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Agenda 

 

● Aanleiding & doelstelling 

● Werkwijze 

● Conclusies & aanbevelingen 

● Hoe verder? 

 



Aanleiding 

 

● Landelijk beleid AMR 

 

● Landelijke surveillance AMR: 

– BRMO 

– Zorginfecties 

– Antibioticagebruik 

– JUIST Antibioticagebruik 

 

● Dataverzameling zoveel mogelijk op basis van bestaande 
(zorg)registraties! 

 

–  Haalbaarheidsonderzoek in 1e, 2e en 3e (LZ) lijn 

 

 format | Date_Text 



3 landelijke pilots JGAB: 1e 
lijn, 2e lijn, langdurige zorg 



Wat is juist gebruik? 

Het bepalen van juist gebruik is van vele factoren afhankelijk en niet in één parameter te vangen. In dit 

project is ervoor gekozen het antibiotica gebruik per diagnose (LWI en UWI) te vergelijken met:  

 

1. Richtlijnen antibiotica gebruik 

Landelijke richtlijnen voor het juist gebruik van antibiotica worden periodiek geëvalueerd en indien nodig 

herzien. In het dit project worden de meest recente richtlijnen gebruikt voor het vergelijken van 

antibiotica prescripties per zorgorganisatie bij de betreffende diagnose/indicatie.  

 

2. Benchmark gegevens  

De prescriptiegegevens van zorginstellingen worden afgezet ten opzichte van de landelijke trend en ten 

opzichte van vergelijkbare instellingen (case mix). 

 

 



Uitdagingen langdurige zorg (2016): 

 

● Gebrek aan (goede) richtlijnen voor de doelgroep van kwetsbare 
ouderen 

 

– Richtlijn UWI Verenso ernstig verouderd 

– NHG Standaard ‘acuut hoesten’ beperkt toepasbaar 

– Geen consensus over (diagnostische) criteria voor starten/niet 
starten antibiotica  

 

 

● Beperkte automatisering zorgregistraties 

 

● Beperkte AB-surveillance en -stewardship  
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Verschillend startpunt per domein 

Eerste lijn Tweede lijn Langdurige zorg 

Automatisering Hoog 
5 grote HIS 

 

Hoog 
ChipSoft / EPIC 

(80% markt) 

Relatief laag 
(ECD sterk in ontwikkeling, 

veel spelers) 

Kwaliteit van 

registratie 

Hoog 
- AB voorschriften ✅ 

- Indicaties ✅ 

Midden 

- AB voorschriften ✅ 

- Indicaties ✅ 

Laag 
- AB voorschriften ✅ 

- Indicaties ✅ 

Data beschikbaarheid 

 
Hoog Midden Laag 

AB-Surveillance Nethmap  
Aflevergegevens AB 

Nethmap  
Aflevergegevens AB 

- 

AB-Stewardship 

 
FTO A-Team’s - 
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Proces langdurige zorg 

 

● Keuze voor start met één EPD: YSIS 

 

● Pilots gekoppeld aan zes peilstations (1 per academische werkplaats 
ouderenzorg) 

– Twee peilingen: S&S antibiotica ; S&S psychofarmaca 

 

● Data registratie op basis van SNIV criteria voor UWI en LLWI 

 

● Software tbv registratie ingebouwd in de ‘onderzoeksschil’ van YSIS 

 

● Duur registratie: 4 mnd 

 

● Analyse en spiegelrapportages door VUmc/RIVM 

 

● Spiegelgesprek in FTO of artsenoverleg met elk peilstation  
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Ziekenhuizen 
 
Huisartsengroepen 
 
Peilstations 
 
 



Over YSIS 

● Offspring van ouderengeneeskunde VUmc en 3 zorgorganisaties 

 

● Gebouwd op basis van werkprocessen, voor en door gebruikers 

 

● Standaardformulieren 

 

● Relevante en gevalideerde meetinstrumenten en handreikingen 
binnen YSIS beschikbaar 

 

● SAAS:  geen technisch onderhoud nodig 

 

● Reguliere zorgregistraties beschikbaar voor onderzoek en 
kwaliteitsverbetering 

 

● Onderzoeksmodule voor prospectieve dataverzameling (peilstations, 
ANNA, UPCARE en IMPETUS)   
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Data verzameling: hoe? 

 

 

● ‘onder water ingebouwde’ triggertermen 

 

● Pop-ups 

 

● Korte vragenlijst: symptomen, (aanvullend) onderzoek, beleid 
(AB?) 

 

● Reminders 
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voorbeeld 

voorbeeld 

voorbeeld 



Surveillance UWI 

78% 

84% 

73% 

80% 

71% 

73% 

75% 

Peilstation 6 (443)

Peilstation 5 (443)

Peilstation 4 (1085)

Peilstation 3 (551)

Peilstation 2 (836)

Peilstation 1 (1946)

Totaal peilsations (5294)

Percentage AB voorschriften bij UWI 

verdenkingen 

N=729 

N=178 

N=183 

N=146 

N=100 

N=62 

N=60 



Waar gaat het gesprek met de behandelaars over? 



Ervaringen van  
deelnemers 

● “Hier lopen we echt in voorop” 

 

● “Een beetje ‘big brother’ ervaring, maar maakt je wel meer bewust” 

 

● “Dankzij de pop-ups en de vragenlijsten ging ik kritischer nadenken 
over mijn behandelbeslissing. Weet ik zeker dat ik mag uitgaan van 
een waarschijnlijke infectie?” 

 

● “Gedurende de pilot merkte ik dat onder collega’s het besef groeide 
dat we een dergelijk onderzoek veel eerder hadden moeten doen” 

 

● “Kom eerst maar eens af met een nieuwe richtlijn” 

 

 

 

 

 

 



Bevindingen per domein 
Eerste lijn Tweede lijn Langdurige zorg 

Data beschikbaar? Ja, onderdeel reguliere 

registratie, 

retrospectief 

Nu nog beperkt; 

registratie wordt gestart 

Ja, in de vorm van een 

steekproef 

Stewardship 

rapportages  

Compleet, waardevol, 

casuïstiek 

 

Format beschikbaar, 

eerst registratie periode 

nodig 

Compleet, waardevol, 

wens om richtlijnen te 

benutten  

Surveillance beeld 

 
Ja 

 

Ja,  

exclusief indicaties 

Ja 

 

Ervaring? Positief, overgang naar 

regulier is bespreekbaar 

 

Langzame start, 

uniforme registratie, 

grote impact 

Positief, voor opschaling 

is veel nodig 

 

50% reductie onjuist 

gebruik 
Reductie is mogelijk,  

% onbekend 
Toekomst muziek 

Wat is onjuist gebruik? 

 Nieuwe richtlijnen! 



Conclusies: 

 

1. Het is mogelijk om AB voorschriften te relateren aan indicaties 

2. Deze informatie leidt tot:  

› een meer gedetailleerd surveillance beeld 

› zinnige en bruikbare spiegelinformatie voor professionals 

3. Professionals zijn positief over de toegevoegde waarde van deze informatie, 

willen meer! 

4. Op basis van eerder onderzoek wordt gedragsverandering verwacht, denk 

hierbij aan de kwaliteit van de besluitvorming door artsen. 

 

 Nader onderzoek! 

  

 



Hoe verder? 
 

 

Aanpassing software: technisch en inhoudelijk 

Nieuwe richtlijnen zijn ingebouwd 

 Feedback deelnemers op problemen software verwerkt 

 

Meer eigenaarschap bij het veld: training 

 

Tweede meting  1 februari – 1 mei 

 

Spiegelgesprekken juni 

 

Doorontwikkeling andere software leveranciers: programma ‘eenheid van taal 

en continue zorgregistratie’   

 
 

 
 

 
 

 

 

 


