
Samenwerken tegen 

Antibiotica Resistentie 

(ABR);  

“raak ook besmet” 
 
 

 

8 november 2017 

ABR Zorgnetwerk 
Euregio-Zwolle 



Programma 
• 13:30 uur  Opening en welkom door Ina Kuper 

• 13:35 uur  Presentatie ABR Zorgnetwerk  
     Euregio-Zwolle 

• 14:15 uur  Presentatie 3 projecten 

• 14:45 uur  Pauze 

• 15:15 uur  Workshop 

• 15:55 uur  Plenaire terugkoppeling  

• 16:05 uur  Het vervolg…. 
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Aanleiding 

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
(VWS) is in 2016 de regionale aanpak 
antibioticaresistentie (ABR) 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. 
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Waarom is het een probleem? 

• Resistentie tegen antibiotica is een van de 
belangrijkste bedreigingen van de volksgezondheid.  

• Door toename van antibioticaresistentie ontstaan 
steeds vaker infecties die moeilijker of niet meer 
behandeld kunnen worden. 

• Kans op onbehandelbare infecties neemt toe 



Wat is antibioticaresistentie? 

dia 5 

Antibioticum remt groei of doodt bacterie Bacterie resistent: antibioticum onvoldoende of geen effect 



Antibiotica: resistentieontwikkeling 

dia 6 Antibioticaresistentie: Verantwoord antibioticagebruik, Presentatie Verenso 01-10-2015 

 

• 1940 → introductie penicilline 

 

• 1941 → penicilline R 

 

• 1949 → 60% penicilline R 

 

• 1958 → introductie methicilline 

 

• 1961 → methicilline R (=MRSA) 

 

• 1989 → S. aureus meest frequente verwekker N.I. 

 

• 1986 → introductie vancomycine 

 

• 1999 → prevalentie MRSA: 0.1-90% 

 

• 2002 → vancomycine R (= VRSA) 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://martevansanten.wordpress.com/2012/03/24/antibiotica-en-resistente-bacterien/&ei=aY_LVPyMKsOsPYWYgNgG&bvm=bv.84607526,d.ZWU&psig=AFQjCNHA0AI-ea_LsA8lJEEdbDsNYyuGpg&ust=1422713057807496


Toename resistentie 

dia 7 

Voor antimicrobiële therapie 

• Spontane mutatie 

• Verworven gen 

• Intrinsiek resistent 

tegen antimicrobiëel  

middel X 

Toedienen 
antimicrobieel  
middel X 

Tijdens antimicrobiële therapie 

Selectie 
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2001-2002

Endemicity Sporadic reports

Endemicity Sporadic reports
2005

2007

Antibioticaresistentie ESBL 

(bron: CDC) 



Antibioticaresistentie  

dia 12 

carbapenems 

2008 

2013 



Hoofddoel 

Het voorkomen van vermijdbare schade en sterfte 
door infecties met resistente bacteriën. Verdere 
ontwikkeling en verspreiding van (multi-) 
resistentie beheersen, zodat ook in de toekomst 
een effectieve behandeling van infecties met 
antibiotica mogelijk blijft. 
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Over het ABR Zorgnetwerk 
Euregio-Zwolle 

De minister van VWS heeft in onze regio Isala aangewezen om 
alle relevante partijen bij elkaar te brengen in een stuurgroep: 

 

De stuurgroep bestaat uit: 

• Ina Kuper, Raad van Bestuur Isala  

• Laurent de Vries, Raad van Bestuur Viattence 

• Rianne van den Berg, DPG GGD IJsselland 

• Teysir Halaby, arts microbioloog LabMicTa 

• Hans Hutten, kwartiermaker  
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Het Regionaal Coördinatieteam 

• Deskundige infectiepreventie:              Mark Lotgerink , GGD Twente 

• Arts infectieziekten:                                Sandra de Jong, GGD IJsselland 

• Verpleegkundige:                                     Mark Boonstra, Carint Reggeland 

• Arts Microbioloog:                                  Teysir Halaby, LabMicTa 

• Specialist Ouderengeneeskunde:         Joop Hermans, IJsselheem 

• Epidemioloog:                           Femke Koedijk, GGD Twente     
               (tijdelijk Simone Boerema) 

• Kwartiermaker:                                        Hans Hutten 

 

• Huisarts              Vacant 

• Andere specialisten / professionals op afroep 
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Taken 
Betrokken organisaties en instellingen gaan 
gezamenlijk werken aan doelen als:  
 

• Draagvlak creëren binnen de eigen instellingen/organisaties 

• Samenwerken o.a. door bredere verbinding met publieke gezondheid 

(werken aan vertrouwen en verbinden) 

• Kennis en data delen, bundelen, verbreden, uitwisselen en vergroten 

(transparantie creëren met als doel kennis te hebben van regionale BRMO 

prevalentie en verspreiding) 

• Onderling goed communiceren, elkaar versterken en kennis delen 

• Een transparante werkwijze hebben 

• Een samenhangend en onderling afgestemd beleid hanteren op het  

      gebied van infectiepreventie, aandacht hebben voor basishygiëne,  

      BRMO detectie,  bestrijding en antibiotic stewardship;  

      óók in de eerstelijns gezondheidszorg. 
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Waarom nadruk op de VVT sector? 

• Veel cliënten krijgen antibiotica (1 : 5 cliënten 
hebben een kuur) 

• Bewustwording van de risico’s en beleid 
aanpassen 

• Richtlijnen opstellen voor met name lagere 
luchtweginfecties en urineweginfecties (80% 
van de infecties in verpleeghuizen) 

 

 



ABR Zorgnetwerk 
Euregio-Zwolle 

Welke (simpele) maatregelen? 

• Scholing / deskundigheidsbevordering 

 

• Hygiënemaatregelen  

– Zorgpersoneel draagt geen horloges en ringen 

– Men draagt geen handschoenen wanneer het niet 
nodig is 

– Schoonmaakpersoneel gebruikt de juiste 
schoonmaakmethodes  
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Wat als er toch een uitbraak is? 

• Is het instelling overstijgend? Regionaal 
Signalerings Overleg opzetten 

 

• Welke maatregelen zijn noodzakelijk? 

 

• Bevindingen en data delen om er  
van te leren 
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Gevolgen voor cliënt en medewerkers? 

• Verbetering hygiëne en kwaliteit 

 

• Vermindering aantal infecties / uitbraken 

 

• Uiteindelijk minder kosten en werklast 



Samen optrekken 

Er is al veel op het gebied van het bestrijden van 
ABR in onze regio, dat willen we graag delen. 

Daarvoor moeten we elkaar leren kennen, “best 
practices” ontdekken en praktische afspraken 
maken. 

 

Dat kunnen we alleen samen! 
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Doet u mee? 

• Bestuurlijk commitment        - convenant 

 

• Inhoudelijke deskundigheid   - werkgroepen 

 

• Subsidie voor projecten ABR  -  partners 
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www.abrnetwerk.nl  

info@abrnetwerk.nl  
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