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Factsheet risicoprofiel 
ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle 
 

Het risicoprofiel vormt een belangrijke basis voor het nemen van maatregelen om het 
ontstaan en de verspreiding van resistentie in onze regio te beperken en om deze 
maatregelen te prioriteren. Er zijn meerdere factoren, waaronder demografie, 
antibioticagebruik en resistentiepatroon, die de risico’s van resistentievorming en -
verspreiding binnen een regio bepalen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wie vormen het zorgnetwerk? 
 

- 10 ziekenhuizen 
- 8 medisch microbiologische laboratoria 
- 346 (sub)locaties langdurige zorg 
- 744 thuiszorg organisaties 
- 4 (klinische) revalidatiecentra 
- 189 locaties gehandicaptenzorg 
- 641 huisartsenpraktijken met 1342 huisartsen 
- 4 huisartsenkringen 
- 4 ambulancevervoerders 
- 213 apotheken 
- 83 zelfstandige behandelcentra 
- 4 GGD-en 

 

 

 
Demografische kenmerken 

- Provincie Overijssel, delen van Gelderland  
en Drenthe 

- 1.853.768 inwoners  
- 45 gemeenten 
- 7% niet-Westerse migratie-achtergrond 
- 19% is 65 jaar of ouder in 2017 
- Sterke vergrijzing: 27% is 65+ in 2040 
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 Hoe verder? 
 

- De verpleeghuissector krijgt landelijk prioriteit, Euregio Zwolle zet 
daarnaast in op woon-zorg centra, thuiszorg en 
gehandicaptenzorg 

- Thema’s die aandacht krijgen de komende tijd: 
o aanwezigheid infectiepreventiecommissie 
o individuele patiëntenoverdracht over infectieziekten / BRMO 
o transparantie rondom uitbraken  
o inzetten / aanvragen van diagnostiek  

o landelijke en regionale surveillance 

Antibioticagebruik 
- Landelijk: aan 22% van de bevolking werd door 
de huisarts antibiotica voorgeschreven in 2016 
- Binnen de Euregio-Zwolle regio verschilt per 
gemeente en varieert tussen de 16% en 26% 
 
 
 
Antibiotica verstrekt tijdens opname in ziekenhuizen  
en verpleeghuizen zijn niet inbegrepen,  
verzorgingshuizen wel. 

 

 

 Surveillance van antibioticaresistentie  
 

Resistentiecijfers E-coli isolaten (ISIS-AR 2018) 
 E. coli is de meest voorkomende verwekker van urineweginfecties, de nummer 1 indicatie voor antibioticagebruik 
buiten de ziekenhuizen.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verpleeghuizen  
Co-amoxiclav  42% 
Nitrofurantoïne           6% 
Trimethoprim  28%                    
Co-trimoxazol  26% 
Ciprofloxacine             21%
  
              

 
Ziekenhuizen  
Co-amoxiclav  38% 
3e gen. cefalosporine 7%   
Co-trimoxazol  23% 
Ciprofloxacine   13% 
 
 

Resistentiecijfers in Euregio Zwolle 
zijn vergelijkbaar met landelijke data.  
 

Huisartsen    
Co-amoxiclav  32% 
Nitrofurantoïne  2%  
Trimethoprim  23%  
Cotrimoxazol  20% 
Ciprofloxacine   9% 
  

 

Bron: CBS 

Let op: Het betreft alleen het eerste isolaat uit urine (huisarts en verpleeghuis) of uit alle diagnostische materialen (ziekenhuis) per patiënt. 
Bij het interpreteren van de resultaten is het van belang rekening te houden met verschillen in kweekbeleid. 

 
  Geen verschillen met landelijke resistentiepercentages 

 

 
Specifieke programma’s voor verpleeghuizen  

- Puntprevalentieonderzoek naar ESBL en CPE (2019) :deelname regionaal: 5 verpleeghuizen, landelijk 159  
- Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen: deelname regionaal: 0 verpleeghuizen, landelijk 38  

  

  Regionaal inzicht in voorkomen ESBL/CPE binnen verpleeghuissector ontbreekt 
 
 


