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Voorwoord en leeswijzer 
 

In dit risicoprofiel wordt de regio Euregio-Zwolle onder de loep genomen wat betreft risico’s op het 

gebied van het ontstaan van antibioticaresistentie (ABR) en, in mindere mate, zorggerelateerde 

infecties. Bij het bepalen van risico’s is enerzijds gekeken hoe de regio zich verhoudt tot de rest van 

Nederland en is anderzijds  binnen de regio gekeken waar de risico’s het grootst zijn.  

Het doel van het risicoprofiel is om beheersmaatregelen, die onderdeel zijn van het meerjarenplan, 

te voorzien van een fundament. Het ligt in de lijn der verwachting dat activiteiten om invulling te 

geven aan de basistaken geprioriteerd moeten worden. Dit risicoprofiel helpt het  Regionaal 

Coördinatieteam (RCT) en de stuurgroep van het ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle keuzes te maken 

om eind 2019 een beheersplan te hebben.  

  

Binnen dit risicoprofiel zijn een aantal aspecten uitgelicht. In hoofdstuk 3 zijn de demografische 

kenmerken van de regio beschreven, alsmede risicogroepen op het gebied van antibioticaresistentie. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de huidige ABR-problematiek in de regio, het antibioticagebruik, de gemelde 

Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) en uitbraken van bijzonder resistente micro-

organismen (BRMO) en de manier waarop surveillance plaatsvindt. In hoofdstuk 5 worden de 

resultaten weergegeven van een risico-inventarisatie wat betreft infectiepreventie maatregelen in de 

verschillende typen instellingen en hoofdstuk 6 presenteert de zorgkaart waarin alle zorgorganisaties 

van deze regio te vinden zijn.  

  

Het RCT  van het zorgnetwerk Euregio-Zwolle wil samenwerking, kennisuitwisseling en (meer) 

aandacht voor de aanpak van ABR bij zorginstellingen en professionals in onze regio stimuleren. 

Zowel medisch microbiologische laboratoria, GGD’en, huisartsen, thuiszorgorganisaties, 

ziekenhuizen, verpleeghuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg,  apothekers en andere 

zorgorganisaties kunnen hun steentje bijdragen. Wij komen graag bij u langs voor een gesprek 

hierover!  

  

Hans Hutten 

Coördinator Antibioticaresistentie Zorgnetwerk Euregio-Zwolle 
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1 Samenvatting  
 

Inleiding 

De ABR-problematiek wordt wereldwijd erkend en ABR staat regionaal, nationaal en mondiaal op de 

agenda. Proactief handelen is nodig om dit groeiend probleem te stoppen of te vertragen. In 

Nederland doen we het al relatief goed, maar om dit zo te houden wordt ook in Nederland tot actie 

gemaand. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) is daarom de regionale aanpak 

antibioticaresistentie gestart. Doelstelling van de regionale zorgnetwerken is ook om de  

samenwerking tussen organisaties op elk niveau binnen de zorgketen vorm te gegeven. Hygiëne 

standaarden verhogen, infectiepreventie maatregelen implementeren en zorgvuldig omgaan met 

antibiotica in de hele keten van zorg staan hierbij centraal. Het risicoprofiel is een hulpmiddel om in 

het zorgnetwerk prioriteiten te stellen voor beleid en maatregelen om risico’s op het gebied van ABR 

te beheersen.  

Risicogroepen  

VERGRIJZING 

In Euregio-Zwolle woonden in 2018 bijna 1,9 miljoen inwoners. Bepaalde groepen, zoals ouderen en 

chronisch zieken, hebben meer risico op infecties en op een hoger antibioticagebruik. Het aandeel 

65-plussers in de regio neemt toe van 19% in 2018 tot 27% in 2040.  

 
REIZEN VAN EN NAAR RISICOLANDEN VOOR ABR  

Nederlanders die bepaalde landen elders in de wereld bezoeken, hebben een grote kans om 

resistente bacteriën op te lopen en mee te nemen naar Nederland. Risicolanden zijn vooral landen in 

Zuid-oost- en Centraal Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Voor de toekomst wordt een 

toename van het aantal reizigers verwacht. Verder maken Nederlanders met een 

migratieachtergrond relatief vaak gebruik van gezondheidszorg in het land van herkomst. Deze 

ontwikkelingen betekenen een groter risico op introductie van resistente bacteriën in 

zorginstellingen in Euregio-Zwolle.  

 
VEE-RIJKE REGIO 

Regio Euregio-Zwolle is vee-rijk en heeft een hoge dierdichtheid voor rundvee, varkens en  kippen. 

Vooral in de intensieve veehouderij (varkens, kippen) wordt regelmatig antibiotica gebruikt, 

waardoor in deze sectoren resistentie tegen antibiotica het meeste voorkomt. Een vergrote kans op 

dragerschap van met name MRSA is bekend bij beroepsgroepen die werken in de intensieve 

veehouderij. 

Regionaal inzicht in problematiek  

GEEN COMPLEET BEELD VOOR REGIO  

Regionale cijfers over (trends in) het vóórkomen van uitbraken van BRMO, ABR, zorginfecties en 

antibioticagebruik zijn beperkt beschikbaar. Niet alle organisaties in het netwerk nemen deel aan 

landelijke surveillance, alleen ernstigere uitbraken worden gemeld, registraties van zorgorganisaties 

zijn niet vergelijkbaar en ook de deelname aan het puntprevalentie onderzoek (PPO) in 

verpleeghuizen is laag. Dit betekent dat er geen volledig beeld is van de omvang van het probleem, 

trends en beïnvloedende factoren voor de onderbouwing en evaluatie van beleid en interventies in 

de regio.  
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BESCHIKBARE REGIONALE CIJFERS OVER ESBL EN MRSA VERGELIJKBAAR MET LANDELIJKE CIJFERS  

In 2018 was circa 7% van de onderzochte E. coli isolaten van patiënten opgenomen in ziekenhuizen in 

Euregio-Zwolle resistent voor 3e generatie cefalosporines, net als 11% van de K. pneumoniae 

isolaten. Van de S. aureus isolaten uit ziekenhuizen in de regio was circa 2% een MRSA.  

Voor bewoners van verpleeg-en verzorgingshuizen waren circa 7% van de onderzochte E. coli isolaten 

en 9% voor K. pneumoniae isolaten resistent tegen 3e generatie cefalosporinen in 2018. Van de S. 

aureus isolaten uit verpleeg– en verzorgingshuizen was 3% een MRSA. Het kweekbeleid in verpleeg– 

en verzorgingshuizen geeft waarschijnlijk een bias richting hogere percentages.  

Bij isolaten van huisartspatiënten liggen de resistentiecijfers iets lager dan in de ziekenhuizen, maar 

ook deze cijfers zijn waarschijnlijk een overschatting vanwege het kweekbeleid. In 2018 was circa 4% 

van de E. coli isolaten van huisartspatiënten in Euregio-Zwolle resistent voor 3e generatie 

cefalosporines en 4% van de K. pneumoniae isolaten. Circa 2% van de S. aureus isolaten van 

huisartspatiënten in de regio was in 2018 een MRSA. Er zijn geen verschillen gevonden in 

resistentiepercentages in de regio Euregio-Zwolle vergeleken met de landelijke cijfers.   

 

5% ZIEKENHUISPATIËNTEN IN NEDERLAND HEEFT ZORG-INFECTIE  

In 2017 was de prevalentie van zorginfecties in Nederlandse ziekenhuizen 5,3%. Postoperatieve 

wondinfecties en luchtweginfecties kwamen het meest voor. Academische ziekenhuizen hebben 

vaker te maken met zorginfecties dan perifere ziekenhuizen. De meeste ziekenhuizen in Euregio-

Zwolle namen in de periode 2014-2017 deel aan één of meerdere modules van PREZIES, het 

landelijke surveillance systeem voor zorginfecties. Regionale cijfers over zorginfecties in ziekenhuizen 

zijn echter niet beschikbaar, omdat ieder ziekenhuis elk jaar zelf kiest aan welke module van PREZIES 

men meedoet en voor welke operaties wondinfecties worden geregistreerd.  

 

3% VERPLEEGHUISBEWONERS IN NEDERLAND HEEFT ZORGINFECTIE  
In 2012-2016 was de landelijke prevalentie van zorginfecties in verpleeghuizen gemiddeld 2,7%. 

Urineweginfecties en lage luchtweginfecties kwamen het meest voor. Van beide soorten infecties 

daalde de prevalentie de afgelopen jaren. Regionale cijfers over zorginfecties in verpleeghuizen zijn 

niet beschikbaar. Slechts klein aantal organisaties in Euregio-Zwolle heeft deelgenomen SNIV.  

 

ANTIBIOTICAGEBRUIK 1E LIJN DAALT  
Zorgvuldig gebruik van antibiotica verkleint het risico op ABR. Landelijk en regionaal daalt het gebruik 

van antibiotica in de 1e lijn, waar 80% van alle antibiotica wordt voorgeschreven. In ziekenhuizen is 

tussen 2012 en 2016 sprake van een stijging van het antibioticagebruik en in de langdurige zorg is 

grote variatie in het gebruik door de jaren heen. Er zijn geen regionale cijfers voor de langdurige zorg 

en ziekenhuizen. In de 1e lijn is het antibioticagebruik in de regio Euregio-Zwolle. In 2016 varieert het 

antibioticagebruik onder de inwoners van Euregio-Zwolle aan wie antibiotica verstrekt sterk tussen 

gemeenten: van 16% tot 26% (landelijk was dit 20,6%). Er is geen informatie over zorgvuldig gebruik 

van antibiotica op regionaal niveau. Wel lijken er grote verschillen te bestaan in voorschrijfgedrag 

tussen artsen.  

 

Risico-inschatting volgens experts  

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

thuiszorg en gehandicaptenzorg. Thema’s die aandacht behoeven volgens de professionals: de 
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aanwezigheid van een infectiepreventiecommissie, individuele patiëntenoverdracht over 

infectieziekten / BRMO, transparantie rondom uitbraken, inzetten / aanvragen van diagnostiek en 

daarnaast regionale/landelijke surveillance.  

Zorgkaart 

VELE ZORGORGANISATIES EN ZORGVERLENERS BETROKKEN  

Het zorgnetwerk Euregio-Zwolle is een groot, divers netwerk en bestaat uit:  

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 en 4 GGD-en. 
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2  Inleiding 
 

Antibiotica worden toegepast om bacteriële infecties te behandelen of te voorkomen.  

Antibioticaresistentie (ABR) betekent dat bacteriële infecties niet of minder effectief behandeld 

kunnen worden met de beschikbare antibiotica, met als consequentie een hogere ziektelast, hogere 

sterfte en hogere kosten. Resistente bacteriën kunnen zich zonder dat we het in de gaten hebben via 

symptoomloze dragers verspreiden door de zorgketen. De bacteriën kunnen ongemerkt 

doorgegeven worden naar ander patiënten of personeelsleden binnen en tussen zorginstellingen. In 

een ziekenhuis of verpleeghuis met kwetsbare patiënten, kunnen resistente bacteriën grote 

problemen veroorzaken. Daar komt bij dat nieuwe antibiotica, waarmee deze infecties behandeld 

kunnen worden, nauwelijks worden ontwikkeld. 

 

In 2014 werd al geschat dat wereldwijd 700.000 mensen per jaar sterven aan de gevolgen van ABR, 

hoewel dit waarschijnlijk een onderschatting is. In 2050 zullen dat geschat 10 miljoen zijn, wat 

betekent dat er dan meer mensen aan de gevolgen van ABR zullen overlijden dan vandaag de dag 

aan kanker.  

 

De ABR-problematiek wordt wereldwijd erkend en ABR staat regionaal, nationaal en mondiaal op de 

agenda. Proactief handelen is nodig om dit groeiend probleem te stoppen of te vertragen.  

In Nederland doen we het al relatief goed. Door het actieve ‘search en destroy’ beleid in de 

ziekenhuizen komen resistente bacteriën nog relatief weinig voor. Bij dit beleid worden MRSA-

dragers actief opgespoord en behandeld en patiënten bij wie men MRSA-dragerschap vermoedt, in 

isolatie verpleegd totdat MRSA is uitgesloten. Toch is er ook in ons land reden tot ongerustheid. In 

2016 werden landelijk meer uitbraken met resistente bacteriën in zorginstellingen gemeld dan in de 

jaren ervoor. Hierbij waren relatief veel meldingen van instellingen buiten het ziekenhuis, zoals 

verpleeghuizen en organisaties voor kleinschalig wonen of thuiszorg. 

 

Ook in Nederland wordt daarom tot actie gemaand. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en 

Sport (VWS) is in 2016 de regionale aanpak antibioticaresistentie gestart. Een belangrijk onderdeel 

van deze aanpak is de oprichting van tien Regionale Zorgnetwerken ABR met als doel 

antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden op regionaal niveau.  

 

Samenwerken en een brede aanpak van antibioticaresistentie kunnen helpen om ongemerkte 

verspreiding tegen te gaan. Doelstelling van de regionale zorgnetwerken is dan ook om de  

samenwerking tussen organisaties op elk niveau binnen de zorgketen vorm te gegeven. Hygiëne 

standaarden verhogen, infectiepreventie maatregelen implementeren en zorgvuldig omgaan met 

antibiotica in de hele keten van zorg staan hierbij centraal.  

 

Het risicoprofiel is een hulpmiddel om in het zorgnetwerk prioriteiten te stellen voor beleid en 

maatregelen om risico’s op het gebied van ABR te beheersen. In het risicoprofiel wordt op een rij 

gezet wat we weten over ABR in de regio, waar het risico op het ontstaan en verspreiden het grootst 

is , wat er al gedaan wordt om deze risico’s te beheersen en wat nog niet. 
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3 De regio Euregio-Zwolle 
 

3.1 Demografische kenmerken 
De regio van het regionaal zorgnetwerk antibioticaresistentie Euregio-Zwolle omvat de provincie 

Overijssel en daarnaast een deel van Gelderland en Drenthe. Het netwerk telt 1.853.768 inwoners en 

45 gemeenten. De provincie grenst aan Duitsland. De grootste gemeenten de regio zijn Apeldoorn 

(160.047 inwoners), Enschede (158.140 inwoners) en Zwolle (125.544 inwoners). 

 

Figuur 3.1: Bevolking: aantal inwoners per gemeente (bron: CBS Kerncijfers 2018) 

Het kaartje hieronder laat zien dat de regio Euregio-Zwolle relatief weinig zeer sterk stedelijk gebied 

kent en veel niet stedelijke gebieden. 

 

Figuur 3.2: Stedelijkheidsgraad per gemeente (bron: CBS Kerncijfers 2018) 
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3.2 Leeftijd en bevolkingsprognose 
De leeftijdsopbouw van een populatie is van belang in de context van antibioticaresistentie. In het 

algemeen is antibioticagebruik vaak hoger onder ouderen. Daarnaast hebben ouderen meer zorg 

nodig. In totaal is 23% van de bevolking onder de 20 jaar, 57% is 20-64 jaar en 19% 65 jaar of ouder. 

De gemeente Lochem heeft relatief gezien de meeste 65-plussers in 2018. 

 
Figuur 3.3: Aandeel 65-plussers per gemeente (bron: CBS Kerncijfers 2018) 

Volgens de bevolkingsprognoses van het CBS zal de bevolking in de regio nog licht groeien met ruim 

1% (19.000 personen) tot 2035. Met name de gemeenten Zwolle (+11%) en Ommen (+12%) groeien 

nog. De grootste krimp (meer dan 10%) wordt gezien in de Achterhoek in de gemeenten Winterswijk, 

Aalten en Berkelland. In 2040 is naar verwachting ruim 27% van de inwoners van de regio (circa 

500.000 mensen) 65 of ouder; op dit moment is dat 19% (circa 350.000 mensen). Samenhangend 

met de vergrijzing zal er een toename zijn in zorgvraag; zowel intramurale zorg, als thuiszorg. 

Onderstaand kaartje laat het aandeel 65-plussers in 2040 zien, met de hoogste percentages (ruim 

een derde van de inwoners) in de gemeenten Berkelland en Oost-Gelre. 

 
Figuur 3.4: Prognose aandeel 65-plussers per gemeente in 2040 (bron: CBS Kerncijfers 2018) 
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3.3 Eenpersoonshuishoudens  
Een derde van de huishoudens in de regio zijn eenpersoonshuishoudens en dit aandeel is het hoogst 

in Enschede en Zwolle. Het aantal alleenstaanden groeit sterk. Verwacht wordt dat in 2050 van alle 

huishoudens 42% een eenpersoonshuishouden is. Samenhangend met de vergrijzing zal er een 

toename zijn in zorgvraag; zowel intramurale zorg als thuiszorg. 

 
Figuur 3.5: Aandeel eenpersoonshuishoudens per gemeente in 2040 (bron: CBS Kerncijfers 2018) 

3.4 Migratieachtergrond 
De regio bestaat voor 86% uit personen met een Nederlandse achtergrond; 7% heeft een Westerse 

migratieachtergrond en 7% niet-Westers. Er zijn verschillen per gemeente; in de gemeenten 

Enschede en Almelo wonen relatief gezien de meeste mensen met een niet-Westerse migratie 

achtergrond. Deze data, en ook het bijbehorende reisgedrag,  is interessant is in het kader van ABR 

risico's vanwege de mogelijke import en verspreiding van BRMO. 

 

Figuur 3.6: Aandeel inwoners met een niet-Westerse migratieachtergrond per gemeente (bron: CBS Kerncijfers 

2018) 
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Asielzoekers 

In 2018 kwamen 30.380 asielzoekers naar Nederland. De top-5 van 

herkomstlanden bestond uit Syrië (17%), Eritrea (13%), Iran (8%), Irak (5%) en 

Turkije (5%).  Het gaat hierbij om eerste asielaanvragen, herhaalde 

asielaanvragen en instroom vanwege gezinshereniging (Bron: Immigratie- en 

naturalisatiedienst. Asylum Trends. Monthly report on asylum applications in The Netherlands, 

December 2018). Euregio-Zwolle heeft momenteel tien asielzoekerscentra: 

Hengelo, Azelo, Almelo, Hardenberg, Kampen, Harderwijk, Apeldoorn, 

Schalkhaar, Zutphen en in Winterswijk (Bron: Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) [online]. Bezocht op 7-5-

2019. https://www.coa.nl/nl/opvanglocaties) 

 

3.5 Laaggeletterdheid 
Veel mensen in Nederland zijn de schrijftelijke taal niet machtig en 

begrijpen niet wat er staat. Mensen die moeite hebben met lezen en 

schrijven missen vaak de vaardigheden om goed om te gaan met 

informatie over gezondheid, ziekte en zorg. Het risico van 

laaggeletterdheid is dat voorlichtingsmateriaal en informatie die 

onder meer door zorginstellingen worden gegeven niet altijd goed 

begrepen zal worden. Een gevolg hiervan kan bijvoorbeeld zijn dat 

gegeven adviezen rondom BRMO en contactonderzoek onvoldoende 

wordt opgevolgd. Met name in de gemeente Enschede wonen relatief 

veel laaggeletterden. 

 

 

Figuur 3.7: Percentage laaggeletterden per 

gemeente, 2016 (Bron: Stichting Lezen en Schrijven) 

 

3.6 Vee 
Regio Euregio-Zwolle is veerijk en heeft een hoge dierdichtheid voor rundvee, varkens en  kippen. 

Vooral in de intensieve veehouderij (varkens, kippen) wordt regelmatig antibiotica gebruikt, 

waardoor in deze sectoren resistentie tegen antibiotica het meeste voorkomt. Een vergrote kans op 

dragerschap van met name MRSA is bekend bij beroepsgroepen die werken in de intensieve 

veehouderij. Veehouders zijn hierbij het meest voor de hand liggend, maar ook dierenartsen, 

veetransporteurs, mesttransporteurs en slachthuismedewerkers zijn voorbeelden van 

beroepsgroepen met intensief contact met vee. Veehouders en andere personen werkzaam in deze 

sectoren worden dan ook standaard getest op LA-MRSA als ze in het ziekenhuis worden opgenomen. 

In figuur 3.8 wordt de dichtheid van deze dieren per gemeente (als gemiddeld aantal dieren per km2) 

weergegeven. 
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a 

 
b 
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c 
Figuur 3.8a-c: Aantal varkens (a), kippen (b) en runderen (c) per km2 per gemeente (bron: CBS Kerncijfers 2017) 

 

3.7 Toerisme 
Een van de verspreidingsroutes van resistente bacteriën is via toerisme. Mensen die in een land met 

een hoge prevalentie van ABR in aanraking komen met voedsel of een bezoek brengen aan een 

ziekenhuis kunnen, soms ongemerkt, een resistentie bacterie meenemen naar huis. Recente 

publicaties uit de landelijke ‘COMBAT-studie’ geven aan dat 75% van de reizigers naar Zuid-Azië en 

40-50% van reizigers naar Centraal, Oost- of West-Azië, en Noord-Afrika een ESBL- 

Enterobacteriaceae verwierven tijdens de reis. 11% van de reizigers die een ESBL-E hadden 

verworven waren 12 maanden na terugkomst nog steeds drager. De geschatte kans op transmissie 

van ESBL- Enterobacteriaceae binnen huishoudens was 12% (Bron: Arcilla MS, van Hattem JM, Haverkate MR, 

et al. Import and spread of extended-spectrum β-lactamase-producing Enterobacteriaceae by international travellers 

(COMBAT study): a prospective, multicentre cohort study. Lancet Infect Dis 2016; published online Oct 14). Er is op dit 

moment geen zicht op de omvang van groepen toeristen vanuit de regio Euregio-Zwolle naar het 

buitenland en andersom. 
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4 Antibioticaresistentie, antibioticagebruik en zorginfecties 
 

4.1 Landelijke surveillance antibioticaresistentie (ISIS-AR) 
Het RIVM heeft een aantal activiteiten waarmee landelijk het antibioticagebruik en het aantal 

infecties met resistente bacteriën in kaart worden gebracht.   

Binnen het surveillance systeem ISIS-AR (Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem - Antibiotica 

Resistentie) wordt samen met verschillende partners gekeken hoe vaak zowel gewone als bijzonder 

resistente micro-organismen voorkomen. Sinds 2008 wordt routinematig beschikbare antimicrobiële 

gevoeligheidsdata van alle isolaten uit de medische microbiologische laboratoria in Nederland 

verzameld in ISIS-AR. 

ISIS-AR geeft inzicht in lokale en nationale antibioticaresistentie in ziekenhuizen, VVT en de eerste lijn 

en wordt jaarlijks gerapporteerd op nationaal niveau. In 2018 is voor elk zorgnetwerk een rapportage 

gemaakt waarin deze gegevens op zorgnetwerk niveau worden gepresenteerd. De meest relevante 

gegevens zullen hieronder worden uitgelicht. De informatie is met name bedoeld om verschillen 

tussen en binnen de regio’s te identificeren en lokale partijen te ondersteunen bij het opstellen van 

interventies om ABR terug te dringen. De trendrapportages over tijd zijn een goed middel voor de 

regio om vinger aan de pols te houden (in aanvulling op lokale en landelijke overzichten). 

Bij het interpreteren van de resultaten is het van belang de achtergrond van de kweekaanvragen en 

de selectiecriteria door ISIS-AR in het achterhoofd te houden. Onder andere het kweekbeleid is 

hierbij van belang. Zo sturen huisartsen bijvoorbeeld bij een urineweginfectie pas een urinekweek in 

bij therapie-falen of bij bepaalde indicaties. De gevonden resistentiepercentages zijn daarom een 

overschatting van de resistentiepercentages wanneer alle urineweginfecties meegenomen zouden 

worden. 

Deelname aan ISIS-AR 

In 2018 waren 4 laboratoria (MML’s) uit de regio 

Euregio-Zwolle aangesloten op ISIS-AR: het Deventer 

Ziekenhuis, Isala, Gelre ziekenhuizen en 

Laboratorium voor Medische Microbiologie 

Twente/Achterhoek. Voor het Ziekenhuis St Jansdal is 

de aansluiting nog in bewerking (figuur 4.1). Het 

kaartje hiernaast laat zien dat de dekking van ISIS-AR 

in de regio hoog is. 

 

 

 

Figuur 4.1. Geëgaliseerde geografische verdeling 

van isolaten over Nederland in 2018, verdeeld 

naar zorgnetwerk, gecombineerd met de 

aansluitstatus van de laboratoria op 3 april 2019 
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4.2 Surveillance en prevalentie antibioticaresistentie (ISIS-AR)  
 

Regionale trends in antibioticaresistentie bij huisartsen 

 

Urineweginfectie met E.coli  

De NHG standaard urineweginfecties geeft bij empirische behandeling van cystitis nitrofurantoïne, 

fosfomycine en trimethoprim als respectievelijk eerste, tweede en derde keus antibioticum. Huisartsen 

sturen conform NHG standaard een kweek in bij gecompliceerde urineweginfecties of therapiefalen. 

Hierdoor zijn de getoonde resistentiepercentages waarschijnlijk een overschatting. 

In onderstaande kaartjes zijn de resistentiepercentages voor E. coli per tweecijferig postcodegebied 

weergegeven. De resistentiepercentages zijn gebaseerd op diagnostische urine-isolaten afgenomen 

in huisartsenpraktijken bij patiënten van alle leeftijden. Het eerste isolaat per micro-organisme, per 

patiënt is  geselecteerd voor analyse. Waar mogelijk zijn de ruwe testgegevens geïnterpreteerd 

volgens de EUCAST richtlijnen van 2018.  

   

    

Figuur 4.2 Resistentiepercentages bij E. coli isolaten uit urine van huisartspatiënten op postcode2-niveau (Bron: 

ISIS-AR, 2018) 

In figuur 4.2 is te zien dat de ingestuurde isolaten E. coli bijna altijd gevoelig zijn voor nitrofurantoïne 

en fosfomycine. Voor trimethoprim is 23% van de isolaten niet gevoelig. De resistentiepercentages in 

Euregio-Zwolle komen overeen met de landelijke resistentiepercentages, er werden geen significante 

verschillen gevonden.  
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Vanaf 2014 zijn de resistentiepercentages bij E. coli licht afgenomen of stabiel gebleven, behalve 

voor 3e generatie cefalopsorines, waar een licht stijgende trend is te zien, zie figuur 4.3. Voor co-

amoxiclav is geen goede trend te zien omdat in 2016 de testrichtlijnen zijn aangepast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.3 Trends in resistentiepercentages van 2014 tot en met 2018 (in de balkjes) bij E. coli isolaten uit urine 

van huisartspatiënten binnen het zorgnetwerk Euregio Zwolle (Bron: ISIS-AR, 2018). Note: Voor co-amoxiclav is 

geen goede trend te zien omdat in 2016 de testrichtlijnen zijn aangepast. 

 

Urineweginfectie met K. pneumoniae 

Van de ingestuurde isolaten met K. 

pneumoniae is 29% niet gevoelig voor 

fosfomycine. Voor trimethoprim is 21% 

van de isolaten niet gevoelig. De 

resistentiepercentages in Euregio-

Zwolle komen overeen met de 

landelijke resistentiepercentages, er 

werden geen significante verschillen 

gevonden. 

Figuur 4.4 Resistentiepercentages bij K. pneumoniae isolaten uit 

urine van huisartspatiënten, op zorgnetwerk-niveau (Bron: ISIS-AR, 

2018) 

De resistentiepercentages voor 3e generatie cefalosporines en ciprofloxacine bij K. pneumoniae laten 

sinds 2014 een stijging zien, zie figuur 4.5. Voor co-amoxiclav is geen goede trend te zien omdat in 

2016 de testrichtlijnen zijn aangepast. 
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Figuur 4.5 Trends in resistentiepercentages van resistentiepercentages van 2014 tot en met 2018 bij K. 

pneumoniae isolaten uit urine van huisartspatiënten binnen het zorgnetwerk Euregio Zwolle (Bron: ISIS-AR, 

2018) Note: Voor co-amoxiclav is geen goede trend te zien omdat in 2016 de testrichtlijnen zijn aangepast. 

 

S. aureus 

Bij een bacteriële huidinfectie met S. Aureus behandelt de huisarts in principe volgens de NHG-

richtlijn bacteriële huidinfecties. In eerste instantie wordt voor een empirisch beleid gekozen. Voor 

verschillende huidaandoeningen worden in de standaard verschillende empirische behandelingen 

geadviseerd. Alleen bij therapiefalen, een recidief op korte termijn, complicaties of een patiënt met 

een verhoogd risico op MRSA stuurt de huisarts materiaal in voor een kweek en resistentiebepaling. 

In figuur 4.6 is te zien dat 2% van de ingestuurde isolaten met S. aureus resistent is tegen 

flucloxacilline en 10% tegen clindamycine, vergelijkbaar met de landelijke percentages. Als we de 

resistentiepercentages vanaf 2014 vergelijken dan is er geen duidelijke stijging of daling te zien. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.6 Resistentiepercentages bij S. aureus isolaten uit wond/ pus van huisartspatiënten, op zorgnetwerk 

niveau (Bron: ISIS-AR, 2018) 



18 
 

 

Figuur 4.7 Trends in resistentiepercentages van 2014 tot en met 2018 bij S. aureus isolaten uit wond/ pus van 

huisartspatiënten binnen het zorgnetwerk Euregio Zwolle (Bron: ISIS-AR, 2018) 

 

Regionale trends in antibioticaresistentie in ziekenhuizen 

In de Nederlandse ziekenhuizen wordt er bij het grootste deel van de infecties routinematig een 

kweek afgenomen voor het testen van de gevoeligheid. Daarom worden de resistentiepercentages 

maar zeer beperkt beïnvloed zijn door het kweekbeleid. Dit is dus anders dan bij de huisartspatiënten 

en verpleeghuiscliënten. Bij een ernstig klinisch beeld wordt direct gestart met een empirische 

behandeling, die na binnenkomst van het kweekresultaat eventueel wordt aangepast. De resultaten 

zijn gebaseerd op isolaten van opgenomen patiënten. 

Infectie met E.coli en K. pneumoniae 

De resistentie van E. coli tegen de vermelde orale antibiotica (co-amoxiclav, ciprofloxacine en co-

trimoxazol) is zodanig, dat deze voor empirische behandeling niet meer geschikt zijn (figuur 4.8). Bij 

K. pneumoniae is de resistentie tegen breed-spectrum penicillines en cefalosporines dubbel zo hoog 

als bij E. coli. In de empirische behandeling is bij ernstige infecties combinatie van twee antibiotica uit 

verschillende klassen dan ook aangewezen. Voor K. pneumoniae wordt resistentie tegen co-

amoxiclav niet geregistreerd binnen ISIS-AR. De gevonden resistentiepercentages komen overeen 

met de landelijke resistentiepercentages, er werden geen significante verschillen gevonden.  

Figuur 4.8 Resistentiepercentages bij E. coli en K. pneumoniae isolaten uit alle diagnostische materialen uit de 

kliniek in Euregio-Zwolle, 2018 (Bron: ISIS-AR 2018)  
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Voor de E. coli lijkt er sinds 2014 een licht dalende trend te zijn in resistentiepercentage voor co-

trimoxazol, en een licht stijgende trend voor 3e generatie cefalosporines en ESBL, zie figuur 4.9. Voor 

co-amoxiclav is geen goede trend te zien omdat in 2016 de testrichtlijnen zijn aangepast. Voor de K. 

pneumoniae zijn de trends in resistentiepercentages over het algemeen (licht) stijgend, zie figuur 

4.10.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.9 Trends in resistentiepercentages van 2014 tot en met 2018 bij E. coli isolaten uit alle diagnostische 

materialen uit de kliniek binnen het zorgnetwerk Euregio Zwolle (Bron: ISIS-AR, 2018). Note: Voor co-amoxiclav 

is geen goede trend te zien omdat in 2016 de testrichtlijnen zijn aangepast. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.10  Trends in resistentiepercentages van 2014 tot en met 2018(in de balkjes)  bij K. pneumoniae 

isolaten uit alle diagnostische materialen uit de kliniek binnen het zorgnetwerk Euregio Zwolle (Bron: ISIS-AR, 

2018). Note: Voor co-amoxiclav is geen goede trend te zien omdat in 2016 de testrichtlijnen zijn aangepast. 
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S. aureus 

Van de orale middelen is de resistentie tegen tetracycline nog laag, maar voor erythromycine en 

clindamycine is een gevoeligheidsbepaling nodig alvorens deze kunnen worden toegepast (figuur 

4.11). De resistentiepercentages komen overeen met landelijke resistentiepercentages. Vanaf 2014 is 

er een lichte daling zichtbaar in resistentiepercentage van S. aureus voor ciprofloxacine (zie figuur 

4.12). 

 

Figuur 4.11 Resistentiepercentages bij S. aureus isolaten uit alle diagnostische materialen uit de kliniek in 

Euregio-Zwolle, 2018 (Bron: ISIS-AR 2018) 

 

Figuur 4.12  Trends in resistentiepercentages van 2014 tot en met 2018 (in de balkjes) bij S. Aureus isolaten uit 
alle diagnostische materialen uit de kliniek binnen het zorgnetwerk Euregio Zwolle (Bron: ISIS-AR, 2018) 
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E. faecium 

Vancomycine resistentie werd in 2018 niet of nauwelijks gevonden binnen de ziekenhuizen in 

Euregio-Zwolle. Figuur 4.13 laat echter zien dat in 2014 en 2015 deze resistentie wel werd gevonden: 

in 2015 was 5% resistent. Deze verheffing in 2015 werd veroorzaakt door een VRE uitbraak in de 

regio in 2015. 

Figuur 4.13 Trends in resistentiepercentages van 2014 tot en met 2018 (in de balkjes) bij E. faecium isolaten uit 

alle diagnostische materialen uit de kliniek (alleen opgenomen patiënten) binnen het zorgnetwerk Euregio 

Zwolle (Bron: ISIS-AR, 2018) 

 

Regionale trends in antibioticaresistentie in verpleeg- en verzorgingshuizen 

 

Urineweginfectie met E. coli of K. pneumoniae 

Voor urineweginfecties bij verpleeghuiscliënten is in 2018 een nieuwe richtlijn verschenen. De 

richtlijn adviseert een terughoudend beleid in het gebruik van antibiotica. Voor empirische 

behandeling worden nitrofurantoïne en fosfomycine geadviseerd als respectievelijk eerste en tweede 

keus antibioticum. Bij patiënten zonder katheter wordt een urinekweek alleen geadviseerd in te 

zetten bij falen van empirische therapie, bij mannen, bij tekenen van weefselinvasie of recidiverende 

infecties. Bij patiënten met een katheter wordt bij verdenking op een urineweginfectie steeds een 

urinekweek afgenomen vóór de start van een behandeling. Bij de oude richtlijn voor 

urineweginfecties werd een kweek geadviseerd bij een positieve nitriettest en/of een positieve 

leucocytentest. In figuur 4.14 is te zien dat in de in 2018 ingestuurde E. coli isolaten bijna altijd 

gevoelig zijn voor nitrofurantoïne en fosfomycine. Van de isolaten met K. pneumoniae is 29% 

ongevoelig voor fosfomycine. Voor co-amoxiclav, co-trimoxazol en ciprofloxacine is zowel voor E. coli 

als K. pneumoniae een resistentiepercentage van 10% of hoger te zien, met de hoogste 

resistentiepercentages voor co-amoxiclav. De resistentiepercentages voor Euregio-Zwolle komen 

overeen met de landelijke resistentiepercentages.  

Kanttekening bij de cijfers is dat het hier gaat om isolaten die zijn ingestuurd bij gecompliceerde 

urineweginfecties of therapiefalen. Hierdoor zijn de getoonde resistentieniveau ‘s beïnvloed richting 
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hogere percentages. Omdat het kweekbeleid aan het veranderen is kunnen trends in de tijd niet 

worden gepresenteerd. 

 

Figuur 4.14: Resistentiepercentages bij E. coli isolaten uit urine uit verpleeg- en verzorgingshuizen binnen het 

zorgnetwerk Euregio Zwolle (Bron: ISIS-AR, 2018) 

 

Bacteriële huidinfectie met S. aureus 

Er is geen aparte richtlijn voor bacteriële huidinfecties bij verpleeghuiscliënten. Specialisten 

Ouderengeneeskunde (SO’s) gebruiken hiervoor de NHG-richtlijn bacteriële huidinfecties. In eerste 

instantie wordt voor een empirisch beleid gekozen. Voor verschillende huidaandoeningen worden in 

de standaard verschillende empirische behandelingen geadviseerd. Alleen bij therapiefalen, een 

recidief op korte termijn, complicaties of een patiënt met een verhoogd risico op MRSA stuurt de SO 

een isolaat in voor een kweek en resistentiebepaling. In 2018 was 2% van de ingestuurde isolaten 

met S. aureus resistent is tegen flucloxacilline en 10% tegen clindamycine, beide vergelijkbaar met de 

landelijke resistentiepercentages. Omdat het kweekbeleid aan het veranderen is kunnen trends in de 

tijd niet worden gepresenteerd. 

 

Trends in aantal patiënten met een BRMO in een bloedisolaat 

In tabel 4.1 zijn per BRMO het totaal aantal geteste isolaten, het aantal isolaten dat positief getest is 

voor de betreffende BRMO en het percentage positief geteste isolaten. Er is geen duidelijke trend 

zichtbaar in het percentage positief geteste isolaten gedurende de periode 2014-2018. 
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Tabel 4.1: Aantal geteste en positieve patiënten met een BRMO in het eerste diagnostische bloedisolaat, van 

2014 tot en met 2018 in Euregio-Zwolle (Bron: ISIS-AR 2018) 

Jaar Getest (n) Positief (n) % positief 

CPE    

2014 1130 0 0 

2015 1131 0 0 

2016 1245 0 0 

2017 1382 1 0 

2018 1462 1 0,1 

ESBL    

2014 1130 48 4 

2015 1132 48 4 

2016 1243 66 5 

2017 1381 78 6 

2018 1457 74 5 

MRSA    

2014 365 7 2 

2015 348 10 3 

2016 379 5 1 

2017 442 10 2 

2018 513 7 1 

Q&A    

2014 1128 46 4 

2015 1130 38 3 

2016 1244 37 3 

2017 1380 39 3 

2018 1458 33 2 

VRE    

2014 56 0 0 

2015 56 3 5 

2016 63 0 0 

2017 77 1 1 

2018 69 0 0 
Q&A: Enterobacteriaceae resistent tegen quinolonen en aminoglycosiden. 
ESBL: Enterobacteriaceae met extended spectrum Beta-lactamase, geschat door middel van confirmatietest en indien die niet aanwezig 
was doormiddel van resistentie tegen ceftriaxon, cefotaxim of ceftazidim. 
CPE: Carbapenemase producerende Enterobacteriaceae, geschat door middel van confirmatietest en indien die niet aanwezig was door 
middel van resistentie tegen imipenem of meropenem. 
MRSA: Meticilline-resistente Staphylococcus aureus, geschat op basis van confirmatietesten voor aanwezigheid van het mecA gen of 
PbP2-productie, of, indien er geen confirmatietest aanwezig waren, op basis van S/I/R interpretatie van het laboratorium voor cefoxitine, 
of als er geen gegevens van een cefoxitine-test beschikbaar waren, voor oxacilline/flucloxacilline. 
VRE: Vancomycine-resistente Enterococcus faecium, geschat door middel van confirmatietest en indien die niet aanwezig was door middel 
van resistentie tegen amoxicilline/ ampicilline en vancomycine. 

 

4.3 Uitbraken 

MRSA clusters 

Clusters van MRSA-infecties / dragerschap met verspreiding buiten het ziekenhuis zijn 

meldingsplichtig. De GGD’en binnen het zorgnetwerk beschikken over deze data en kunnen deze uit 

hun registratiesystemen halen. In tabel 4.2 zijn het aantal MRSA uitbraken dat gemeld is bij de 3 

GGD-en in Euregio-Zwolle weergegeven. Zoals te zien zijn de meeste uitbraken binnen een AWBZ 

instelling geweest.  
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Tabel 4.2: Aantal MRSA uitbraken dat gemeld is bij de 3 GGD-en in Euregio-Zwolle naar afkomst, 2016-2018 

(Bron: GGD Twente, GGD IJsselland en GGD Noord- en Oost Gelderland) 

Melder 2016 2017 2018 (tm 23-08-2018) 

Thuiszorg 1 1 1 

AWBZ instelling 11 9 9 

Onbekend* 3 1 0 

Gezinssituatie 0 0 2 

Onderwijsinstelling 0 0 1 

Ziekenhuis 0 0 2 

TOTAAL 15 11 15 
* Door nieuw registratiesysteem niet meer te achterhalen waar het cluster vandaan komt 

 

Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties en Antimicrobiële resistentie (SO-ZI/AMR)  

Ziekenhuizen melden uitbraken van resistente bacteriën wanneer de uitbraak de continuïteit van 

zorg in gevaar brengt, bijvoorbeeld doordat een afdeling gesloten moet worden, of wanneer ondanks 

ingestelde infectiepreventiemaatregelen de bacterie zich blijft verspreiden en nieuwe besmettingen 

optreden. Ook andere zorginstellingen, zoals verpleeghuizen, kunnen melden. 

Hieronder staan de uitbraken die tussen 2012 en 2018 gemeld zijn in het SO-ZI/AMR door een 

instelling in de regio Euregio-Zwolle, in totaal waren dit er 23. In de meeste gevallen gaat het om een 

MRSA uitbraken (16) keer, gevolgd door een VRE uitbraken (5). De VRE uitbraken vonden allemaal in 

een ziekenhuis plaats, MRSA uitbraken werden ook gezien in verpleeg- en verzorgingshuizen. 

Tabel 4.3: Aantal uitbraken dat gemeld is bij het SO-ZI AMR door een instelling in de regio Euregio-Zwolle, 2012-

2019 (Bron: Bron: SO-Zi AMR, RIVM) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CPE       1  

ESBL 1       

MRSA  1 1 1 5 4 4 

VRE 1  1 3    

Totaal 2 1 2 4 5 5 4 

 

4.4 Vragen bij GGD-en over BRMO en MRSA  
In onderstaande figuren staat het aantal adviesvragen over BRMO en MRSA weergegeven dat is 

binnengekomen bij de 3 GGD-en in de regio, uitgesplitst naar afkomst van de vraag. Dit betreft 

vragen over de periode 2016 tot en met augustus 2018 en in totaal waren dit er 234. De meeste 

vragen over zowel MRSA als BRMO waren afkomstig vanuit particulieren en instellingen voor 

ouderenzorg.  
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Figuur 4.14: Aantal adviesvragen bij GGD-en in regio Euregio-Zwolle naar afkomst  (Bron: GGD Twente, GGD 

IJsselland en GGD Noord- en Oost-Gelderland, 2018) 
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4.5 Antibioticagebruik 
 

De recepten voor antibiotica van ± 95% van de openbare apotheken worden door de Stichting 

Farmaceutische Kengetallen geregistreerd. De onderzoekspopulatie wordt gevormd door het aantal 

inwoners dat wordt bediend door deze apotheken. De gebruiksgegevens worden geëxtrapoleerd 

naar de verstrekkingen door 100% van de openbare apotheken. Het antibioticagebruik in 

ziekenhuizen en in instellingen die bekostigd worden vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ) is hierbij 

niet meegenomen. 

Landelijk wordt een afname gezien van antibiotica uitgiften via openbare apotheken (voorgeschreven 

door huisartsen, poliklinieken en tandartsen).  Dit wordt vooral veroorzaakt door een afname van de 

uitgiften van tetracyclines, breedspectrum penicillines en penicillines in combinatie met beta-

lactamaseremmers.  

 

Antibioticagebruik per gemeente 

In 2016 werd in Nederland aan 21% van 

de bevolking antibiotica verstrekt voor 

systemisch gebruik uit de 

basisverzekering voor geneeskundige 

zorg. Antibiotica verstrekt tijdens 

opname in ziekenhuizen en 

verpleeghuizen zijn niet inbegrepen, 

verzorgingshuizen wel. In figuur 4.15 

hiernaast is te zien dat het gebruik 

binnen de Euregio-Zwolle regio verschilt 

per gemeente en varieert tussen de 16% 

(Ommen) en 26% (Twenterand).  

 

Figuur 4.15: Percentage bewoners dat een antibioticum 

voorgeschreven heeft gekregen, 2016 (Bron: 

Volksgezondheidenzorg.info, 2018) 

 

Factoren van invloed op de regionale variatie in voorschrijfgedrag  

• Mannelijke huisartsen schrijven meer antibiotica voor dan vrouwelijke huisartsen (17% versus 

16%). 

• Apotheekhoudende huisartsen schrijven meer antibiotica dan niet apotheekhoudende huisartsen 

(18% versus 16%). 

• Er is een grote praktijkvariatie in het voorschrijven van amoxicilline met clavulaanzuur, 

fluorchinolonen en macrolide antibiotica.  

(Bron: Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen 2016, IVM) 
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Voorschrijfgedrag antibiotica huisartsen 

 

 

Figuur 4.16. Percentage gebruik van reserve- en tweedekeusantibiotica op alle antibioticavoorschriften* (links) 

en percentage antibioticagebruikers op het totaal aantal patiënten (rechts) binnen Nederlandse 

huisartspraktijken in 2016, per tweecijferig postcodegebied** (Bron: Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen 

2017) 

*Reserve – en tweedekeusantibiotica: aantal voorschriften voor cefalosporinen, chinolonen en amoxicilline-clavulaanzuur gedeeld door het 

totaal aantal voorschriften voor antibiotica binnen de huisartspraktijken. **Bij de berekening is gecorrigeerd voor de leeftijds- en 

geslachtsverdeling binnen de huisartspraktijk. 

 

 

 

Landelijke trend in antibioticagebruik in ziekenhuizen 

Over de periode 2004-2016 is het totale 

antibioticagebruik in Nederlandse 

ziekenhuizen gestegen van 53,7 naar 

84,0 standaard dagdoseringen (DDD) per 

100 patiëntdagen.  De cijfers zijn 

afkomstig van ziekenhuisapotheken en 

het gaat hier om antibioticagebruik van 

klinisch opgenomen patiënten.  

Figuur 4.17: Trends in antibioticagebruik in ziekenhuizen, 

2004-2016  (Bron: Volksgezondheidenzorg.info, 2018) 
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Grote variatie in antibioticagebruik in verpleeghuizen (landelijk) 

In 2016 bedroeg het gemiddeld antibioticagebruik in verpleeghuizen 56,8 standaard dagdoseringen 

(DDD) per 1000 bewoners per dag. Er is grote variatie in gebruik tussen verpleeghuizen, van 15 tot 

128 DDD per 1000 bewoners per dag (Bron: Nethmap 2018). Gegevens over het antibioticagebruik in 

verpleeghuizen zijn beschikbaar voor de periode 2011-2016. Deze periode is te kort om uitspraken 

over trends te doen. De gegevens over het gebruik van antibiotica in verpleeghuizen zijn afkomstig 

van ziekenhuisapotheken die ook geneesmiddelen afleveren aan verpleeghuisbewoners.  

Antibioticagebruik in de veehouderij (landelijk) 

De verkoop van antibiotica in de veehouderij is sinds 2007 sterk gedaald, maar neemt de laatste 

jaren minder snel af dan daarvoor. Het Ministerie van Economische zaken heeft als doel gesteld dat 

tussen 2009 en 2015 de antibioticaverkoop in de veehouderij met 70% daalt. Uit de cijfers blijkt dat 

tussen 2009 en 2017 de verkoop met 63,4% is gedaald  (Bron: MARAN, 2018). Het gebruik van voor de 

mens belangrijke 3e en 4e generatie cefalosporines en fluorchinolonen is in de veehouderij tot een 

minimum beperkt (Bron: MARAN 2018). De daling in antibioticagebruik bij dieren lijkt gepaard te gaan 

met een afname in algemene resistentieniveaus bij dieren en in dierlijke producten en een afname 

van ESBL-producerende bacteriën in het bijzonder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.18: Trends in antibioticagebruik in de veehouderij, 1999-2017  (Bron: MARAN, 2018) 

 

4.6 Zorginfecties 

PREZIES  

Het PREZIES-netwerk is het meetsysteem van zorginfecties in ziekenhuizen en zelfstandige 

behandelcentra. Het geeft inzicht in hoe vaak deze infecties voorkomen in de instelling en levert de 

landelijke referentiecijfers die hierbij als spiegelinformatie gebruikt kunnen worden. Er zijn 

verschillende modules waaraan zorginstellingen kunnen deelnemen: Incidentieonderzoek 

Postoperatieve Wondinfecties (POWI), Incidentieonderzoek Lijnsepsis en Prevalentieonderzoek.  

Landelijk was de prevalentie van zorginfecties in 2017 5,3%, tussen ziekenhuizen uiteenlopend van 

1,3% tot 15,3%, waarbij de academische centra een hogere prevalentie hebben. De meest 

voorkomende zorginfecties zijn postoperatieve wondinfecties (1,8%) en luchtweginfecties (1,1%), 

gevolgd door primaire en secundaire sepsis (beide 0,4%). De prevalentie van postoperatieve 

https://www.volksgezondheidenzorg.info/afkortingen#DDD
https://www.volksgezondheidenzorg.info/afkortingen#DDD
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/antimicrobiële-resistentie-amr/cijfers-context/oorzaken#12817
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/antimicrobiële-resistentie-amr/cijfers-context/oorzaken#definitie--node-antibiotica
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/antimicrobiële-resistentie-amr/cijfers-context/oorzaken#12817
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wondinfecties is de laatste jaren gedaald. In de data van PREZIES zijn geen regionale verschillen te 

zien. Daarom is regionale terugkoppeling van deze data niet zinvol. De deelname aan PREZIES is 

opgevraagd bij het RIVM (2013-2017) en in tabel 4.4 en 4.5 weergegeven. Gegevens over deelname 

aan de module POWI zijn slechts beschikbaar tot en met 2015, dus daarom achterwege gelaten. 

Tabel 4.4: Aantal deelnemende instellingen aan het prevalentieonderzoek 2014-2017 

 2014 2015 2016 2017 

Deventer Ziekenhuis x x  x 

Gelre Ziekenhuizen  X x  x 

Isala Diaconessenhuis  X x x x 

Isala Zwolle     

Medisch Spectrum Twente X x x x 

SKB Winterswijk     

Ziekenhuisgroep Twente X x x x 

Ziekenhuis Saxenburg Groep  x x x 

 

Tabel 4.5: Aantal deelnemende instellingen aan het incidentieonderzoek Lijnsepsis 2013-2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Deventer Ziekenhuis      
Gelre Ziekenhuizen       
Isala Diaconessenhuis       
Isala Zwolle      
Medisch Spectrum Twente      
SKB Winterswijk x x x x x 
Ziekenhuisgroep Twente, Almelo    x x 
Ziekenhuis Saxenburg Groep   x x x 

 

SNIV (Surveillance Netwerk Infectieziekten 

Verpleeghuizen)  

 

Het doel van SNIV is een netwerk van verpleeghuizen te vormen 

die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance 

van infectieziekten en antibioticumgebruik in verpleeghuizen. In 

2012-2016 was de gemiddelde prevalentie van zorginfecties in 

verpleeghuizen in Nederland 2,7%, variërend van 2,2% tot 3,6% 

tussen verpleeghuizen. Urineweginfecties en lage 

luchtweginfecties kwamen het meest voor (resp. 1,8% en 0,6%). 

Van beide soorten infecties daalde de gemiddelde prevalentie 

de afgelopen jaren.  

De kaart hiernaast geeft de verpleeghuizen weer die deelnemen 

aan prevalentie- en incidentiemetingen in 2019. In Euregio-

Zwolle zijn er op dit moment geen verpleeghuizen die 

deelnemen aan SNIV.  

Figuur 4.19. Deelnemende 

verpleeghuizen aan prevalentie- en 

incidentiemetingen in 2019 
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5 Risicobeoordeling zorginstellingen 
 

Infectiepreventie 

De werkgroep Risicoprofiel heeft een groep experts uit diverse disciplines gevraagd om mee te 

denken over het classificeren van het risico op BRMO-verspreiding in diverse typen zorginstellingen. 

Deze experts zijn specialisten ouderengeneeskunde, deskundigen infectiepreventie werkzaam in 

verschillende sectoren en artsen infectieziektebestrijding van GGD’en.  

Zij classificeerden de verschillende zorginstellingstypen met speciale scorelijsten. Niet alleen op het 

risico op verspreiding, maar ook op mogelijkheden op controle van verspreiding.  

Per risicofactor (waaronder aanwezigheid infectiepreventiecommissie,  communicatie, transmurale 

werkafspraken, inzicht in vóórkomen BRMO en zorginfecties, schoonmaak,  bestuurlijke wil)  en per 

instellingstype (VVT, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, huisartsen, revalidatiecentra) is door de 

aanwezigen een risicobeoordeling gedaan: hoe goed is het geregeld en wat behoeft (de meeste) 

aandacht. De apothekers en ambulancediensten zijn buiten beschouwing gelaten, aangezien de 

meeste risico’s hiervan niet van toepassing zijn. Ook de zelfstandige behandelcentra zijn niet 

meegenomen, aangezien geen van de aanwezigen daar goed zicht op had. 

Door de aanwezigen werd de meeste prioriteit toegekend aan de thema’s 

infectiepreventiecommissie, communicatie, diagnostiek, transmurale werkafspraken en landelijke en 

regionale surveillance.  Wanneer gekeken wordt naar instellingstype, dan verdienen de VVT sector en 

de gehandicaptenzorg de grootste aandacht. De ziekenhuissector behoeft volgens de aanwezigen de 

minste extra aandacht, aangezien het infectiepreventiebeleid daar veelal al goed georganiseerd is.  

De volgende stap is nu om, in samenwerking met in eerste instantie de verpleeghuissector, tot 

verdere verbetering van de hygiëne en de infectiepreventie te komen, waarbij ‘best practices’ 

gedeeld en verspreid worden. In de komende jaren worden ook plannen opgesteld voor onder meer 

de gehandicaptenzorg, thuiszorg, revalidatiecentra, medisch kinderdagverblijven en huisartsen.  

 

Risicobeoordeling grensregio.  

Onze regio Euregio-Zwolle heeft een landsgrens met Duitsland. Logischerwijs vindt er verkeer plaats 

van patiënten en zorgverleners. Dit verkeer brengt risico’s op gebied van ABR met zich mee. Echter, 

afspraken tussen zorginstellingen in de Nederland-Duitsland grensregio zijn nog niet in kaart 

gebracht. Dit volgt op een later moment. 
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6 Zorgkaart: zorgverleners en -instellingen in de regio 
 

Gegevens over kenmerken van de gezondheidszorg zijn, net als demografische kenmerken, een 

hulpmiddel bij het vaststellen van de risico’s op het gebied van ABR. Door patiënten in ziekenhuizen 

en cliënten in zorginstellingen wordt relatief vaak antibiotica gebruikt, waardoor er een risico is op 

het ontstaan van antibioticaresistentie. Er is een risico op overdracht van resistente bacteriën tussen 

kwetsbare mensen die in deze instellingen verblijven. Door overplaatsing van cliënten van de ene 

instelling naar de andere kan antibioticaresistentie zich verspreiden in de zorgketen. Het is daarom 

van belang om overzicht te hebben van de zorginstellingen in de regio. Er is geen systeem waarin alle 

zorginstellingen in de regio zijn geregistreerd. Voor dit risicoprofiel is met name gebruik gemaakt van 

GHOR4all en Vektis. 

 

6.1 Ziekenhuizen  
 

Ziekenhuis Aantal bedden Type ziekenhuis 

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen 160 Algemeen 

Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn 329 Algemeen 

Sint Jansdal Ziekenhuis, Harderwijk 341 Algemeen 

Stichting Medisch Spectrum Twente,  Enschede 530 Topklinisch 

Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk 341 Algemeen 

Stichting Ziekenhuisgroep Twente, Hengelo 72 Algemeen 

Stichting Ziekenhuisgroep Twente, Almelo 303 Algemeen 

Isala, Zwolle, Meppel 994 Topklinisch 

Röpcke-Zweers Ziekenhuis, Hardenberg 197 Algemeen 

Deventer Ziekenhuis, Deventer 405 Algemeen 

Bron: GHOR4All, 2018 

 

6.2 Instellingen voor langdurige zorg  
Instellingen voor langdurige zorg zijn onder te verdelen in 

verpleeghuis locaties waar een specialist ouderengeneeskunde de 

hoofdbehandelaar van de cliënten is  en woonzorgcentra waar 

alle cliënten hun eigen huisarts hebben. Op de meeste locaties 

voor langdurige zorg in regio Euregio-Zwolle worden beide 

vormen van zorg aangeboden. Er is daarom gekozen beide 

vormen te combineren in dit risicoprofiel. 

In totaal zijn er in de regio 346 locaties waar langdurige zorg 

wordt geleverd verdeeld (Bron: GHOR4All). Op het kaartje hiernaast 

staan de locaties waar langdurige zorg wordt verleend 

weergegeven, evenals de ziekenhuizen. 
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6.3 Thuiszorgorganisaties  
In de regio zijn 744  instellingen/organisaties actief die thuiszorg verlenen (Bron: AGB-register, AGB type 

instelling: ‘Beheerstichting VVT’ en ‘Thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging’). Het landschap van thuiszorg-

verlenende organisaties is zeer divers, van (heel veel) individuele ZZP thuiszorgverleners aan de ene 

kant tot grootschalige zorgorganisaties met meer dan 10,000 werknemers aan de andere kant. Er zijn 

bijvoorbeeld teams die onder een koepelorganisaties vallen die ook verpleeghuiszorg levert, grote 

landelijk opererende organisaties met diverse zelfstandig opererende teams in onze regio en kleine 

bemiddelingsbureaus voor zelfstandig opererende ZZP'ers.  

 

6.4 Revalidatiecentra  
Er zijn in de Euregio-Zwolle regio 4 (klinische) revalidatiecentra, (poliklinieken zijn hierin niet 

meegenomen): 

- De Vogellanden in Zwolle 

- Klimmendaal in Apeldoorn 

- Roessingh in Enschede 

- Roessingh in Winterswijk 
(Bron: Revalidatie Nederland) 

 

6.5 Gehandicaptenzorg  
In regio Euregio-Zwolle  zijn 189 locaties waar gehandicaptenzorg (lichamelijk of verstandelijk) wordt 

verleend (Bron: AGB-register). Relevant voor ABR zijn met name organisaties die zorg leveren aan 

meervoudig gehandicapte cliënten met somatische aandoeningen. 

 

6.6 Huisartsen 
In de regio zijn 641 huisartsenpraktijken, waar in totaal 1342 huisartsen werkzaam zijn (Bron: AGB-

register). Gemiddeld is de dichtheid in Nederland 4,3 fte per 10.000 inwoners. Onderstaand  kaartje 

geeft de huisartsendichtheid per gemeente in Euregio-Zwolle weer. Dit loopt van 2,5 huisartsen per 

10.000 inwoners in Staphorst tot 6,0 in gemeente De Wolden. Deze huisartsen werken lokaal samen 

in verschillende huisartsenkringen. In de regio Euregio-Zwolle hebben we te maken met 4 

huisartsenkringen: 

- Kring Twente 

- Kring Gelre-IJssel 

- Kring Zwolle/ Flevo/ Vechtdal 

-  Kring Midden-Nederland 
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Figuur 6.1: Huisartsendichtheid per gemeente in de regio Euregio-Zwolle, 2017 (Bron: 

Volksgezondheidenzorg.info, 2018) 

In deze kringen hebben de huisartsen zich vervolgens georganiseerd in HAGROs (huisartsengroepen) 

en WAGROs (waarnemers groepen). Deze groepen (zowel de kringen als de WAGRO/HAGRO) zijn 

zeer verschillend in hoe hecht de cohesie is en wat ze al dan niet met elkaar organiseren/ 

communiceren. Vaak is er een nieuwsbrief en organiseren ze nascholingen/FTO's, maar dit kan meer 

of minder uitgebreid zijn, net als dat de overige activiteiten zeer wisselen (denk aan bv ICT projecten, 

werkafspraken met ziekenhuis/labs, samenwerking, etc.). Dit maakt het lastig om alle huisartsen in 1 

keer te bereiken. Beste methode lijkt nog via de kringen (nieuwsbrief), danwel communicatie vanuit 

de huisartsenposten, afhankelijk van het onderwerp en het doel. 

 

6.7 Ambulances 
Er zijn 4 ambulancevervoerders in de regio:  

- Ambulance Oost (Twente) 

- Ambulance IJsselland 

- RAV Noord- en Oost-Gelderland/ Witte Kruis 

- RAV Drenthe 

6.8  Apothekers 
Apothekers beschikken over gegevens over antibioticagebruik in hun verzorgingsgebied en spelen 

daarmee een rol in de aanpak van ABR, bijvoorbeeld apothekers die leveren aan instellingen voor 

ouderenzorg. Het opnemen van het aantal apotheken in de regio geeft inzicht in de 

netwerkinspanning die nodig is hen te betrekken.  

Volgens het AGB-register zijn er 213 apotheken aanwezig in de regio Euregio-Zwolle. 
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Onderstaande figuur geeft het aantal openbare apotheken en het aantal apotheekhoudende 

huisartsenpraktijken weer. De rechtse kaart laat zien dat de apotheekhoudende huisartsen vooral 

zijn gevestigd in meer landelijke gebieden. Daarmee vult dit kaartbeeld het beeld van de openbare 

apotheken (links) redelijk aan. 

 

 

Bron: Volksgezondheidenzorg.info, 2018 

 

6.9  Zelfstandige behandelcentra 
Informatie over het aantal zelfstandige behandelcentra voegt op dit moment niets toe. Als veel 

patiënten met complicaties (zorginfecties) door gestuurd blijken te worden naar reguliere 

ziekenhuizen, dan is er mogelijk wel relevantie. Denk aan abortusklinieken of tandartspraktijken. Dat 

aspect kan op termijn in het risicoprofiel meegenomen worden.  

Volgens het AGB-register waren er begin 2017 83 zelfstandige behandelcentra in de regio.  

 

6.10 Aanbieders van infectieziekten diagnostiek 
In de regio Euregio-Zwolle zijn er acht medisch microbiologische laboratoria (MML's) die diagnostiek 

voor medische microbiologie uitvoeren:  

- Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (Lab MicTA) in Hengelo: eerstelijns en tweedelijns 

diagnostiek 

- Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten (LMMI) van het Isala Ziekenhuis in 

Zwolle: eerstelijns en tweedelijns diagnostiek 

- Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie (LMMI) van het Deventer  

Ziekenhuis: eerstelijns en tweedelijns diagnostiek 

- Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie  van Gelre Ziekenhuizen in 

Apeldoorn: eerstelijns en tweedelijns diagnostiek 

- Laboratorium Medische Microbiologie van St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk: eerstelijns en 

tweedelijns diagnostiek 
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- Laboratorium Medische Microbiologie van Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem: eerstelijns en 

tweedelijns diagnostiek 

- Diagnostiek voor U: eerstelijns diagnostiek 

- SHO Centra voor medische diagnostiek in Velp: eerstelijns diagnostiek  

 

6.11 GGD’en 
In Euregio-Zwolle  zijn 4 GGD’en:  

• GGD IJsselland 

• GGD Twente  

• GGD Noord- en Oost Gelderland  

• GGD Drenthe 


