiologie ) en de Vereniging voor Hygiëne

in 2019 > hier teruglezen. Uit het rapport

maatregelen de bacterie zich blijft verspreiden

en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg

blijkt dat er weinig verschillen zijn in

en nieuwe besmettingen optreden. Meldingen

(VHIG Vereniging voor Hygiëne & Infectie

resistentiecijfers in de GAIN regio ten op

komen vooral van ziekenhuizen, maar ook

preventie in de Gezondheidszorg). > Bron

zichte van landelijke gemiddelden. Er komen

andere zorginstellingen, zoals verpleeghuizen,

geen specifieke risico’s uit naar voren waar

kunnen melden.

GAIN op moet acteren.
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Er zijn maar weinig uitbraken in de regio en er is geen duidelijke trend zichtbaar van een toename of afname in BRMO-uitbraken. Pas vanaf 2016
zijn er ook meldingen vanuit verpleeghuizen binnen gekomen. Het is nuttig om zorginstellingen buiten de ziekenhuizen te attenderen op de

VRE

< meldingen

< meldingen

SO-ZI/AMR surveillance. Door verbetering van deelname kan een beter inzicht verkregen worden van uitbraken in de regio.
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Antibioticagebruik
In de kaart hiernaast is per gemeente het
antibioticagebruik weergegeven in het jaar
2018 (GIP-databank op CBS-statline). De
percentages beschrijven het aantal personen
aan wie in 2018 antibiotica voor systemisch
gebruik zijn verstrekt. Dit is uitgedrukt als
percentage van de totale bevolking binnen
de gemeentes die in 2018 ingeschreven staan
in de Gemeentelijke Basisadministratie
Persoonsgegevens (GBA).

14,8 - 17,6
17,6 - 19,2
19,2 - 20,9
20,9 - 22,9
22,9 - 27,9

Percentage gebruikers antibiotica in 2018

GAIN regio

per gemeente, gestandaardiseerd
naar leeftijd en geslacht
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Er is binnen de GAIN regio wat variatie

Antibioticagebruik

zichtbaar in voorschrijfpercentages, maar er
zijn geen extreme uitschieters in hoeveelheid
antibioticagebruik. Het gemiddelde
antibioticagebruik in Nederland is 19,8%,
in de GAIN regio ligt dit lager met 18,2% en
18,5% respectievelijk voor GGD Gelderlandmidden en GGD Gelderland-Zuid.



22,8%
0 tot 5-jarigen



19,8%



40,2%
90-plussers

landelijk gemiddelde

Antibiotica worden vaker gegeven aan
kinderen en ouderen. Van alle 0 tot 5-jarigen
gebruikt 22,8% antibiotica en van alle
90-plussers 40,2%. Daarnaast worden vaker

23,7%

15,9%

antibiotica voorgeschreven aan vrouwen
(23,7%) dan mannen (15,9%).
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Algemeen
>	Er is landelijk behoefte aan implementatie van uniforme transmurale werkafspraken.
Cliënt-informatieoverdracht ten aanzien van BRMO’s schiet momenteel regelmatig te kort,
met name de snelheid en communicatie richting de zorg thuis verdient verbetering
(conclusie werkgroep transmurale werkafspraken).
>	Het digitale registratie systeem voor BRMO-dragers moet verbeterd worden, zodat
BRMO-casemanagers uit andere ziekenhuizen kunnen zien of iemand drager is
(conclusie BRMO-casemanagers).
>	
Kennis over infectiepreventie en wet-regelgeving bij pas opgeleide zorgprofessionals
en zittende zorgverleners blijkt in de praktijk vaak onvoldoende (praktijkobservatie).
>	Door drukte rondom Covid-19 is bij de organisaties minder ruimte en tijd voor ondersteuning
rondom antibioticaresistentie en infectiepreventie, het urgentiebesef is wel verhoogd
(observatie).
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Huisartsen
>	In de eerste lijn wordt absoluut gezien de meeste antibiotica voorgeschreven, dus is dit een
belangrijk aandachtsgebied (Mulder 2018).
>	Ondanks terughoudendheid bij Nederlandse huisartsen laat onderzoek zien dat er vooral bij
luchtweg- en urineweginfecties regelmatig ten onrechte antibiotica worden
voorgeschreven (NIVEL rapport 2017, en observatie FTO’s).
>

Er is geen eenduidige manier van registreren van BRMO status in het HIS (observatie).

>

Er ontbreekt een specifieke richtlijn over BRMO’s en hoe hier mee om te gaan (artikel H&W).

>	Kennis over infectiepreventie bij huisartsassistenten kan verbeterd worden. Hierbij behoeven
de onderwerpen handhygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen en persoonlijke hygiëne
extra aandacht (Onderzoek bij GGD Gelderland Zuid 2019, Nico Bartels).
>	
Reinigingsmethode- of middelen, en de opslag van gesteriliseerd instrumentarium voldoen
vaak niet aan de eisen (respectievelijk 60 en 50% dat niet voldoet) (onderzoek bij GGD
Gelderland Zuid 2019, Nico Bartels).
>	De eerste lijn is een redelijk diffuse groep, communicatie naar deze doelgroep moet verbeterd
worden. Denk hierbij aan contactpersonen binnen de 5 huisartsenkringen en promotie op
de LHV site.
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Verpleeg/verzorgingshuizen
>	In verpleeghuizen worden regelmatig antibiotica uitgeschreven, in 2018 bedroeg het
gemiddeld antibioticagebruik in verpleeghuizen in Nederland 61,4 standaard dagdoseringen
(DDD) per 1000 bewoners per dag (NethMap).
>	Er is grote variatie in AB-gebruik tussen verpleeghuizen, van 25,5 tot 142,5 DDD per 1000
bewoners per dag (NethMap).
>	Er wordt slechts incidenteel een kweek met gevoeligheidsbepaling ingezet, waardoor de
kans op selectie van resistente bacteriën hoger is dan in ziekenhuizen (ISIS-AR).
>	De eisen voor opname in verpleeghuizen worden strenger waardoor de zorg intensiever wordt
en de kans op verspreiding van infecties groter is geworden (observatie RCT-leden).
>	
Kennis over basishygiëne en infectiepreventie kan verbeterd worden, dit is ook naar voren
gekomen tijdens de corona crisis (kamerbrief lessons learned).
>	
De werkdruk is hoog en er zijn personele tekorten, daarom zullen scholingen zo laagdrempelig
mogelijk aangeboden moeten worden (observatie).
>	Nog niet alle verpleeghuizen hebben een deskundige infectiepreventie in dienst (conclusie
gesprekken ziekenhuizen).
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Zorg thuis
>	De eisen voor opname in verpleeghuizen worden strenger waardoor de sector zorg thuis ook is
veranderd. De geleverde zorg wordt intensiever, waardoor de kans op verspreiding van
infecties groter is geworden (observatie RCT-leden).
>	De sector zorg thuis is erg diffuus. Er is geen overkoepelende keten die ondersteuning of
onderwijs aanbiedt. Dit maakt het extra moeilijk om alle medewerkers in de zorg thuis te
bereiken.
>	Zorgoverdracht naar de zorg thuis schiet vaak tekort, waardoor medewerkers te laat of niet
geïnformeerd zijn over BRMO dragerschap. De ziekenhuizen en huisartsen zijn niet altijd op de
hoogte wanneer een cliënt zorg thuis ontvangt (observatie RCT-leden).
>	Er zijn nauwelijks/geen praktische protocollen specifiek voor de zorg thuis beschikbaar,
alleen richtlijnen.
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Gehandicaptenzorg

Bron: memo ABR en infectiepreventie in de gehandicaptenzorg
>	De gehandicaptenzorgsector is een zeer diverse doelgroep (verschillende gedrags- en medische
problematiek, verschillende zorg- en woonvormen, verschillend opgeleid personeel).
>	
Er is veel beweging van de patiënten in de gehandicaptenzorg tussen locaties (dagbesteding e.d.).
>	Veel medewerkers hebben geen medische achtergrond. Kennis en toepassing van basishygiëne
is niet altijd vanzelfsprekend.
>	De gehandicaptenzorg is nog onvoldoende aangesloten bij de communicatie vanuit
ziekenhuizen en medische microbiologie laboratoria. Er ontbreekt een duidelijk aanspreekpunt
voor infectiepreventie en er zijn onvoldoende aansluitende en up-to-date richtlijnen.
>	Een balans tussen huiselijkheid en veiligheid is hier van belang.
>	Bij deze omstandigheden/woonvormen is basis hygiëne extra van belang:
•W
 oonlocaties met gemeenschappelijk sanitair, en woonlocaties in woonwijken vanwege
onvoldoende toezicht op naleving van basishygiëneregels.
• ( medische) kinderdagcentra en de dagbesteding.
•C
 liënten met een licht verstandelijke beperking.
•C
 liënten met een ernstig meervoudige beperking en kinderen op (medische) kinderdagcentra.
Dit is enerzijds vanwege de kwetsbaarheid en complexe zorgbehoefte met veel risicovolle
handelingen, anderzijds vanwege hogere kans op dragerschap door frequente antibiotische
behandelingen en ziekenhuisopnames.
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Ziekenhuizen
>	De ziekenhuizen in regio GAIN hebben geen uniform beleid m.b.t. standaard afnemen van
kweken, controle kweken en het labelen en weer ontlabelen van BRMO dragers (observatie).
>	De mate van contact tussen de afdelingen infectiepreventie en andere zorgverleners
verschilt erg per ziekenhuis. Waar sommige ziekenhuizen vele contracten hebben met
omliggende verpleeginstellingen, loopt dit bij andere ziekenhuizen nog achter (observatie).
>	Een mogelijke risicogroep op BRMO dragerschap en verspreiding zijn patiënten met lange
opnameduur in het ziekenhuis (Bastiaens 2020).
>	Een evaluatie van de voorgeschiedenis van ‘onverwachte MRSA dragers’ in het Radboudumc
liet zien dat zeker 10% een recente buitenlandreis had gemaakt.
>
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Ziekenhuizen treffen soms patiënten met niet oraal behandelbare infecties.
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medische
microbiologie
laboratoria

>	Gelderse vallei (Ede)
>	Rijnstate (Arnhem)
>	Slingeland (Doetinchem)
>	Rivierenland (Tiel)
>	Radboudumc (Nijmegen)
>	Canisius Wilhemina ziekenhuis
(Nijmegen)
>	St. Maartenskliniek (Nijmegen)
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Gelderse vallei (Ede)

>

Rijnstate (Velp)

>

Slingeland (Doetinchem)

>

Radboudumc (Nijmegen)

>	Canisius Wilhemina ziekenhuis
(Nijmegen)

Antibioticagebruik en resistentie

6

huisartsenposten
>	Coöperatie voor Integrale
Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN)
>

Huisartsenpost Gelders Rivierenland

>

Huisartsenzorg Oude IJssel

>

Onze Huisartsen (Arnhem)

>

Huisartsen Gelderse Vallei

>	Huisartsenpost Eemland (alleen Nijkerk
en Barneveld vallen in ons gebied)
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