
  

 

ZICHT OP  

ANTIBIOTICARESISTENTIE  

2018 Regionaal risicoprofiel Noord-Holland West 

Antibiotica worden toegepast om bacteriële infecties te behandelen of te voorkomen. Dit heeft in de vo-

rige eeuw voor een sterke daling van ziekte en sterfte gezorgd. Bacteriën kunnen echter resistentie ont-

wikkelen tegen antibiotica. Dit betekent dat bacteriële infecties niet of  minder effectief  behandeld kun-

nen worden met als gevolg een hogere ziektelast, hogere sterfte en hogere kosten. Ook bedreigt antibio-

ticaresistentie belangrijke verworvenheden van de geneeskunde. Zonder werkzame antibiotica kunnen 

bijvoorbeeld transplantaties, darmoperaties en behandelingen voor kanker niet meer veilig worden uit-

gevoerd. Proactief  handelen en meer regionale samenwerking is nodig om dit groeiende probleem te 

stoppen of  te vertragen. Daarbij is inzicht in de problematiek en de risico’s in de regio van belang voor 

het opstellen van beleid, maatregelen en draagvlak voor de uitvoering ervan. 
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VOORWOORD 

Voor u ligt het regionale risicoprofiel ‘Zicht op anti-

bioticaresistentie’ van het zorgnetwerk Noord-

Holland West. In dit rapport leest u wat er bekend 

is over de omvang van het probleem van antibioti-

caresistentie in onze regio, welke factoren het risico 

hierop vergroten en waar aangrijpingspunten voor 

beleid liggen.  

Antibioticaresistentie betekent dat bacteriële infec-

ties niet of minder effectief behandeld kunnen wor-

den met antibiotica, met als gevolg een hogere 

ziektelast, hogere sterfte en hogere kosten. Ook 

bedreigt antibioticaresistentie belangrijke verwor-

venheden van de geneeskunde. Zonder werkzame 

antibiotica kunnen bijvoorbeeld transplantaties, 

darmoperaties en behandelingen voor kanker niet 

meer veilig worden uitgevoerd.1 In vergelijking met 

het buitenland is de situatie in Nederland tot nu toe 

gunstig. Er is echter reden tot zorg. Sinds enkele 

jaren stijgt het aantal ESBL-producerende bacteriën 

als veroorzaker van infecties. Ook is de infectiedruk 

vanuit het buitenland hoog, neemt het aantal kwets-

bare patiënten toe en de beschikbaarheid van anti-

biotica af, en kan de infectiepreventie in instellin-

gen verbeterd worden.  

Om antibioticaresistentie te voorkomen en de ge-

volgen van resistentie zoveel mogelijk terug te drin-

gen startte het ministerie van VWS in 2015 met het 

landelijke programma antibioticaresistentie.2 Als 

onderdeel van dit programma zijn 10 regionale 

zorgnetwerken gevormd. In een zorgnetwerk wer-

ken verschillende zorgorganisaties en disciplines 

aan een gezamenlijke aanpak van antibioticaresis-

tentie in de regio.  

Eén van de taken van het zorgnetwerk is het maken 

van een regionaal risicoprofiel, een bundeling van 

beschikbare informatie over antibioticaresistentie. 

Regionale cijfers over antibioticaresistentie en zorg-

infecties zijn vooral afkomstig uit landelijke surveil-

lance. Er is beperkt informatie over Noord-Holland 

West beschikbaar, omdat niet alle instellingen uit 

onze regio hieraan deelnemen. Voorlopig lijkt het 

erop dat de cijfers in onze regio vergelijkbaar zijn 

met landelijke cijfers. Jaarlijks hebben enkele zorg-

instellingen in de regio te maken met een uitbraak 

van een resistente bacterie. Dit betreft vooral pati-

ënten met een MRSA-bacterie. Door de juiste maat-

regelen te treffen konden deze uitbraken tot nu toe 

tijdig een halt worden toegeroepen. De verplaat-

singen van patiënten tussen zorgorganisaties en van 

en naar academische ziekenhuizen in Amsterdam, 

met kwetsbare patiëntpopulaties met een hoog an-

tibioticagebruik, vergroot de kans op antibioticare-

sistentie, evenals de toename van het aantal reizi-

gers van en naar het buitenland en de vergrijzing.  

In het risicoprofiel leest u ook waar aangrijpings-

punten liggen voor de aanpak van antibioticaresis-

tentie. Het gaat bijvoorbeeld om scholing over in-

fectiepreventie voor zorgmedewerkers, meer aan-

dacht voor zorgvuldig gebruik van antibiotica, 

deelname aan surveillance voor inzicht in trends en 

tijdig herkennen van uitbraken, en betere informa-

tie als patiënten met een resistente bacterie naar 

een andere zorginstelling of naar huis gaan.  

Het regionaal coördinatieteam van het zorgnetwerk 

Noord-Holland West wil samenwerking, kennisuit-

wisseling en (nog meer) aandacht voor de aanpak 

van antibioticaresistentie bij zorginstellingen en 

professionals in onze regio stimuleren. Zowel me-

disch microbiologische laboratoria, GGD’en, huis-

artsen, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, ver-

pleeghuizen, apothekers en andere zorgorganisa-

ties kunnen hun steentje bijdragen. Wij komen 

graag bij u langs voor een gesprek hierover! 

Yvonne van Duijnhoven, voorzitter stuurgroep zorg-

netwerken antibioticaresistentie Noord-Holland/

Flevoland 
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SAMENVATTING 

Inleiding 

Antibioticaresistentie (ABR) betekent dat bacteriële 

infecties niet of minder effectief behandeld kunnen 

worden met antibiotica. Het ministerie van VWS 

startte in 2015 met het landelijke programma anti-

bioticaresistentie. Als onderdeel van dit programma 

zijn 10 regionale zorgnetwerken gevormd. Eén van 

de taken van de zorgnetwerken is om via een regio-

naal risicoprofiel inzicht te geven in het vóórkomen 

van ABR en bijzonder resistente micro-organismen 

(BRMO) in Noord-Holland West, in risicofactoren 

voor ABR en in mogelijke aangrijpingspunten voor 

beleid en interventies.  

 

Regionaal inzicht in problematiek 

➢ Geen compleet beeld voor Noord-Holland West 

Regionale cijfers over (trends in) het vóórkomen van 

uitbraken van BRMO, ABR, zorginfecties en antibioti-

cagebruik zijn beperkt beschikbaar. Niet alle orga-

nisaties in het netwerk nemen deel aan landelijke 

surveillance, alleen ernstigere uitbraken worden ge-

meld, registraties van zorgorganisaties zijn niet ver-

gelijkbaar en ook de deelname aan het puntpreva-

lentie onderzoek (PPO) in verpleeghuizen is matig. 

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. Wel zijn de drie 

MML’s in Noord-Holland West een project gestart 

om het regionale inzicht en de terugkoppeling over 

ABR en BRMO in de regio te verbeteren.  

➢ Beschikbare regionale cijfers over ESBL en MRSA 

lijken vergelijkbaar met landelijke cijfers 

In 2017 was circa 5% van de onderzochte E.coli 

isolaten van patiënten opgenomen in ziekenhuizen in 

Noord-Holland West resistent voor 3e generatie 

cefalosporines, net als 8,5% van de K. pneumonia 

isolaten. Deze cijfers uit de routinediagnostiek zijn 

vergelijkbaar met landelijke cijfers (6% voor E.coli 

en 11% voor K. pneumonia) en komen ongeveer 

overeen met het percentage ESBL-producerende 

bacteriën (Extended Spectrum Betalactamase). Van 

de S. aureus isolaten uit ziekenhuizen in de regio 

was circa 1,5% resistent voor flucloxacilline 

(landelijk 2%). Bij benadering is dit het cijfer voor 

MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus aureus).  

Voor bewoners van verpleeg-en verzorgingshuizen 

zijn geen regionale cijfers beschikbaar. Landelijk 

waren de resistentiepercentages voor 3e generatie 

cefalosporinen in 2017 7% voor E. coli isolaten en 

8% voor K. pneumonia isolaten. Van de S. aureus 

isolaten uit verpleeg– en verzorgingshuizen was 1% 

resistent voor flucloxacilline in 2017. Het kweekbe-

leid in verpleeg– en verzorgingshuizen geeft waar-

schijnlijk een bias richting hogere percentages. 

Bij isolaten van huisartspatiënten liggen de resisten-

tiecijfers iets lager, maar ook deze cijfers zijn waar-

schijnlijk een overschatting vanwege het kweekbe-

leid. In 2017 was circa 4% van de E. coli isolaten 

van huisartspatiënten in Noord-Holland West resis-

tent voor 3e generatie cefalosporines en 8% van de 

K. pneumonia isolaten (landelijk 4% voor E.coli en 

5% voor K. pneumonia). Circa 3% van de S. aureus 

isolaten van huisartspatiënten in de regio was in 

2017 resistent voor flucloxacilline (landelijk 3%).  

Het percentage ESBL bij ziekenhuis– en huisartspati-

ënten is landelijk licht gestegen. De ESBL– en MRSA-

cijfers in Noord-Holland West lijken niet te verschil-

len van de landelijke cijfers, maar zijn mogelijk niet 

representatief voor de hele regio, omdat niet alle 

laboratoria zijn aangesloten op ISIS-AR, het lande-

lijke Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem-

Antibiotica Resistentie. 

➢ Alleen landelijke cijfers voor CRE en VRE 

In 2017 was minder dan 0,5% van de E. coli en K. 

pneumoniae isolaten van ziekenhuispatiënten resis-

tent voor carbapenems (Carbapenem Resistente En-
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terobacteriaceae, CRE). Circa 1% van de geteste 

isolaten was resistent tegen vancomycine 

(Vancomycine Resistente Enterokok, VRE). Het CRE-

percentage is sinds 2013 stabiel. Voor CRE en VRE 

zijn geen regionale cijfers beschikbaar, omdat de 

aantallen daarvoor te klein zijn. 

➢ 5% van ziekenhuispatiënten in Nederland heeft 

zorginfectie 

In 2017 was de prevalentie van zorginfecties in Ne-

derlandse ziekenhuizen 5,3%. Postoperatieve wond-

infecties en luchtweginfecties kwamen het meest 

voor. Academische ziekenhuizen hebben vaker te 

maken met zorginfecties dan perifere ziekenhuizen. 

Alle ziekenhuizen in Noord-Holland West namen in 

de periode 2014-2017 deel aan één of meerdere 

modules van PREZIES, het landelijke surveillance sys-

teem voor zorginfecties. Regionale cijfers over zorg-

infecties 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% van 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 cij-

fers over zorginfecties in verpleeghuizen zijn niet 

beschikbaar. Slechts een klein aantal organisaties in 

Noord-Holland West neemt deel aan SNIV. 

➢ Antibioticagebruik in de 1e lijn daalt 

Zorgvuldig gebruik van antibiotica verkleint het risi-

co 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 antibioticage-

bruik in de regio lager dan landelijk. In 2016 is aan 

19% van de inwoners van Noord-Holland West an-

tibiotica verstrekt (landelijk was dit 20,6%). Er is 

geen informatie over zorgvuldig gebruik van antibi-

otica op regionaal niveau. Wel lijken er grote ver-

schillen te bestaan in voorschrijfgedrag tussen art-

sen. 

Risicogroepen 

➢ Toename kwetsbare inwoners 

In Noord-Holland West woonden in 2017 ruim 1,5 

miljoen inwoners. Bepaalde groepen, zoals ouderen 

en chronisch zieken, hebben meer risico op infecties 

en op een hoger antibioticagebruik. Het aandeel 

80-plussers in de regio neemt toe van 4% in 2015 

(68.500 inwoners) tot 9% in 2030 (143.000 inwo-

ners). Er is nog beperkt zicht op andere mogelijke 

risicogroepen, zoals dak– en thuislozen, drugsver-

slaafden en andere sociaal kwetsbare groepen. 

➢ Reizen van en naar risicolanden voor ABR 

Nederlanders die bepaalde landen elders in de 

wereld bezoeken, hebben een grote kans om resis-

tente 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. Ook asielzoekers en toeristen uit de-

ze regio’s hebben een groter risico drager te zijn 

van een resistente bacterie. Door de toeristische 

trekpleister Amsterdam zijn er vergeleken met an-

dere regio’s vaker ziekenhuisopnames van buiten-

landers in Amsterdam en omgeving. Voor de toe-

komst wordt een toename van het aantal reizigers 

verwacht. Verder maken Nederlanders met een 

migratieachtergrond relatief vaak gebruik van ge-

zondheidszorg in het land van herkomst. Deze ont-

wikkelingen betekenen een groter risico op intro-

ductie van resistente bacteriën in zorginstellingen in 

Noord-Holland West.  

➢ Patiëntbewegingen in de regio 

Patiënten bewegen zich vooral regionaal tussen 

zorgorganisaties. Op die manier kunnen resistente 

bacteriën zich verspreiden. Inzicht in patiëntstromen 

tussen zorginstellingen in Noord-Holland West en 

van en naar de academische en specialistische cen-

tra in Amsterdam is van belang voor inzicht in de 

risicoplekken. De patiëntstromen zijn niet meer re-

cent in beeld gebracht. Ook is niet duidelijk wat de 

impact hiervan is voor ABR en wat de rol is van 

verschillende typen zorginstellingen, zoals academi-

sche, specialistische en algemene ziekenhuizen, ver-

pleeghuizen en woonzorgcentra. Wel is er een 

overzicht van zorgorganisaties in de regio.  
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Het zorglandschap 

➢ Vele zorgorganisaties betrokken 

Ziekenhuiszorg, acute zorg en laboratoria: In 2017 

waren er 5 ziekenhuisorganisaties met 8 klinische 

locaties in Noord-Holland West. Op 2 locaties 

wordt topklinische zorg gegeven (Spaarne gasthuis 

en Noordwest Ziekenhuisgroep). In 2016 verzorg-

den 3 regionale ambulancevoorzieningen 219.090 

ambulanceritten in de regio. Drie medisch microbio-

logische laboratoria (MML) in de regio en 3 MML’s 

van academische en specialistische centra in Amster-

dam doen diagnostiek voor inwoners van Noord-

Holland West. Categorale instellingen en zelfstandi-

ge behandelcentra zijn nog niet in beeld. 

De verpleeghuiszorg in de regio wordt geboden 

door 14 organisaties met 67 verpleeghuislocaties. 

Er zijn 113 woonzorgcentra onder beheer van 30 

organisaties. Ook telt de regio 3 revalidatiecentra. 

Er is nog geen volledig overzicht van private, vaak 

kleinschalige, woonvormen voor ouderen en van de 

gehandicaptenzorg. 

Extramurale zorg: in Noord-Holland West zijn er 

circa 70 organisaties die thuiszorg bieden, 700 huis-

artsen, 200 apotheken en 3 GGD’en.  

➢ Samenwerking in een groot, divers en dynamisch 

zorglandschap 

Het zorglandschap in Noord-Holland West is groot, 

divers en verandert continu. Fusies van zorgorgani-

saties, een toename van complexe zorg in verpleeg-

huizen en de thuiszorg, privatisering en de vele pro-

fessionals die betrokken kunnen zijn bij de zorg voor 

een patiënt/cliënt betekent dat het maken van ge-

zamenlijke afspraken lastig kan zijn. Er zijn verschil-

lende samenwerkingsverbanden van zorgorganisaties 

en professionals uit de 2e lijnszorg, 1e lijnszorg, 

acute zorg en langdurige zorg, zowel op landelijk, 

regionaal als lokaal niveau. Zij kunnen faciliteren in 

de samenwerking die nodig is voor de aanpak van 

ABR, zoals voor transmurale werkafspraken.  

Organisatorische risicofactoren 

➢ Behoefte aan praktische handvatten voor infec-

tiepreventie 

In de meeste zorgorganisaties zijn er richtlijnen 

voor infectiepreventie, kunnen scholingen worden 

gevolgd, worden audits uitgevoerd en in ziekenhui-

zen en verpleeghuizen is er een infectiepreventie-

commissie. Toch is er veel variatie in de uitvoering 

van infectiepreventiemaatregelen tussen organisa-

ties. Met name in de langdurige zorg en de thuis-

zorg is behoefte aan praktische handvatten, zoals 

meer op de setting toegesneden werkinstructies, 

checklists, scholing en het uitwisselen van tips en 

tools. Ook kan de plan-do-check-act cyclus verbe-

teren. Zo kunnen audits frequenter worden uitge-

voerd, is meer aandacht mogelijk voor de imple-

mentatie van verbeteracties en kan de IPC een 

(pro-)actievere rol oppakken. De beperkte aan-

dacht voor infectiepreventie in de basisopleiding 

van zorgmedewerkers, het tekort aan en verloop 

van personeel en de toename van ZZP-ers in de 

zorg zijn belemmerende factoren. Er is nog geen 

gedetailleerd beeld over de uitvoering van infec-

tiepreventie in alle zorgorganisaties.  

➢ Lokaal inzicht in vóórkomen BRMO en zorginfec-

ties varieert 

Instellingen in de langdurige zorg en de 1e lijn 

hebben beperkt inzicht in het vóórkomen van 

BRMO en zorginfecties in hun organisatie of prak-

tijk. BRMO en zorginfecties worden niet altijd of 

niet eenduidig geregistreerd en slechts een klein 

aantal instellingen doet mee aan landelijke surveil-

lance. Microbiologische diagnostiek vindt vooral 

door laboratoria in de regio plaats. Zij kunnen or-

ganisaties inzicht geven in de lokale situatie. Zie-

kenhuizen hebben vermoedelijk beter inzicht in het 

vóórkomen van BRMO en zorginfecties in hun orga-

nisaties, maar het is niet bekend of en hoe dit 

wordt gebruikt als input voor kwaliteitsverbetering. 

➢ Communicatie over BRMO bij overdracht is niet 

eenduidig 

Bij de overdracht van patiënten/cliënten naar een 

andere zorginstelling of naar huis is de communica-

tie over BRMO niet eenduidig. Er zijn in de regio 

nog geen transmurale werkafspraken gemaakt 

tussen instellingen over het elkaar wederzijds infor-

meren over het vóórkomen van BRMO bij de over-
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kenhuiszorg in Amsterdam nemen bij de patiënt-

stromen een bijzondere positie in. Mogelijk zijn 

er andere groepen kwetsbare inwoners die we 

nu niet in beeld hebben. 

➢ Het zorglandschap is groot, divers, complex en 

verandert continu. Dit maakt samenwerking tus-

sen zorgorganisaties en professionals, essentieël  

voor de aanpak van ABR, lastig. Er zijn vele 

landelijke, regionale en lokale samenwerkings-

verbanden, die hierin kunnen faciliteren. Meer 

inzicht in (organisatorische) risico’s voor ABR bij 

categorale instellingen, zelfstandige behandel-

centra en kleinschalige woonvormen is gewenst. 

➢ Er is behoefte aan praktische handvatten voor 

infectiepreventie en met name in de langdurige 

zorg en de thuiszorg kan de plan-do-check-act 

cyclus beter worden nageleefd. Het beeld over 

de uitvoering van infectiepreventie in de zorg-

organisaties van het netwerk is nog niet com-

pleet. 

➢ Er is winst te behalen met meer inzicht in het 

vóórkomen van BRMO en zorginfecties én in de 

mate waarin antibiotica zorgvuldig worden 

voorgeschreven in de eigen zorgorganisatie. 

Deze informatie kan gebruikt worden om het 

lokale infectiepreventie– en antibioticabeleid te 

evalueren en bij te stellen. Meer tijd en aan-

dacht voor de registratie, analyse en terugkop-

peling van deze informatie is van belang. 

➢ De communicatie over BRMO bij de overdracht 

van patiënten/cliënten naar huis of naar een 

andere zorginstelling is voor verbetering vat-

baar. Ook de informatie naar patiënten/

cliënten met een BRMO over de maatregelen 

die genomen worden schiet soms te kort. 

➢ In de aanpak van ABR geven professionals ach-

tereenvolgens prioriteit aan zorgvuldig gebruik 

van antibiotica, verbeteren van de overdracht 

bij patiënten/cliënten met een BRMO, meer 

aandacht voor hygiëne en infectiepreventie en 

meer inzicht in (trends in) het aantal patiënten/

cliënten met een BRMO.  

 

 

 

dracht van patiënten of bij medewerkers die voor 

meerdere instellingen werken. De informatie komt 

regelmatig te laat en op verschillende manieren. 

Dit vergroot het risico op verspreiding van BRMO. 

Ook krijgen patiënten/cliënten met een BRMO 

soms te weinig informatie over de maatregelen die 

het zorgpersoneel neemt, waardoor verwarring en 

onduidelijkheid kan ontstaan.  

➢ Aandacht voor zorgvuldig antibioticagebruik 

Zorgvuldig gebruik van antibiotica is belangrijk in 

de aanpak van ABR. In de 2e lijnszorg is het anti-

bioticabeleid goed vastgelegd en zorgen A-teams 

voor de naleving hiervan. Hiervoor is in de 1e lijns-

zorg en de langdurige zorg aandacht, bijvoor-

beeld via behandelrichtlijnen, FTO’s en DTO’s, 

maar de uitvoering varieert. Meerdere organisa-

ties geven aan dat het diagnostisch en therapeu-

tisch handelen van artsen naar een hoger niveau 

gebracht kan worden.  

➢ Draagvlak voor aanpak ABR wisselend 

De interesse voor de aanpak van ABR en voor in-

fectiepreventie bij bestuurders en professionals in 

de zorg wisselt sterk per sector en organisatie. 

Vooral in de 1e lijnszorg en de langdurige zorg 

worden barrières ervaren bij de preventie en be-

strijding van ABR, zoals een hogere werkdruk, on-

rust onder bewoners en financiële gevolgen.  

 

Conclusies en aanbevelingen 

➢ De beschikbare regionale cijfers over het vóór-

komen van BRMO, ABR en het gebruik van anti-

biotica lijken vergelijkbaar of zelfs gunstiger 

dan landelijk. Echter, dit inzicht is gebaseerd op 

beperkte informatie die beschikbaar is op regi-

onaal en lokaal niveau. Meer informatie is no-

dig om plannen en activiteiten goed te onder-

bouwen en te evalueren. Regionaal en landelijk 

zijn er diverse initiatieven waar organisaties bij 

aan kunnen sluiten om dit inzicht in de toekomst 

te verbeteren. Ook inzicht in factoren die deel-

name aan deze initiatieven belemmeren is ge-

wenst. 

➢ Ouderen, reizigers en patiënten die worden 

overgeplaatst tussen zorgorganisaties zijn risi-

cogroepen die extra aandacht en nader onder-

zoek verdienen in Noord-Holland West. De 3 

locaties voor academische en specialistische zie-
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INLEIDING 

Aanleiding. Waarom en voor wie? 

Eén van de taken van het zorgnetwerk is het maken 

van een regionaal risicoprofiel antibioticaresistentie 

(ABR). Het risicoprofiel heeft als doel om inzicht te 

geven in de belangrijkste risico’s voor het ontstaan 

en vóórkomen van ABR in Noord-Holland West en 

keuzes in plannen en activiteiten van het zorgnet-

werk te onderbouwen en te prioriteren. Ook kan 

het profiel worden gebruikt om andere organisa-

ties, bestuurders en professionals te informeren en 

te betrekken bij het zorgnetwerk Noord-Holland 

West. Bijvoorbeeld door in gesprekken of tijdens 

bijeenkomsten in het netwerk gezamenlijk het pro-

fiel te bespreken en de informatie te duiden.  

Verwachtingen. Wat omvat het wel en niet? 

In het profiel is informatie uit verschillende bronnen 

geanalyseerd en waar mogelijk geduid voor beleid 

en praktijk. Het is een momentopname en een eer-

ste regionale stand van zaken over de risico’s voor 

ABR in de zorg. Niet over alle onderwerpen en risi-

co’s voor ABR is op dit moment informatie beschik-

baar. Dit kan echter ook informatief zijn, bijvoor-

beeld omdat het aangeeft waar lacunes zitten. Het 

risicoprofiel zal in de toekomst moeten worden 

aangepast en geactualiseerd. Het verder betrek-

ken van netwerkpartners bij het verzamelen van 

informatie en het identificeren van risico’s is daarin 

een belangrijk onderdeel.  

Werkwijze. Hoe is het tot stand gekomen? 

Dit risicoprofiel is tot stand gekomen onder regie 

van het regionaal coördinatieteam van het zorgnet-

werk Noord-Holland West en vastgesteld door de 

stuurgroep. De notitie ‘Regionaal risicoprofiel regi-

onale zorgnetwerken ABR’ van de landelijke werk-

groep risicoprofiel is als leidraad gebruikt.3 De 

informatie voor het risicoprofiel is op velerlei wijze 

verkregen, zoals tijdens gesprekken en bijeenkom-

sten, via persoonlijk contact, door literatuurstudie, 

vragenlijsten, het raadplegen van websites en 

openbare bronnen, en het opvragen van informatie 

bij de organisaties in het zorgnetwerk. Ook heeft 

het RIVM in samenwerking met de regionale epide-

miologen van de zorgnetwerken verkend welke 

regionale informatie uit de landelijke surveillance 

systemen gehaald kan worden. 

Leeswijzer 

Dit profiel bestaat uit 4 hoofdstukken. In hoofdstuk 

1 wordt beschreven wat er bekend is over het 

vóórkomen van resistente bacteriën, zorginfecties 

en antibioticagebruik in Noord-Holland West. 

Hoofdstuk 2 gaat over risicogroepen: groepen in-

woners in onze regio die kwetsbaarder zijn en 

meer risico lopen om te maken te krijgen met ABR. 

In hoofdstuk 3 staat weergegeven welke zorgorga-

nisaties er zijn in Noord-Holland West en in hoofd-

stuk 4 wordt beschreven wat, volgens professionals 

uit de regio, de belangrijkste organisatorische aan-

grijpingspunten zijn voor de aanpak van ABR. In 

ieder hoofdstuk staan de belangrijkste bevindingen 

beschreven. Gedetailleerdere informatie en illustra-

ties staan op de rechterpagina’s. In de verticale 

grijze tekstkaders staat achtergrondinformatie en 

literatuur over de risico’s. 
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  Wat weten we? 

1   INZICHT IN DE PROBLEMATIEK 

Regionaal inzicht in het vóórkomen van antibioticaresistentie (ABR) 

en bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) draagt bij aan 

transparantie en communicatie over ABR in de regio, agendasetting 

en draagvlak voor de aanpak van ABR, en aan de ontwikkeling en 

evaluatie van (regionaal) beleid en interventies. 

Het zorgnetwerk Noord-Holland West is 1 van de 10 regionale 

zorgnetwerken ABR in Nederland. De indeling komt grotendeels 

overeen met de indeling voor de regionale overleggen acute zorg 

(ROAZ-regio’s) én met de regio’s waarbinnen patiëntstromen tussen 

zorgorganisaties voornamelijk plaatsvinden.4 Resistente bacteriën, 

maar ook andere infecties, verspreiden zich daarom relatief snel 

binnen de regio, terwijl de grenzen tussen de zorgregio’s kunnen 

werken als barrières die de verdere verspreiding vertragen.5,6  

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke informatie beschikbaar is 

over ABR, BRMO, zorginfecties en antibioticagebruik in het zorgnet-

werk Noord-Holland West. Welke resistente bacteriën zijn bijvoor-

beeld in meer of mindere mate aanwezig in de regio? In welke set-

tings speelt deze problematiek en wat zijn de signalen en trends? 
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Inzicht in de problematiek 

Uitbraken van BRMO 

Er is sprake van een epidemiologische ver-

heffing of uitbraak wanneer er bij  2 of 

meer patiënten, waarbij het zelfde type 

BRMO is geïsoleerd, een epidemiologische 

link wordt gevonden. Daarvan is sprake 

wanneer stammen in eenzelfde tijdsperiode 

op eenzelfde locatie worden aangetroffen 

en op basis van typering (waarschijnlijk) tot 

dezelfde kloon behoren.7 

 

SO-ZI/AMR 

Het Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties 

en Antimicrobiële resistentie (SO-ZI/AMR) 

is een landelijk meldpunt voor uitbraken 

van resistente bacteriën in ziekenhuizen en 

andere zorginstellingen. Het doel van het 

SO-ZI/AMR is vroegsignaleren van uitbra-

ken die een bedreiging kunnen zijn voor de 

volksgezondheid en het ondersteunen en 

adviseren van instellingen bij het nemen 

van maatregelen om deze bedreiging weg 

te nemen. Ziekenhuizen melden uitbraken 

wanneer de continuïteit van zorg in gevaar 

komt, bijvoorbeeld doordat een afdeling 

gesloten moet worden, of wanneer ondanks 

ingestelde infectiepreventiemaatregelen 

nieuwe besmettingen blijven optreden. Ook 

andere zorginstellingen, zoals verpleeghui-

zen, kunnen melden. Melden bij SO-ZI/

AMR is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. In 

een maandelijks overleg bespreken profes-

sionals de signalen en mogelijke conse-

quenties.8  

 

Meldingen bij GGD’en 

Artsen moeten bepaalde infectieziekten 

melden bij de GGD. Infecties veroorzaakt 

door BRMO zijn (nog) niet meldingsplichtig, 

met uitzondering van clusters van MRSA die 

buiten het ziekenhuis zijn ontstaan. Ook zijn 

instellingen verplicht om een ongewoon 

hoog aantal zieken te melden aan de 

GGD (artikel 26 van WPG).9 Dat geldt 

bijvoorbeeld voor verpleeg- en verzor-

gingshuizen, maar ook voor scholen en kin-

deropvangcentra. De GGD geeft voorlich-

ting aan alle betrokkenen, doet bron- en 

contactonderzoek en adviseert over even-

tueel gebruik van preventieve medicijnen 

en/of vaccinaties. De meldingen en advies-

vragen die de GGD krijgt, worden veelal 

vastgelegd in een registratiesysteem.  

UITBRAKEN VAN BRMO 

17 meldingen bij SO-ZI/AMR door ziekenhuizen in de regio  

Sinds de start van het SO-ZI/AMR in 2012 tot mei 2018 zijn er 17 

uitbraken van resistente bacteriën gemeld door ziekenhuizen in Noord

-Holland West (uiteenlopend van 1 tot 4 meldingen per jaar). In an-

dere zorgnetwerken is er in dezelfde periode tussen de 11 en 32 

keer gemeld door ziekenhuizen (totaal waren er 212 meldingen in 

Nederland). Vergelijking is echter lastig, omdat het aantal inwoners 

en het aantal ziekenhuizen per zorgnetwerk verschilt en er verschillen 

kunnen zijn in meldingsbereidheid. De meeste meldingen in Noord-

Holland West gingen over MRSA, gevolgd door CPE en VRE.  

Ook verpleeghuizen kunnen uitbraken melden bij het SO-ZI/AMR. Er is 

tot nog toe 3 keer een MRSA uitbraak gemeld door verpleeghuizen in 

Noord-Holland West. In andere zorgnetwerken hebben verpleeghui-

zen 1 tot 9 keer gemeld (totaal waren er 212 meldingen in Neder-

land). Verwacht wordt dat verpleeghuizen in de toekomst meer zullen 

melden, nu ze een vergoeding kunnen krijgen voor de extra kosten 

voor bestrijding van een BRMO-uitbraak mits deze uitbraak is gemeld 

bij het SO-ZI/AMR.10 

De meldingen zijn niet representatief voor alle uitbraken van BRMO 

waarmee zorginstellingen te maken hebben. Immers, melding is vrijwil-

lig en gebeurt alleen als uitbraken bedreigend kunnen zijn voor de 

continuïteit van zorg of de volksgezondheid. Ook is het waarschijnlijk 

dat niet elke uitbraak gesignaleerd wordt, omdat typering van BRMO 

bij 2 of meer dragers op een afdeling niet altijd plaatsvindt. 

 

Meldingen en adviesvragen bij GGD’en 

Aan de afdelingen infectieziektebestrijding van de GGD’en in de re-

gio is gevraagd om informatie over BRMO-adviesvragen uit hun regi-

stratiesystemen te halen. Dit kan inzicht geven in bijvoorbeeld het type 

BRMO waar de meeste vragen over binnenkomen en het aantal ge-

melde uitbraken/clusters van BRMO buiten het ziekenhuis. In de perio-

de 2013-2017 registreerden GGD Hollands Noorden en GGD Zaan-

streek Waterland ruim 150 vragen over BRMO. De meeste vragen 

betroffen MRSA. Zo’n 90% van de vragen was een adviesvraag en 

10% betrof een melding van een individueel geval of een uitbraak. 

Bijna de helft van de geregistreerde vragen werden gesteld door 

instellingen voor ouderenzorg, maar ook particulieren, huisartsen en 

de thuiszorg namen contact op met de GGD. De cijfers zijn onderling 

beperkt vergelijkbaar, omdat het aantal inwoners en zorgorganisaties 

per GGD-regio verschilt, GGD’en verschillende registratiesystemen 

gebruiken, de wijze van registreren verschilt en niet elke GGD had 

data over alle jaren beschikbaar. GGD Kennemerland had door de 

overgang op een ander registratiesysteem alleen data over 2017 

beschikbaar. In dat jaar noteerden zij 35 meldingen en adviesvragen 

over BRMO.  
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ANTIBIOTICARESISTENTIE (ABR) EN BIJZONDER RESISTENTE MICRO-ORGANISMEN (BRMO) 

 

Antibioticaresistentie (ABR) ontstaat door mutatie en selectie. Dit is een natuurlijk proces. Hoe meer antibiotica worden ge-

bruikt, hoe groter de kans dat bacteriën resistentie ontwikkelen. Bacteriën kunnen resistentiemechanismen onderling uitwisse-

len door overdracht van bacterieel genetisch materiaal. Ook kunnen bacteriën antibiotica onwerkzaam maken door bepaal-

de enzymen uit te scheiden. De naam van die enzymen wordt gebruikt voor het aangeven van de soort resistentie. Zo zijn er 

Carbapenamase Producerende Enterobacteriaceae, kortweg CPE en bacteriën die Extended Spectrum BetaLactamase (ESBL) 

produceren. Er zijn ook resistente soorten die genoemd zijn naar het antibioticum waartegen de bacterie resistent is. De be-

langrijkste hiervan zijn MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) en VRE (Vancomycineresistente Enterokok). Deze 

vier resistentievormen zijn in Nederland en de ons omringende landen het belangrijkst. Micro-organismen die resistent zijn 

tegen de zogenaamde eerstekeuze antibiotica of tegen meerdere groepen antibiotica noemen we bijzonder resistente micro

-organismen (BRMO). Er moet dan uitgeweken worden naar reservemiddelen of zelfs naar “laatste redmiddelen”. Deze mid-

delen moeten echter zo lang mogelijk op de plank blijven liggen om resistentievorming te vertragen.11  

AANTAL MELDINGEN BIJ SO-ZI/AMR DOOR ZIEKENHUIZEN IN NOORD-HOLLAND WEST 

* Dit betrof met name meldingen van uitbraken van C. difficile. 

Bron: RIVM, Overzicht SO-ZI/AMR voor regionale zorgnetwerken, juni 2018 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 

(tot mei) 
Totaal 

Type BRMO         

CPE -  - 1 - - - 3 4 

ESBL - - - - - - - - 

MRSA 1 3 2 1 - 1 - 8 

VRE -  - 1 1 1  1 - 4 

N.v.t./anders* - 1 - - - - -  1 

Totaal 1 4 4 2 1 2 3 17 
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Inzicht in de problematiek 

Surveillance van ABR 

Surveillance draagt bij aan een beter in-

zicht in de aanwezigheid van resistente 

bacteriën en in veranderingen in de tijd. 

Resistente bacteriën kunnen alleen worden 

bestreden als bekend is waar ze zitten. 

Surveillance omvat systematische dataver-

zameling en signalering, interpretatie en 

rapportage, advies en onderzoek. Deze 

informatie wordt gebruikt bij het opstellen 

of aanpassen van klinische richtlijnen, de 

ontwikkeling van beleid en wetenschappe-

lijk onderzoek. Naarmate surveillance actu-

eler (meer real-time) gebeurt, kan de infor-

matie ook worden gebruikt als ‘information 

for action’ (tijdiger signaleren van verhef-

fingen zodat zorgverleners elkaar sneller 

kunnen informeren en actie kunnen onder-

nemen), zowel op landelijk, regionaal als 

lokaal niveau.11,12 

 

ISIS-AR 

Het Infectieziekten Surveillance Informatie 

Systeem-Antibiotica Resistentie (ISIS-AR) is 

het landelijke surveillance systeem om 

(trends in) het vóórkomen van resistente 

bacteriën in Nederland in kaart te bren-

gen. MML’s sturen maandelijks uitslagen 

van alle routinediagnostiek met resistentie-

bepalingen naar het RIVM. ISIS-AR bevat 

dus alleen de testuitslagen van positieve 

kweken. Het RIVM controleert de gegevens 

op kwaliteit en neemt ze op in de nationale 

databank. Ook worden achtergrondgege-

vens vastgelegd, zoals type aanvrager en 

patiëntkenmerken. Deelnemende MML’s 

ontvangen elk kwartaal een rapportage 

over de door hen aangeleverde gegevens, 

en kunnen via een webportaal (ISIS-web) 

hun eigen gegevens analyseren en vergelij-

ken met geaggregeerde data van alle 

andere deelnemende MML’s. MML’s kunnen 

bovendien onderling afspraken maken 

over het delen van data via ISIS-web.12 

 

Type-Ned (Typeringsnetwerk-Nederland) 

Via Type-Ned voert het RIVM landelijke 

kiemsurveillance van MRSA en CPE uit. 

MML’s sturen alle 1e isolaten van MRSA/

CPE-patiënten naar het RIVM en een selec-

tie van isolaten van dragers. Het RIVM 

zorgt voor de confirmatie en typering van 

de bacteriën. Ook legt het RIVM achter-

grondgegevens van de patiënt vast om 

inzicht te krijgen in het voorkomen en de 

verspreiding van MRSA en CPE.13 

ANTIBIOTICARESISTENTIE 

Noord-Holland West (nog) beperkt aangesloten op ISIS-AR 

In de regio is de deelname aan landelijke surveillancesystemen voor 

ABR, zoals ISIS-AR en TypeNed, vergeleken met andere zorgnetwer-

ken in Nederland (nog) beperkt. Van de drie medisch microbiolo-

gische laboratoria (MML’s) in de regio zijn twee MML’s aangesloten 

op ISIS-AR, waarvan één MML ook een databestand heeft aangele-

verd in het afgelopen jaar (peildatum juni 2018). Voor één MML is de 

aansluiting in bewerking. Landelijk zijn 44 van de 55 MML’s aangeslo-

ten, waarvan er 39 een databestand hebben aangeleverd in het 

laatste jaar. Voor 11 laboratoria is de aansluiting nog in bewerking 

of is men nog niet klaar voor aansluiting.  

In 2018 is in het zorgnetwerk Noord-Holland West een project ge-

start door de drie MML’s om het regionale inzicht en de terugkoppe-

ling over ABR en BRMO in de regio te verbeteren (zie ook het kader 

op pagina 53 van hoofdstuk 4). Het Streeklaboratorium Haarlem 

neemt ook deel aan het landelijke project ‘Eenheid van Taal in ABR’. 

Dit project beoogt snellere signalering en betere monitoring van ver-

heffingen en uitbraken van infecties met BRMO door standaardisatie 

van medisch microbiologische begrippen en gestructureerde elektroni-

sche uitwisseling.14 

 

Dekking ISIS-AR geconcentreerd in het Noordwesten 

Naast aansluitstatus is de dekking van ISIS-AR, dat wil zeggen het 

percentage inwoners waarover informatie aanwezig is in ISIS-AR, van 

belang om te beoordelen in welke mate regionale cijfers over ABR en 

BRMO een representatief en betrouwbaar beeld geven van de regio. 

Verschillen in dekking kunnen, naast verschillen in aansluitstatus en 

aangeleverde data door MML’s, ook samenhangen met andere facto-

ren, zoals verschillen in leeftijdsopbouw en gezondheid tussen inwo-

ners of verschillen in zorgaanbod en aanvraagbeleid. In Noord-

Holland West loopt de dekking van ISIS-AR in 2017 erg uiteen. Er is 

weinig informatie beschikbaar over het oostelijke en het zuidelijke 

deel van het zorgnetwerk. Dit betekent dat cijfers over ABR en BRMO 

in het zorgnetwerk met name gebaseerd zijn op informatie uit het 

noordwestelijke deel van de regio en mogelijk niet representatief zijn 

voor het hele zorgnetwerk. 
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AANSLUITSTATUS MML’S OP ISIS-AR PER 1-11-2018 EN PERCENTAGE INWONERS PER VIERCIJFERIG POSTCODEGEBIED WAARVAN MINIMAAL 

1 ISOLAAT AANWEZIG IS IN ISIS-AR IN 2017, PER ZORGNETWERK 

 

Bron:  RIVM, Regionale terugrapportage ISIS-AR 2017 zorgnetwerk Noord-Holland West 
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Resistenties in ziekenhuizen in de regio lijken vergelijkbaar of zelfs 

gunstiger dan landelijk, maar informatie is beperkt 

Uit de grafieken op pagina 19 blijkt dat de resistentiepercentages in 

Noord-Holland West (staven met 95% betrouwbaarheidsinterval) niet 

of nauwelijks afwijken van de landelijke cijfers (stippen). De grafieken 

tonen resistentiepercentages voor verschillende antibiotica bij isolaten 

van E.coli, K. pneumonia en S. aureus afkomstig uit de routinediagnos-

tiek bij patiënten opgenomen in ziekenhuizen in de periode 2013-

2017.16 Resistentie voor 3e generatie cefalosporines geeft een goede 

indicatie van het percentage ESBL-bacteriën. In 2017 was circa 5% 

van de E.coli isolaten uit ziekenhuizen in Noord-Holland West hiervoor 

resistent. Datzelfde gold voor 8,5% van de K. pneumonia isolaten. Re-

sistentie voor flucloxacilline is een goede benadering voor het MRSA-

cijfer. Circa 1,5% van de S. aureus isolaten uit ziekenhuizen in de regio 

was in 2017 resistent voor flucloxacilline. Vanwege de kleine aantallen 

zijn er op regionaal niveau geen cijfers voor CPE en VRE beschikbaar. 

Alle testgegevens zijn geïnterpreteerd volgens de EUCAST richtlijnen 

2017.17 Om de betrouwbaarheid van de cijfers te verhogen worden 

er kwaliteitseisen aan de data gesteld. De cijfers uit ISIS-AR voor 

Noord-Holland West zijn echter gebaseerd op de data van 1 MML en 

daarom mogelijk niet representatief voor alle ziekenhuizen in de regio. 

Een ander MML doet eigen analyses op laboratoriumdiagnostiek. Zij 

vonden in 2016, 2017 en 2018 ESBL percentages van respectievelijk 

5.2%, 4.6% en 5.1% in enterobacteriaceae isolaten afkomstig uit uri-

ne. In bloed isolaten vonden zij ESBL percentages van respectievelijk 

7.6%, 5.4% en 5.8%. In een prevalentiestudie naar dragerschap in 

2015 werd 5,7% ESBL gevonden in 3 ziekenhuizen in de regio Kenne-

merland.18  

 

Alleen landelijke cijfers als indicatie voor langdurige zorg 

Voor verpleeg– en verzorgingshuizen zijn geen betrouwbare cijfers 

beschikbaar voor Noord-Holland West. Dit komt onder andere door-

dat niet alle MML’s zijn aangesloten op ISIS-AR en omdat het niet altijd 

mogelijk is isolaten van bewoners uit verpleeg– en verzorgingshuizen 

te selecteren uit de ISIS-AR database. Landelijk was in 2017 7% van 

de E.coli isolaten (urinemonsters) afkomstig uit de routinediagnostiek bij 

bewoners van verpleeg– en verzorgingshuizen resistent voor 3e gene-

ratie cefalosporines en 8% van de K. pneumonia isolaten (indicatie 

voor ESBL). Van de S. aureus isolaten uit verpleeg– en verzorgingshui-

zen was 1% resistent voor flucloxacilline in 2017 (indicatie voor 

MRSA). Resistentiepercentages van E. coli waren landelijk 41% voor co

-amoxiclavulaanzuur, 24% voor ciprofloxacine, 27% voor trimetoptrim 

en 24% voor co-trimoxazol. Voor K. pneumonia waren deze percenta-

ges respectievelijk 18%, 21%, 28% en 16%. Resistentie van K. pneu-

monia voor fosfomycine was landelijk 22%. Verpleeg– en verzorgings-

huizen sturen gewoonlijk alleen een kweek in bij gecompliceerde urine-

weginfecties of therapiefalen. Hierdoor worden de resistentiepercenta-

ges overschat. Ook het kweekbeleid in verpleeghuizen is momenteel 

aan het veranderen, waardoor cijfers over verschillende jaren niet ver-

gelijkbaar zijn en er voor verpleeg– en verzorgingshuizen geen trends 

geanalyseerd kunnen worden.   

Inzicht in de problematiek 

ABR in ziekenhuizen 

De belangrijkste BRMO’s in Nederland zijn 

ESBL, MRSA, CPE en VRE. In 2017 was 5% 

van de E.coli isolaten van ziekenhuispatiën-

ten een ESBL. Datzelfde gold voor 9% van 

de K. pneumonia isolaten. Landelijk is het 

percentage ESBL tussen 2013 en 

2017 gestegen, maar nog steeds laag 

vergeleken met andere Europese landen. 

1,4-2% van de S. aureus isolaten van zie-

kenhuispatiënten in Nederland was een 

MRSA. In 2017 was 0,03% van de E. coli 

en 0,42% van de K. pneumoniae van de 

isolaten afkomstig van ziekenhuispatiënten 

resistent tegen carbapenems. Deze percen-

tages zijn sinds 2013 stabiel gebleven. 

Gegevens over vancomycineresistente en-

terokokken zijn beperkt beschikbaar. Circa 

1% van de geteste faeces-isolaten van 

ziekenhuispatiënten bevatte VRE.15 
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TRENDS IN RESISTENTIEPERCENTAGES VAN 2013-2017 BIJ E.COLI ISOLATEN UIT ALLE DIAGNOSTISCHE MATERIALEN UIT DE KLINIEK INGE-

STUURD DOOR LABORATORIA IN NOORD-HOLLAND WEST. 

TRENDS IN RESISTENTIEPERCENTAGES VAN 2013-2017 BIJ K. PNEUMONIA ISOLATEN UIT ALLE DIAGNOSTISCHE MATERIALEN UIT DE KLINIEK 

INGESTUURD DOOR LABORATORIA IN NOORD-HOLLAND WEST 

TRENDS IN RESISTENTIEPERCENTAGES VAN 2013-2017 BIJ S. AUREUS ISOLATEN UIT ALLE DIAGNOSTISCHE MATERIALEN UIT DE KLINIEK INGE-

STUURD DOOR LABORATORIA IN NOORD-HOLLAND WEST 

Bron:  RIVM, Regionale terugrapportage ISIS-AR 2017 zorgnetwerk Noord-Holland West 

De staven zijn de regionale cijfers met 95% 

betrouwbaarheidsintervallen. De stippen zijn 

de landelijke cijfers.  

NB: De stijging in resistentie voor amoxicilline/

clavulaanzuur in 2016 en 2017 wordt ge-

deeltelijk veroorzaakt door de introductie van 

een nieuwe testmethode.  

De staven zijn de regionale cijfers met 95% 

betrouwbaarheidsintervallen. De stippen zijn 

de landelijke cijfers.  

NB: De stijging in resistentie voor amoxicilline/

clavulaanzuur in 2016 en 2017 wordt ge-

deeltelijk veroorzaakt door de introductie van 

een nieuwe testmethode.  

De staven zijn de regionale cijfers met 95% 

betrouwbaarheidsintervallen. De stippen zijn 

de landelijke cijfers.  
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Inzicht in de problematiek 

Huisartspatiënten 

In 2017 was 3% van de E. coli-isolaten uit 

de routinediagnostiek bij huisartspatiënten 

een ESBL. Bij K. pneumoniae was dit 4%. 

Net als in de ziekenhuizen worden de laat-

ste vijf jaar vaker ESBL-bacteriën bij pati-

ënten van huisartsen gevonden. Twee pro-

cent van de S. aureus isolaten van huisart-

spatiënten was een MRSA.15 

 

Dragerschap algemene bevolking 

Van de Nederlandse bevolking is 5,0-

8,6% drager van ESBL-bacteriën.20 Het 

gebruik van antibiotica of maagzuurrem-

mers en het reizen naar landen buiten Euro-

pa, vooral naar Azië, Afrika en Noord-

Amerika, verhogen het risico op drager-

schap.21 Uit een prevalentiestudie onder 

3.873 patiënten van 20 huisartspraktijken 

bleek dat 0,2% drager was van een 

MRSA.22 

In 2018 is het puntprevalentieonderzoek (PPO) naar het vóórkomen 

van dragerschap van ESBL in verpleeghuizen uitgevoerd door het 

RIVM in samenwerking met de ABR zorgnetwerken.19 De resultaten van 

het PPO worden niet beïnvloed door het kweekbeleid. De landelijke 

resultaten worden in het voorjaar van 2019 verwacht. In Noord-

Holland West hebben 5 organisaties met 7 verpleeghuizen deelgeno-

men. Het is nog niet duidelijk of er regionale cijfers kunnen worden 

berekend. 

 

Ongeveer 5% ESBL onder huisartspatiënten in regio 

Uit de grafieken op pagina 21 blijkt dat ook de resistentiepercenta-

ges afkomstig uit de routinediagnostiek van isolaten uit urine van huis-

artspatiënten in Noord-Holland West (staven met 95% betrouwbaar-

heidsinterval) niet of nauwelijks verschillen van de landelijke cijfers 

(stippen). In 2017 was circa 4% van de E. coli isolaten van huisartspa-

tiënten in Noord-Holland West resistent voor 3e generatie cefalospori-

nes en 8% van de K. pneumonia isolaten (indicatie voor ESBL). Circa 

3% van de S. aureus isolaten van huisartspatiënten in de regio was in 

2017 resistent voor flucloxacilline (indicatie voor MRSA).  

Huisartsen laten meestal alleen kweken bij gecompliceerde urineweg-

infecties of therapiefalen. Hierdoor worden de resistentiepercentages 

mogelijk overschat. Ook zijn de percentages mogelijk niet volledig re-

presentatief voor alle patiënten van huisartsen in Noord-Holland West, 

omdat niet alle MML’s in de regio zijn aangesloten op ISIS-AR. De re-

gionale resistentiepercentages van huisartsen zijn gebaseerd op het 

woonadres van de patiënt van wie een kweek is ingestuurd naar een 

MML. Ook testuitslagen van MML’s buiten de regio Noord-Holland 

West zijn daarom in deze cijfers opgenomen.  
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TRENDS IN RESISTENTIEPERCENTAGES VAN 2013-2017 BIJ E.COLI ISOLATEN UIT URINE VAN HUISARTSPATIËNTEN IN NOORD-HOLLAND WEST 

TRENDS IN RESISTENTIEPERCENTAGES VAN 2013-2017 BIJ K. PNEUMONIA ISOLATEN UIT URINE VAN HUISARTSPATIËNTEN IN NOORD-HOLLAND 

WEST 

TRENDS IN RESISTENTIEPERCENTAGES VAN 2013-2017 BIJ S. AUREUS ISOLATEN UIT WOND/PUS VAN HUISARTSPATIËNTEN IN NOORD-

HOLLAND WEST 

Bron:  RIVM, Regionale terugrapportage ISIS-AR 2017 zorgnetwerk Noord-Holland West 

De staven zijn de regionale cijfers met 95% 

betrouwbaarheidsintervallen. De stippen zijn 

de landelijke cijfers.  

NB: De stijging in resistentie voor amoxicilline/

clavulaanzuur in 2016 en 2017 wordt ge-

deeltelijk veroorzaakt door de introductie van 

een nieuwe testmethode.  

De staven zijn de regionale cijfers met 95% 

betrouwbaarheidsintervallen. De stippen zijn 

de landelijke cijfers.  

NB: De stijging in resistentie voor amoxicilline/

clavulaanzuur in 2016 en 2017 wordt ge-

deeltelijk veroorzaakt door de introductie van 

een nieuwe testmethode.  

De staven zijn de regionale cijfers met 95% 

betrouwbaarheidsintervallen. De stippen zijn 

de landelijke cijfers.  
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ZORGINFECTIES 

Alleen landelijke cijfers over zorginfecties in ziekenhuizen 

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

ziekenhuizen uiteenlopend van 1,3% tot 15,3%, waarbij de academi-

sche centra een hogere prevalentie hebben. De meest voorkomende 

zorginfecties zijn postoperatieve wondinfecties (1,8%) en luchtwegin-

fecties (1,1%), gevolgd door primaire en secundaire sepsis (beide 

0,4%). De prevalentie van postoperatieve wondinfecties is de laatste 

jaren gedaald.26 Regionale cijfers over zorginfecties kunnen niet wor-

den berekend, omdat deelname aan PREZIES per jaar en per zieken-

huis varieert, net als de patiëntenpopulatie tussen ziekenhuizen. Als 

indicatie kunnen de landelijke cijfers worden gebruikt. In de data van 

PREZIES vond het RIVM overigens geen aanwijzingen voor regionale 

verschillen.  

Alle ziekenhuizen in Noord-Holland West deden mee aan PREZIES 

Alle ziekenhuizen in de regio namen in de periode 2014-2017 deel 

aan één of meerdere modules van PREZIES (PReventie van Ziekenhuis-

infecties door Surveillance). De Noordwest ziekenhuisgroep, het Rode 

Kruis Ziekenhuis, het Spaarne Gasthuis, het Waterlandziekenhuis, het 

Westfries Gasthuis en het Zaans Medisch Centrum registreerden zorg-

infecties en postoperatieve wondinfecties. De Noordwest ziekenhuis-

groep, het Rode Kruis Ziekenhuis en het Spaarne Gasthuis namen tussen 

2014-2017 ook één of meerdere jaren deel aan de module lijnsepsis. 

In heel Nederland namen in 2017 53 ziekenhuizen deel aan de preva-

lentiemodule, 78 aan de module POWI en 24 aan de module lijnsepsis 

(voorlopig cijfer).26-28 

 

3% van verpleeghuisbewoners in Nederland heeft een zorginfectie  

In 2012- 2016 was de gemiddelde prevalentie van zorginfecties in 

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

sen verpleeghuizen. Urineweginfecties en lage luchtweginfecties kwa-

men het meest voor (resp. 1,8% en 0,6%). Van beide soorten infecties 

daalde de gemiddelde prevalentie de afgelopen jaren. Zorginfecties 

komen vaker voor bij cliënten met een meerpersoonskamer en bij cliën-

ten die geen eigen badkamer of toilet hebben.29 Het aantal meerper-

soonskamers is in afgelopen jaren gedaald en cliënten in kleinschalige 

woonvoorzieningen hebben vaker een eigen badkamer of toilet.  

In Noord-Holland West nemen 4 verpleeghuisorganisaties met 8 loca-

ties deel aan SNIV (peildatum mei 2018). Aan de incidentiemodule 

doen 1 organisatie met 5 locaties en 2 organisaties met elk 1 locatie 

mee. Ook doet 1 organisatie mee met de HALT-study 

(prevalentiestudie van European Center for Disease Prevention and 

Control). Elke deelnemer aan SNIV ontvangt een terugrapportage voor 

de eigen organisatie en landelijke spiegelinformatie. Het aantal deel-

nemende locaties is te klein om een regionaal cijfer te kunnen bereke-

nen. In 2016 deden in heel Nederland 39 verpleeghuizen mee aan de 

prevalentiemeting en 76 aan de incidentiemeting.30 

Zorginfecties 

Zorginfecties zijn infecties die ontstaan 

tijdens of na verblijf of behandeling in een 

zorginstelling. Ze zijn vaak het gevolg van 

invasieve handelingen, zoals operaties of 

het gebruik van katheters, en vormen een 

indicator voor de kwaliteit van infectiepre-

ventie in een instelling. De meeste voorko-

mende infecties zijn postoperatieve wond-

infecties, urineweginfecties, sepsis/

bacteriëmie en lage luchtweginfecties, in-

clusief pneumonie. Zorginfecties leiden o.a. 

tot langere opnameduur van patiënten.23 

 

PREZIES 

PREZIES (PREventie van ZIEkenhuisinfecties 

door Surveillance) is het landelijke surveil-

lancenetwerk om zorginfecties in ziekenhui-

zen en zelfstandige behandelcentra in Ne-

derland in kaart te brengen. Deelnemers 

aan PREZIES ontvangen een terugrapporta-

ge voor de eigen organisatie en landelijke 

spiegelinformatie. Zorginstellingen doen 

vrijwillig mee en kiezen jaarlijks aan welke 

module zij deelnemen. Er zijn 3 modules: 

Incidentieonderzoek Postoperatieve Wond-

infecties (POWI), Incidentieonderzoek Lijn-

sepsis en Prevalentieonderzoek. In het Pre-

valentieonderzoek wordt 2 maal per jaar 

in 1 maand een meting gedaan van 

de prevalentie van zorginfecties die op dat 

moment aanwezig zijn of worden behan-

deld. In de incidentiemodule POWI regi-

streert de zorginstelling POWI’s. Uit een 

lijst kan de zorginstelling kiezen welke ope-

raties zij willen volgen. In de incidentiemo-

dule lijnsepsis wordt de incidentie van sep-

sis bij het gebruik van centraal veneuze 

katheters vastgelegd.24 

 

SNIV 

Het Surveillance Netwerk Infectieziekten 

Verpleeghuizen (SNIV) is in 2009 gestart 

om landelijk inzicht te krijgen in het vóórko-

men van infectieziekten in verpleeghuizen. 

In de prevalentiemodule wordt 1 à 2 keer 

per jaar vastgelegd hoeveel cliënten een 

(zorg)infectie hebben en wat het antibioti-

cagebruik is. De volgende zorginfecties 

worden geregistreerd: sepsis/bacteriëmie, 

lage luchtweginfectie, urineweginfectie, 

gastro-intestinale infectie en bacteriële 

conjunctivitis. Huizen die meedoen aan de 

incidentiemodule registreren wekelijks het 

aantal ziektegevallen door infecties. Deel-

name aan SNIV is vrijwillig.25 

Inzicht in de problematiek 
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DEELNAME AAN PREZIES IN NH-WEST VAN 2014-2017 

Bronnen:  

www.rivm.nl/documenten/prezies-referentiecijfers-prevalentie-2017 

www.rivm.nl/prezies/incidentieonderzoek-powi/referentiecijfers-powi 

www.rivm.nl/documenten/referentiecijfers-lijnsepsis-2018-0 

DEELNAME AAN SNIV DOOR VERPLEEGHUISLOCATIES IN NEDERLAND IN PERIODE 2012-2016 

 

Rode bollen: deelname aan prevalentiemodule 

Blauwe bollen: deelname aan incidentiemodule 

Groene bollen: deelname aan prevalentie– en incidentiemodule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: RIVM, Referentiecijfers 2012-2016: Prevalentieonderzoek verpleeghuizen SNIV– versie: oktober 2017, www.rivm.nl/sniv 

 Ziekenhuis 2014 2015 2016  2017 

Prevalentiemodule     

Noordwest ziekenhuisgroep  x x   

Rode Kruis Ziekenhuis  x x x x 

Spaarne Gasthuis  x x  x 

Waterlandziekenhuis  x x x x 

Westfries Gasthuis  x x x  

Zaans Medisch Centrum  x x x  

Incidentiemodule lijnsepsis     

Noordwest ziekenhuisgroep x x x x 

Rode Kruis Ziekenhuis  x x x  

Spaarne Gasthuis  x x x  

Zaans Medisch Centrum  x    

Incidentiemodule Postoperatieve wondinfecties     

Noordwest ziekenhuisgroep x x x x 

Rode Kruis Ziekenhuis  x x x x 

Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp x x x x 

Spaarne Gasthuis, locatie Haarlem  x   

Westfries Gasthuis x x x x 

Waterlandziekenhuis x x x x 

Zaans Medisch Centrum  x x x x 
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ANTIBIOTICAGEBRUIK 

Antibioticagebruik in ziekenhuizen landelijk gestegen 

Tussen 2012 en 2016 is het antibioticagebruik bij opgenomen patiën-

ten in Nederlandse ziekenhuizen gestegen van 71,3 naar 84,0 stan-

daard dagdoseringen (DDD) per 100 patiëntdagen. Er zijn (nog) geen 

regionale cijfers beschikbaar.33 

 

Antibioticagebruik in verpleeghuizen fluctueert 

In 2016 bedroeg het gemiddeld antibioticagebruik in verpleeghuizen 

in Nederland 56,8 DDD per 1000 bewoners per dag. Het antibiotica-

gebruik varieert sterk tussen verpleeghuizen, van 15 tot 128 DDD. Ook 

tussen jaren is er een grote variatie in het gemiddeld gebruik van anti-

biotica in verpleeghuizen. Er zijn (nog) geen regionale cijfers beschik-

baar.29 

 

Antibioticagebruik in 1e lijn gedaald en lager dan landelijk 

Landelijke cijfers laten een daling zien van het antibioticagebruik in de 

1e lijn. In 2011 verstrekten openbare apotheken 11,37 DDD per 

1.000 inwoners. Dat cijfer daalde naar 10,06 DDD per 1.000 inwo-

ners in 2017.34 In Noord-Holland West is het aantal verstrekkingen van 

antibiotica lager dan landelijk. In alle regio’s in Nederland is het ge-

bruik van antibiotica gedaald (zie figuur op pagina X). Dat geldt ook 

voor Noord-Holland West. Het is niet bekend of de daling van antibio-

ticagebruik ook betekent dat antibiotica zorgvuldiger zijn voorgeschre-

ven. 

 

Verschillen in antibioticagebruik tussen gemeenten 

In 2016 liep het percentage inwoners in Noord-Holland West aan wie 

antibiotica in de 1e lijn zijn verstrekt uiteen van 14,7% in Koggenland 

tot 24,8% in Edam-Volendam. Koggenland is de gemeente in Neder-

land waar het minst vaak antibiotica wordt verstrekt. Het gemiddelde 

in Nederland is 20,6% (mannen: 16,6% en vrouwen: 24,5%). Antibioti-

ca worden vaker gegeven aan kinderen en ouderen. Van alle 0 tot 5-

jarigen gebruikt 25,1% antibiotica en van alle 90-plussers 39,4%.35 

Zorgvuldig gebruik van antibiotica 

Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën 

doden of remmen in de groei. Zorgvuldig 

gebruik van antibiotica kan het risico op 

antibioticaresistentie verkleinen. Daarbij 

gaat het om de juiste indicatie, middel, 

behandelduur en toedieningsweg van anti-

biotica. Ook het gebruik van breedspec-

trum-antibiotica (gericht op meerdere bac-

teriën) als een smalspectrummiddel (gericht 

op een specifieke bacterie) voldoende is, 

kan leiden tot resistentie. De invoering van 

antibiotic stewardship (ABS), een internatio-

naal concept van multidisciplinaire samen-

werking, moet leiden tot een betere nale-

ving van het antibioticabeleid en het min-

der onnodig inzetten van reservemiddelen 

in de gezondheidszorg.31 In de 2e lijn zijn 

voor dit doel A-teams ingesteld. Ook in de 

1e lijn is ABS van belang. Immers, ruim 80 

procent van alle antibiotica die worden 

verstrekt, worden voorgeschreven in de 1e 

lijn. Positief is dat het gebruik van antibioti-

ca in de 1e lijn de laatste jaren is ge-

daald.32 

 

SWAB 

De SWAB (Stichting Werkgroep Antibioti-

cabeleid) brengt sinds 2001 het extramu-

rale antibioticagebruik in Nederland jaar-

lijks in kaart. De SWAB werkt daarbij sa-

men met de Stichting Farmaceutische Ken-

getallen (SFK). De verstrekkingen van de 

apotheekhoudende huisartsen (circa 9% 

van de totale consumptie) maken geen deel 

uit van de SFK-registratie. Ook brengt de 

SWAB antibioticagebruik van ziekenhuizen 

in beeld middels een vragenlijst en punt-

prevalentiestudies binnen PREZIES. Gege-

vens over het gebruik van antibiotica in 

verpleeghuizen zijn eveneens afkomstig 

van ziekenhuisapothekers en van puntpre-

valentiestudies binnen SNIV.  

 

CBS 

Het CBS beschikt over informatie over alle 

geneesmiddelenverstrekkingen per persoon 

die vergoed worden uit het verplichte ba-

sispakket van de zorgverzekering in een 

kalenderjaar. Zowel verstrekkingen van 

openbare apotheken als apotheekhouden-

de huisartsen zijn beschikbaar, maar geen 

gegevens over de verstrekkingen in zieken-

huizen en verpleeghuizen. De gegevens zijn 

afkomstig van het College voor Zorgverze-

keringen.  

Inzicht in de problematiek 
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TREND IN VERSTREKTE ANTIBIOTICA 1E LIJNSZORG* 

* Het betreft het percentage personen aan wie antibiotica zijn verstrekt voor systemisch gebruik uit de basisverzekering voor genees-

kundige zorg. Antibiotica verstrekt tijdens opname in ziekenhuizen (ziekenhuiszorg) en verpleeghuizen (AWBZ/Wlz) zijn niet inbegre-

pen. Antibiotica verstrekt aan personen in verzorgingshuizen zijn wel inbegrepen.  

Bron: CBS, opendata.cbs.nl, personen met verstrekte geneesmiddelen, laatste wijziging 23 februari 2018.  

 

TRENDS IN STANDAARDDAGDOSERINGEN, DEFINED DAILY DOSES (DDD), VERSTREKTE ANTIBIOTICA PER 1.000 INWONERS PER DAG PER 

ZORGKANTOOR REGIO* 

 

*De recepten voor antibiotica van ± 90% van de openbare apotheken worden door de SFK 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. 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)/ Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), www2.sfk.nl/producten/swab/

regionaal 
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Antibioticagebruik 

 

Daling voorschriften reserveantibiotica in huisartsenpraktijken 

Andere cijfers bevestigen de daling van antibioticagebruik in de 1e 

lijn. Zo laat de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen zien dat huisart-

sen in 2016 aan minder mensen antibiotica voorschreven dan in 

2015.37 Ook schreven ze minder reserveantibiotica voor. Wel zijn er 

aanzienlijke verschillen in voorschrijfgedrag tussen huisartsen. Bij de 

meest voorschrijvende huisartsen gebruiken bijna twee keer zo veel 

patiënten een antibioticum als bij de minst voorschrijvende huisartsen. 

Het aantal voorschriften voor antibiotica en het gebruik van reserve-

middelen wijkt in Noord-Holland West niet af van het landelijk gemid-

delde. 

Reserveantibiotica 

De laatste redmiddelen of reservemiddelen 

worden uitsluitend voorgeschreven in situa-

ties waarin de gebruikelijke antibiotica 

onvoldoende effectief zijn. Wat een laat-

ste redmiddel is hangt af van de setting, 

zoals de huisartsenpraktijk of het zieken-

huis. Ook verschilt het per ziekenhuis. De 

laatste redmiddelen behoren tot de vol-

gende antibioticagroepen: cefalosporines 

(waaronder ceftazidime en cefotaxime), 

fluorchinolonen (waaronder ciprofloxacine 

en norfloxacine), carbapenems (waaronder 

meropenem), aminoglycosiden 

(gentamicine) en glycopeptiden 

(waaronder vancomycine).20 

 

Pilots “Juist gebruik antibiotica” 

In 2017-2018 heeft het RIVM pilots “Juist 

gebruik antibiotica” uitgevoerd in 3 zorg-

sectoren (huisartspraktijken, ziekenhuizen, 

verpleeghuizen). De pilots laten zien dat 

informatie over het voorschrijfgedrag ver-

kregen kan worden uit bestaande registra-

tiegegevens van huisartsen, verpleeghuizen 

en ziekenhuizen. Deze informatie kan wor-

den vergeleken met de richtlijnen voor juist 

gebruik. Aan de pilots deden vanuit Noord

-Holland West geen zorgorganisaties 

mee.36 
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PERCENTAGE INWONERS PER GEMEENTE AAN WIE IN 2016 EEN ANTIBIOTICUM IS VOORGESCHREVEN* 

 

* Betreft verstrekkingen vanuit openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen 

 

Bron: Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) databank van Zorginstituut Nederland op CBS-Statline via RIVM, www.vzinfo.nl 

 

PERCENTAGE VOORSCHRIFTEN VAN ANTIBIOTICA AAN PATIËN-

TEN VAN DE HUISARTS NAAR 2-CIJFERIG POSTCODEGEBIED 

GECORRIGEERD VOOR LEEFTIJD EN GESLACHT IN 2016 

PERCENTAGE VOORSCHRIFTEN VAN RESERVE- EN 2E KEUS ANTI-

BIOTICAVAN HET TOTAAL AANTAL VOORSCHRIFTEN VOOR 

ANTIBIOTICA BIJ DE HUISARTS NAAR 2-CIJFERIG POSTCODEGE-

BIED GECORRIGEERD VOOR LEEFTIJD EN GESLACHT IN 2016* 

*Reserve- en 2e keusantibiotica: cefalosporinen, chinolonen en 

amoxicilline-clavulaanzuur  

Bron: Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen 2017 
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Welke groepen inwoners in Noord-Holland West lopen meer risico 

op dragerschap of een infectie met BRMO, waar bevinden ze zich 

en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? 

Voor de aanpak van ABR zijn 2 groepen inwoners van belang: 

- inwoners die (meer) risico lopen op dragerschap van een BRMO 

- inwoners met een verminderde weerstand die (meer) risico lopen 

op een infectie. 

Tot deze groepen behoren ouderen en chronisch zieken, bepaalde 

beroepsgroepen en reizigers. Bij die laatste groep horen niet alleen 

vakantiegangers, maar ook bevolkingsgroepen die regelmatig af-

reizen naar het land van herkomst en vluchtelingen die recent naar 

Nederland zijn gekomen. Voor gezonde mensen is dragerschap van 

een BRMO over het algemeen geen probleem. Na enige tijd ver-

dwijnt de bacterie meestal ook weer. Maar wanneer de weerstand 

daalt, bijvoorbeeld door een ongeval, operatie of ziekte, of wan-

neer de bacterie wordt overgedragen naar iemand met een kwets-

bare gezondheid, dan kan de resistente bacterie een infectie ver-

oorzaken die moeilijk te behandelen is. 

 

  Wat zijn de risicogroepen? 

2   DE INWONERS 
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DEMOGRAFISCHE KENMERKEN 

Ruim 1,5 miljoen inwoners in vergrijzende regio 

Noord-Holland West bestaat uit 35 gemeenten in 3 GGD-regio’s met 

in totaal 1.523.285 inwoners (peildatum 2017). De grootste gemeente 

in het zorgnetwerk is Haarlem met 159.229 inwoners en de kleinste 

gemeente is Haarlemmerliede en Spaarnwoude met 5.665 inwoners 

(per 1-1-2019 gefuseerd met de gemeente Haarlemmermeer). In 

Noord-Holland West is 15,9% van de inwoners tussen de 65 en 80 

jaar oud en 4,8% is 80 jaar of ouder. Landelijk zijn deze percentages 

respectievelijk 14% en 4,5%. Verwacht wordt dat het totaal aantal 

inwoners in Noord-Holland West toeneemt tot 1.590.700 in 2030, 

maar er zijn grote verschillen tussen gemeenten. Hoe dichter gemeen-

ten bij Amsterdam liggen, hoe meer ze groeien. De gemeenten die het 

verst weg liggen van Amsterdam groeien niet of krimpen zelfs qua 

inwoneraantal. Het percentage 80-plussers verdubbelt echter wel in 

bijna alle gemeenten en neemt in heel Noord-Holland West toe van 

4,5% (68.500 inwoners) in 2015 tot 9% (143.000 inwoners) in 2030. 

 

Bevolkingsdichtheid loopt sterk uiteen binnen de regio 

In Noord-Holland West wonen meer inwoners per km2 (1.086) dan 

gemiddeld in Nederland (507 inwoners per km2). De bevolkingsdicht-

heid loopt uiteen van 84 inw/km2 op Texel tot 5.459 inw/km2 in Haar-

lem. Na Haarlem zijn de dichtst bevolkte gemeenten in de regio 

Hoorn, Purmerend, Heemstede, Beverwijk en Zaanstad. Ook zijn er een 

aantal gemeenten die gemiddeld genomen minder dicht bevolkt zijn, 

maar waarin meer dan 70% van de inwoners in een (zeer) sterk ste-

delijk gebied woont volgens het CBS. In Noord-Holland West zijn dit 

de gemeenten Alkmaar, Heemskerk en Zandvoort. 

 

PATIËNTTRANSFERS 

Geen actueel inzicht in transfers van patiënten 

In de regio zijn vele zorginstellingen en patiënten worden veelvuldig 

overgeplaatst, maar actuele cijfers over het aantal en type transfers 

ontbreken. Rondom Amsterdam vinden, door de aanwezigheid van 2 

academische ziekenhuislocaties en een specialistisch ziekenhuis, pati-

ëntbewegingen plaats van en naar Noord-Holland en Flevoland. Ook 

tussen algemene ziekenhuizen en verpleeghuizen vinden regelmatig 

transfers plaats in de regio. Daarnaast gaan patiënten vaker met 

complexe zorg naar huis, waar de thuiszorg de zorg overneemt. Bij 

ontslag van een patiënt uit een ziekenhuis is een transferverpleegkun-

dige uit het ziekenhuis betrokken als er daarna nog zorg nodig is. Uit 

een inventarisatie onder academische ziekenhuizen in 2016 bleek dat 

de transferverpleegkundigen van het VUmc 3.250 keer en van het 

AMC 3.000 keer per jaar werden geraadpleegd bij transfers, maar 

registratie en werkwijze varieerden sterk tussen transferbureaus.38 

De inwoners 

Patiënttransfers 

Mensen die worden opgenomen in een 

zorginstelling lopen meer risico op infecties 

en om te maken te krijgen met resistente 

bacteriën. Dit heeft onder andere te maken 

met de intensiviteit van de zorg, het delen 

van voorzieningen met andere zorggebrui-

kers, het relatief hoge antibioticagebruik in 

zorginstellingen en de verminderde weer-

stand van patiënten. Patiënten die te ma-

ken krijgen met meerdere zorgorganisaties 

lopen nog meer risico om resistente bacteri-

ën op te lopen of te verspreiden.5,6 Uitwis-

seling van patiënten tussen zorgorganisa-

ties gebeurt vooral binnen ‘natuurlijke’ 

zorgregio’s zoals geanalyseerd door Don-

ker et al. (zie onderstaande figuur). Uitwis-

seling tussen regio’s komt in veel mindere 

mate voor.4 Deze analyse is echter geba-

seerd op data uit 2004 en behoeft actuali-

sering.  

Indeling van Nederland in  zorgregio’s 

op basis van patiëntstromen tussen Ne-

derlandse ziekenhuizen4 
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GEMEENTEN PER GGD-REGIO IN ZORGNETWERK NOORD-HOLLAND WEST, 2018 

Bron: www.regioatlas.nl 

Nr Hollands Noorden Kennemerland Zaanstreek-Waterland 

1 Alkmaar Beverwijk Beemster 

2 Bergen Bloemendaal Edam-Volendam 

3 Castricum Haarlem Landsmeer 

4 Drechterland Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude 
Oostzaan 

5 Enkhuizen Haarlemmermeer Purmerend 

6 Heerhugowaard Heemskerk Waterland 

7 Heiloo Heemstede Wormerland 

8 Den Helder Uitgeest Zaanstad 

9 Hollands Kroon Velsen   

10 Hoorn Zandvoort   

11 Koggenland     

12 Langedijk     

13 Medemblik     

14 Opmeer     

15 Schagen     

16 Stede Broec     

17 Texel     

BEVOLKINGSONTWIKKELING PER GEMEENTE (2015-2030) 

Bron: PBL/CBS regionale bevolkingsprognose 

AANTAL INWONERS PER KM2 PER GEMEENTE, 2017 

Bron: CBS Statline - Bevolkingsstatistieken 

PROGNOSE PERCENTAGE INWONERS 80 JAAR OF OUDER PER GEMEENTE 

Bron: PBL/CBS regionale bevolkings– en huishoudensprognose 

2015 2030 
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De inwoners 

Reizigers 

Reizigers naar en uit het buitenland hebben 

een grotere kans om resistente bacteriën 

op te lopen en mee te nemen naar Neder-

land. In vrijwel alle andere landen, zowel 

binnen als buiten Europa, komen vaker 

resistente bacteriën voor dan in Nederland

(zie figuur op pagina 33). Dit geldt nog 

meer voor reizigers uit en naar verre lan-

den.39 Zo blijkt uit de COMBAT-studie dat 

ruim een derde van de Nederlanders die 

naar verre bestemmingen reisden multire-

sistente darmbacteriën oppikten. Per reis-

bestemming zijn er echter grote verschillen: 

75% van de reizigers naar Zuid-Azië en 

40-50% van de reizigers naar Centraal- 

en Oost-Azië, het Midden-Oosten of Noord

-Afrika keerden terug met multiresistente 

bacteriën. Dit gold voor 6% van de reizi-

gers naar Zuid-Afrika. Het grootste risico 

liepen India-gangers. Gemiddeld hield 

men deze ‘import-bacteriën’ 30 dagen bij 

zich. En de bacteriën verspreidden zich ook 

onder niet-reizende huisgenoten.40 Geadvi-

seerd wordt om mensen die in een Neder-

lands ziekenhuis worden opgenomen én 

minder dan twee maanden geleden 24 uur 

of langer in een buitenlands ziekenhuis zijn 

verpleegd te screenen op BRMO drager-

schap.7 

 

Medisch toerisme 

Medische toeristen zijn mensen die ervoor 

kiezen om medische behandelingen uit te 

laten voeren in het buitenland, ook in ge-

bieden met een hoge infectiedruk. Deze 

mensen laten bijvoorbeeld huiddoorboren-

de ingrepen uitvoeren, zoals plastische 

chirurgie of laserbehandelingen. Hierdoor 

kunnen ze terugkomen met moeilijk te be-

handelen infecties. Ze zijn dan ook een 

risicogroep waar de WHO en de ECDC 

aandacht voor vragen.41 

 

Haven en luchthaven 

GGD’en met een haven of luchthaven aan-

gewezen als ‘plaats van binnenkomst’ heb-

ben vanuit de Wet publieke gezondheid en 

de International Health Regulations een 

taak bij het voorkómen en bestrijden van 

infectieziekten gerelateerd aan internatio-

naal vervoer van mensen of goederen.42  

REIZIGERS 

Toename aantal toeristen in Noord-Holland 

Het aantal buitenlandse toeristen in Nederland neemt sinds 2008 ge-

staag toe. In 2017 verbleven er 17,8 miljoen buitenlandse gasten in  

Nederlandse logiesaccommodaties, een toename van 9% ten opzichte 

van 2016. Bijna 80% van de buitenlandse toeristen was afkomstig uit 

Europa (met name Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk). Ruim 

20% van de buitenlandse toeristen was afkomstig van buiten Europa 

(8% uit Amerika en 12% uit Azië). De toeristische trekpleister Amster-

dam (6,7 miljoen buitenlandse hotelgasten in 2017) zorgt ervoor dat 

het grootste deel van de toeristen verblijft in Noord-Holland. Flevo-

land behoort tot de provincies met de minste toeristen. In 2012 wer-

den bijna 1.800 buitenlanders (niet-Nederlands ingezetenen) opgeno-

men in ziekenhuizen in Amsterdam en omgeving. Dit is 13% van het 

totaal aantal ziekenhuisopnamen van buitenlanders in ons land. Het 

ging vooral om acute opnamen. Ook het aantal dagopnamen en poli-

kliniekbezoeken van buitenlanders in ziekenhuizen in Amsterdam en 

omgeving is relatief hoog.43 

 

Landelijk bijna 18 miljoen vakanties naar het buitenland 

In 2016 hielden Nederlanders 17,9 miljoen vakanties in het buiten-

land. Dit aantal is al jaren stabiel. Populaire vakantielanden zijn 

Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en Oostenrijk, maar ook andere 

Zuid-Europese landen (Griekenland, Turkije, Portugal) en het Verre 

Oosten zijn in trek.44 Er zijn geen cijfers over het reisgedrag van de 

inwoners van Noord-Holland en Flevoland. 

 

Gebruik medische zorg in het buitenland stijgt niet 

In 2017 maakte ruim 3% van de Nederlanders gebruik van zorg in 

het buitenland, dat percentage is ongeveer gelijk gebleven ten op-

zichte van 2010.45 In twee derde van de gevallen was geen sprake 

van medisch toerisme, maar was zorg tijdens het verblijf nodig. Rede-

nen als betere, goedkopere of snellere zorg worden minder vaak ge-

noemd. Gebruikers van buitenlandse gezondheidszorg hebben rela-

tief vaak een migratieachtergrond. Turkije, Spanje, België en Duits-

land zijn de landen waar Nederlanders het meest gebruikmaken van 

zorg. 

 

Toename passagiers riviercruises en luchthaven 

In 2017 kwamen er 157 zeecruiseschepen met 372.000 passagiers 

aan in Amsterdam en IJmuiden. In 2013 waren dit 176 schepen met 

344.000 passagiers. Het aantal riviercruiseschepen in de havens van 

Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk, Velsen en IJmuiden is gestegen van 

1.483 in 2013 naar 1.946 in 2017. Ook het aantal passagiers op 

riviercruiseschepen steeg van 356.000 in 2013 naar 486.000 in 

2017.  Het aantal passagiersferry’s (354 schepen met 564.000 pas-

sagiers) en zeeschepen met goederen (4.823) in Amsterdamse havens 

verschilde in 2017 niet of nauwelijks van  eerdere jaren.46  
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AANTAL EN BESTEMMING TOERISTEN IN NEDERLAND IN 2017 

Bron: CBS - Nieuwsbericht 4 april 2018: Grootste groei toerisme in ruim tien jaar 

RESISTENTIEPERCENTAGES BIJ INVASIEVE ISOLATEN IN EUROPESE LANDEN, 2017 

METICILLINE RESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA)        E.COLI RESISTENT VOOR DERDE GENERATIE CEFALOSPORINEN 

K.PNEUMONIA RESISTENT VOOR CARBAPENEMS         K.PNEUMONIA RESISTENT VOOR DERDE GENERATIE CEFALOSPORINEN  

 
Bron: ECDC, Surveillance Atlas of Infectious Diseases 
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De inwoners 

Migratieachtergrond 

Op 1 januari 2016 had 12,3% van de 

inwoners van Nederland een niet-westerse 

en 9,8% een westerse migratieachter-

grond. Iemand heeft een migratieachter-

grond als minimaal één van beide ouders is 

geboren in het buitenland.48 Tot de niet-

westerse herkomstlanden behoren onder 

andere Turkije, Marokko, Suriname en de 

Nederlandse Antillen. Westerse herkomst-

landen zijn bijvoorbeeld Indonesië, 

Duitsland en België. In 2004 en 2007 is 

een aantal nieuwe landen tot de EU toege-

treden (Bulgarije, Cyprus, Estland, Honga-

rije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Po-

len, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsje-

chië). Sinds de toetreding van deze landen 

tot de EU is de immigratie uit die landen 

sterk toegenomen. Ook nam het aantal 

vluchtelingen in Nederland tussen 2014 en 

2017 uit Syrië, Eritrea (de zogenoemde 

recente vluchtelingengroepen) en uit Af-

ghanistan, Irak, Iran en Somalië 

(vluchtelingengroepen) flink toe.  

 

Asielzoekers en vluchtelingen 

Resistente bacteriën komen vaker voor bij 

recente vluchtelingengroepen dan gemid-

deld in Nederland.49 Dit risico neemt af 

naarmate men langer in Nederland woont. 

Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat 

31% van de asielzoekers die worden op-

genomen in het ziekenhuis een resistent 

micro-organisme bij zich draagt.50 Ook 

bestaat in asielzoekerscentra mogelijk een 

toegenomen risico op een infectie met en 

overdracht van resistente bacteriën, omdat 

(kwetsbare) personen afkomstig uit een 

land met een verhoogde prevalentie van 

ABR dicht op elkaar wonen. Geadviseerd 

wordt om asielzoekers die in een ziekenhuis 

worden opgenomen, vooraf te screenen op 

MRSA.51  

In 2017 had luchthaven Schiphol 34,2 miljoen aankomende passagiers 

en vrijwel evenveel vertrekkende passagiers. Dit is bijna 8% meer 

dan in 2016. Sinds 2009 is sprake van een stijging van het aantal 

passagiers op Schiphol. De meeste vliegtuigpassagiers die Nederland 

aandoen, komen uit of gaan naar een ander Europees land (71%). 

Na Europa is Noord– Amerika de voornaamste herkomst of bestem-

ming.46,47 

 

Inwoners met een migratieachtergrond rondom Amsterdam en in 

enkele agrarische gebieden 

Inwoners van Nederland met een migratieachtergrond die naar het 

land van herkomst reizen, bijvoorbeeld voor familiebezoek of om in 

het buitenland medische behandelingen te ontvangen, lopen het risico 

om resistente bacteriën op te lopen en mee te nemen naar Neder-

land.39,40 Personen met verschillende migratieachtergronden wonen 

niet gelijk verdeeld over Nederland (zie figuur op pagina 35). Ne-

derlanders met een niet-Westerse achtergrond wonen vooral in en 

rondom de vier grote steden, waaronder Amsterdam.  

Migranten uit de nieuwe EU-landen vestigen zich met name in de 

agrarische gemeenten Zeewolde en Zundert. Vluchtelingen afkomstig 

uit Afghanistan, Irak, Iran en Somalië wonen vaker in Delft, Zoeter-

meer en Almelo. De recente vluchtelingengroepen (personen met een 

Syrische of Eritrese achtergrond) wonen vaker in het Oosten van het 

land (waar grote asielzoekerscentra te vinden zijn).  

 

Drie AZC’s in Noord-Holland West 

Mensen die in Nederland asiel zoeken worden opgevangen in asiel-

zoekerscentra (AZC’s) totdat iemand een verblijfsvergunning krijgt of 

Nederland weer moet verlaten. Het aantal opvanglocaties varieert, 

afhankelijk van de instroom van asielzoekers en de doorlooptijd van 

de asielprocedure. Eind 2017 was er opvangcapaciteit voor circa 

31.000 asielzoekers. In december 2018 verbleven er 22.852 mensen 

in AZC’s door het hele land. In het zorgnetwerk Noord-Holland West 

zijn 3 AZC’s. Deze centra bevinden zich in Den Helder (947 plekken 

verdeeld over 2 locaties) en in Heerhugowaard (600 plekken). Eind 

2018 is het AZC in Alkmaar gesloten. 
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5 tot 10% 

MIGRATIEACHTERGROND IN NEDERLAND (% VAN TOTAAL AANTAL INWONERS PER GEMEENTE) 

Niet-Westers totaal = Turkije, Marokko, Suriname, Antillen, overig niet-Westers 

Nieuwe EU-landen = Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië, 

Slowakije, Tsjechië 

Vluchtelingengroepen = Afghanistan, Irak, Iran, Somalië 

Recente vluchtelingengroepen = Syrië en Eritrea  

 

Bron: CBS -  Bevolkingsstatistieken via cbsnl.maps.arcgis.com 

Nieuwe EU-landen 2016 

4% en meer 
3 tot 4% 
2 tot 3% 
1 tot 2% 
0 tot 1% 

Niet-westers (excl. vluchtelingen) 2016 

20% en meer 
15 tot 20% 
10 tot 15% 

0 tot 5% 

Recente vluchtelingengroepen 2016 

2% en meer 
1,5 tot 2% 
1 tot 1,5% 
0,5 tot 1% 
0 tot 0,5% 

Vluchtelingengroepen 2016 

2% en meer 
1,5 tot 2% 
1 tot 1,5% 
0,5 tot 1% 
0 tot 0,5% 

5 tot 10% 
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De inwoners 

 

Veehouderij 

Bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica 

komen niet alleen voor bij mensen, maar 

ook bij dieren. Vanuit dieren kan ook ver-

spreiding optreden naar mensen. De ver-

koop van antibiotica voor de veehouderij is 

in de afgelopen jaren drastisch verminderd 

(64,5% reductie tussen 2009 en 2016).52 

Desalniettemin hebben veehouders en men-

sen die wonen en werken op vleeskuiken-

bedrijven een hoger risico op dragerschap 

van MRSA en ESBL .53,54 

VEEHOUDERIJ 

Nauwelijks intensieve veehouderij in Noord-Holland West 

Nederland is een land met intensieve veehouderij; in 2017 bestond de 

Nederlandse veestapel onder andere uit 105 miljoen kippen, 4 mil-

joen runderen en 12 miljoen varkens. De intensieve veehouderij con-

centreert zich vooral in de oostelijke helft van het land (provincies 

Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant 

en Limburg). Slechts een klein aandeel - uiteenlopend van 0,2% tot 

4% - van de runderen, varkens en kippen in Nederland bevindt zich in 

Noord-Holland. Wel worden er in Noord-Holland relatief veel scha-

pen gehouden (14,3%).  
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VEEHOUDERIJ IN NOORD-HOLLAND 2017 

Bron: CBS Statline - Landbouw; dieren naar regio 

  
Aantal in  

Nederland 

Aantal in 

Noord-Holland 

% in  

Noord-Holland 

Graasdieren    

Rundvee 4.096.110 164.746 4,0% 

Schapen 798.833 114.027 14,3% 

Geiten 532.872 16.122 3,0% 

Paarden en pony’s 85.574 6.469 7,6% 

Hokdieren    

Varkens 12.400.699 23.525 0,2% 

Kippen 105.184.440 1.639.036 1,6% 

Kalkoenen 670.474 0 0% 

Slachteenden 1.009.399 0 0% 

DIERDICHTHEID EN AANTAL KIPPEN, RUNDEREN EN VARKENS IN NEDERLAND 2015 

Bronnen:  RIVM - Rapportage landbouwtelling 2015 voor GGD’en 

  CBS Statline - Landbouw; dieren naar gemeente 
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  Wie zijn betrokken? 

 

3   HET ZORGLANDSCHAP 

De regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie (ABR) hebben als 

taak om een proactieve aanpak van ABR op regionaal niveau te 

ondersteunen en stimuleren. Speerpunten hierbij zijn meer samen-

werking, kennisuitwisseling, transmurale werkafspraken en een een-

duidige besluitvormingsstructuur tussen de publieke gezondheids-

zorg, 1e lijnszorg, 2e lijnszorg en de langdurige zorg, zodat er een 

sluitende ketenaanpak ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan tijdige en 

volledige informatie over bijzonder resistente micro-organismen 

(BRMO) bij de overdracht van cliënten tussen organisaties, of bij 

uitwisseling van personeel.55 

Inzicht in de samenstelling en organisatie van het zorglandschap in 

de regio is dan ook van belang om organisaties te kunnen betrek-

ken bij het ABR zorgnetwerk en om samenwerking en kennisdeling 

over ABR in de regio te stimuleren. In dit hoofdstuk wordt het zorg-

landschap van Noord-Holland West beschreven. Welke en hoeveel 

zorgorganisaties zijn er, hoe groot zijn ze, wat is het verzorgingsge-

bied en welke verbindingen bestaan er tussen organisaties? 
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Het zorglandschap ZIEKENHUIZEN EN AMBULANCEZORG 

5 ziekenhuisorganisaties in de regio, waarvan 2 topklinisch  

In het zorgnetwerk Noord-Holland West bieden 5 organisaties zie-

kenhuiszorg, verspreid over 8 klinische locaties en 13 poliklinische lo-

caties in de regio. De klinische locaties zijn allen algemene ziekenhui-

zen. Er zijn geen academische ziekenhuizen in Noord-Holland West.  

Het Spaarne Gasthuis en de Noordwest Ziekenhuisgroep zijn topklini-

sche ziekenhuisorganisaties en maken samen met 24 andere ziekenhui-

zen in Nederland deel uit van de vereniging Samenwerkende Topkli-

nische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Deze ziekenhuizen werken inten-

sief aan drie pijlers: opleiding en onderwijs, wetenschappelijk onder-

zoek en topklinische zorg aan patiënten. Het zorgaanbod ligt tussen 

dat van universitaire medische centra en van algemene ziekenhuizen. 

 

Verzorgingsgebied komt grotendeels overeen met zorgnetwerk  

Het verzorgingsgebied van de ziekenhuisorganisaties omvat voorna-

melijk de inwoners van Noord-Holland West. Het Spaarne Gasthuis 

levert echter ook zorg aan inwoners van gemeenten in andere zorg-

netwerken, te weten Aalsmeer (zorgnetwerk NH-Oost), Hillegom, 

Noordwijkerhout en Lisse (allen in Holland-West). In het brandwonden-

centrum van het Rode Kruis Ziekenhuis wordt topklinische zorg gebo-

den aan patiënten uit heel Nederland.  

 

Academische en specialistische oncologische zorg in Amsterdam 

Voor academische zorg maken de inwoners van Noord-Holland West 

veelal gebruik van de academische ziekenhuizen VUmc en AMC in 

Amsterdam (sinds 7 juni 2018 bestuurlijk gefuseerd tot het Amsterdam 

UMC) of, voor de inwoners in het zuidelijk deel van Noord-Holland 

West, het LUMC in Leiden. Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis 

(AvL) biedt ook specialistische oncologische zorg aan inwoners van 

Noord-Holland West. 

 

Ambulancezorg regionaal georganiseerd 

De ambulancezorg is in Nederland regionaal georganiseerd in 25 

zogenaamde Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s). In Noord-

Holland West  zijn 3 RAV’s (Noord-Holland Noord, Waterland en 

Kennemerland). De RAV Waterland wordt in rapportages samenge-

voegd met de RAV Amsterdam (zorgnetwerk Noord-Holland Oost/

Flevoland). In 2016 waren er in de regio 120 ambulances actief 

(15% van landelijke capaciteit), verdeeld over 24 standplaatsen. De 

RAV’s in de regio Noord-Holland West hebben gezamenlijk 792 fte in 

dienst. In 2016 verzorgden de ambulances in de regio 219.090 ritten.  

Het zorglandschap is continu in beweging 

en er bestaat geen volledig en up-to-date 

overzicht van alle zorgorganisaties in de 

regio. De informatie die er is, is veelal ver-

snipperd en met verschillende doelen en 

definities verzameld. Voor het huidige 

overzicht is de informatie uit de GHOR4all 

systemen van de Veiligheidsregio’s als ba-

sis gebruikt en gecontroleerd en aangevuld 

met informatie uit andere bronnen, zoals 

websites van organisaties, jaarverslagen, 

overzichten van GGD’en, RIVM, Vilans en 

gesprekken met organisaties en professio-

nals. Hierbij zijn de definities uit de notitie 

‘Regionaal risicoprofiel Regionale Zorgnet-

werken ABR’ aangehouden.3  

 

Ziekenhuizen 

Mensen die worden opgenomen in zieken-

huizen lopen meer risico op infecties en om 

te maken te krijgen met resistente bacteri-

ën. Dit heeft onder andere te maken met 

de toenemende complexiteit van zorg, het 

relatief hoge gebruik van antibiotica in 

ziekenhuizen en de verminderde weerstand 

van patiënten. De definitie van ziekenhuis-

zorg is niet altijd eenduidig. Zo wordt er 

door de NZa, Vektis en de NVZ verschil-

lend omgegaan met bestuurlijke fusies en 

categorale instellingen, zoals centra voor 

revalidatie, radiotherapie en dialyse.56 

Wij hanteren de definities van het CBS57: 

een algemeen ziekenhuis is een medisch-

specialistisch centrum voor behandeling en 

verpleging met overnachting, niet gericht 

op een specifieke bevolkingsgroep en/of 

specifieke fysieke ziekten of ziektebeelden 

van psychische aard. In een academisch 

ziekenhuis ligt de nadruk op zeer gespeci-

aliseerde zorg voor patiënten met zeldza-

me of complexe ziektebeelden, weten-

schappelijk onderzoek en opleiding. Cate-

gorale instellingen, zelfstandige behandel-

centra en psychiatrische ziekenhuizen vallen 

buiten deze definitie. 

 

Ambulancezorg 

Ambulancevervoer is een schakel in de 

ketenaanpak. Bij ambulancevervoer zijn 

infectiepreventiemaatregelen en over-

dracht van informatie van belang.  

Er kunnen meerdere aanbieders van ambu-

lancevervoer zijn in de regio. 
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ZIEKENHUIZEN IN NOORD-HOLLAND WEST 

 
1 Peiljaar 2016. Bronnen: Jaarverslagen en websites van organisaties. 
2 Totaal aantal over alle locaties van de organisatie. 
3 Tot eind 2018 was dit St. Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland. 

Organisatie Klinische locaties in 

NH-West 

Aantal 

Bedden1 

Aantal mede-

werkers1 

Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar 

Den Helder 

659 

165 
4.2272 

Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk 275 1.450 

Spaarne Gasthuis Haarlem-Zuid 

Hoofddorp 

8352 3.8682 

Dijklanderziekenhuis3 Hoorn 

Purmerend 

506 

185 

1.916 

1.068 

Zaans Medisch Centrum Zaandam 293 1.241 

Totaal   2.918 13.770 

AMBULANCEVERVOER: TOTAAL AANTAL INZETTEN PER REGIO PER 1.000 INWONERS (2016) 

Bron:  Ambulancezorg Nederland: Sectorkompas 2016 
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Het zorglandschap 
Meer ambulancevervoer in zuidelijk deel van Noord-Holland West 

Gemiddeld werden er in 2016 in Nederland 77 inzetten per 1.000 

inwoners uitgevoerd. In de regio’s Waterland/Amsterdam en Kenne-

merland ligt dit aantal hoger terwijl het in de regio Noord-Holland 

Noord lager is dan landelijk. Deze verschillen kunnen worden ver-

klaard door de aard van de zorginstellingen in de regio, zoals de 

twee academische ziekenhuizen in Amsterdam, en de mate van stede-

lijkheid. 

 

MEDISCH MICROBIOLOGISCHE LABORATORIA 

3 laboratoria verzorgen grootste deel diagnostiek in de regio 

Er zijn 3 laboratoria voor medische microbiologie (MML) gesitueerd in 

het zorgnetwerk Noord-Holland West. Dit zijn het MML van de 

Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, het Streeklaboratorium Haar-

lem en Comicro in Hoorn. Uit gesprekken met professionals bestaat de 

indruk dat deze laboratoria het grootste deel van alle bepalingen in 

het zorgnetwerk uitvoeren. Daarnaast voeren de MML’s van de aca-

demische ziekenhuislocaties AMC en VUmc in Amsterdam en het MML 

van Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam ook diagnostiek 

uit voor inwoners van Noord-Holland West. 

 

LANGDURIGE ZORG 

67 verpleeghuislocaties in Noord-Holland West 

In Noord-Holland West zijn 14 organisaties die verpleeghuiszorg bie-

den, verspreid over 67 locaties. De grootste aanbieders van ver-

pleeghuiszorg zijn De Zorgcirkel, De Omring, Viva! en Evean, met res-

pectievelijk 17, 15, 9 en 7 verpleeghuizen in 2017. De andere 9 or-

ganisaties hebben 1 tot 3 verpleeghuizen. Het aantal cliënten per lo-

catie loopt uiteen van 12 tot meer dan 200. Door de transities in de 

zorg (het omvormen van de oude verzorgingshuizen naar verpleeghui-

zen of zelfstandige woningen) is het aantal organisaties, locaties en 

cliënten constant aan verandering onderhevig en bestaan er veel lo-

caties met een mix van verpleeghuiszorg en zorg onder verantwoor-

delijkheid van de huisarts. De aantallen zijn daarom indicatief. 

 

Meer dan 100 woonzorgcentra 

Er zijn 30 organisaties met 113 woonzorgcentra in de regio, waarvan 

ruim de helft in Noord-Holland Noord. De organisaties met de meeste 

woonzorgcentra zijn Wilgaerden, Viva!, De Omring en De Zorgcirkel, 

met respectievelijk 10, 9, 8 en 7 centra in 2017. Er zijn 8 organisaties 

met 3 tot 6 centra en er zijn 18 organisaties met 1 of 2 woonzorgcen-

tra. Het aantal bewoners per centrum loopt uiteen van 18 tot meer 

dan 300. Ook hier geldt dat de aantallen indicatief zijn. 

Medisch microbiologische laboratoria 

Microbiologische diagnostiek speelt op 

zowel individueel als op populatieniveau 

een belangrijke rol in de aanpak van ABR. 

Het gaat op individueel niveau om di-

agnostiek om de juiste antibiotica voor te 

kunnen schrijven, consultvoering en infectie-

preventie. Op populatieniveau, binnen 

instellingen en in de regio, gaat het om 

inzicht in de aanwezigheid van BRMO en 

detectie van uitbraken.  

 

Langdurige zorg 

Met langdurige zorg bedoelen we zorg 

met verblijf in een instelling. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan een verpleeghuis of de 

gehandicaptenzorg. In deze instellingen 

bestaat een toegenomen risico op infecties 

en verspreiding van (resistente) bacteriën. 

Vaak is er namelijk sprake van een keten 

met veel zorggerelateerde contacten. 

Daarnaast wonen bewoners met een ver-

minderde weerstand dicht op elkaar en 

wordt isoleren van bewoners bij drager-

schap (zoals in een ziekenhuis) als niet wen-

selijk ervaren. Het is daarom voor de vei-

ligheid van bewoners en professionals be-

langrijk om de aanwezigheid van BRMO 

terug te dringen.58 

 

Verpleeghuizen 

Een verpleeghuis is een locatie met een 

meerderheid aan verpleeghuisbedden 

onder medische verantwoordelijkheid van 

een specialist ouderengeneeskunde (SO). Er 

kan een revalidatieafdeling aanwezig zijn, 

onder medische verantwoordelijkheid van 

een SO waarbij een revalidatiearts consu-

lent voor de SO is. Wonen en medische 

zorg zijn niet gescheiden. 

 

Woonzorgcentra 

Een woonzorgcentrum is een locatie met 

een meerderheid aan cliënten onder medi-

sche verantwoordelijkheid van de huisarts. 

Soms is er ook een verpleegunit aanwezig 

waar voor medische zorg een SO wordt 

ingehuurd of consulent voor de huisarts is. 

Wonen en medische zorg zijn gescheiden, 

maar faciliteiten worden geregeld ge-

deeld, bijvoorbeeld recreatie of restau-

rant). 
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Het zorglandschap 
Revalidatiezorg verspreid geregeld 

Er zijn drie revalidatiecentra in de regio Noord-Holland West, waar-

van twee in Kennemerland en één in Noord-Holland Noord. Daar-

naast zijn er verschillende verpleeghuizen die geriatrische revalidatie-

zorg bieden of een revalidatieafdeling hebben. Het aantal is niet be-

kend. 

 

Gehandicaptenzorg 

Er zijn veel verschillende vormen van gehandicaptenzorg, zoals in in-

stellingen, groepswoningen, zorgboerderijen en woonzorgcentra. Er 

zijn zowel aanbieders van zorg met meerdere locaties als aanbieders 

met één (vaak kleinschalige) locatie. In Noord-Holland West zijn enke-

le honderden locaties met gehandicaptenzorg. Het exacte aantal lo-

caties voor gehandicaptenzorg is niet bekend.  

 

EXTRAMURALE ZORG 

Meer dan 70 thuiszorgorganisaties actief in de regio 

De thuiszorg is zeer divers georganiseerd, variërend van individuele 

ZZP-ers tot grootschalige organisaties die regionaal of landelijk ope-

reren. Er zijn in de regio Noord-Holland West ruim 70 organisaties 

die thuiszorg leveren, waarvan 20 organisaties die ook verpleeghui-

zen, aanleunwoningen of appartementencomplexen met zelfstandige 

woningen beheren en daar veelal de thuiszorg verlenen. Daarnaast 

zijn er dus ruim 50 organisaties die alleen thuiszorg verlenen. Binnen 

een organisatie kunnen vele teams actief zijn. Ook zijn er waarschijn-

lijk vele ZZP-ers in de regio actief. Er bestaan geen regionale samen-

werkingsverbanden voor ZZP-ers in de thuiszorg. 

 

Ruim 700 huisartsen en 11 huisartsenposten 

In Noord-Holland West zijn naar schatting 700 huisartsen actief. In 

heel Nederland zijn dat er circa 12.000. Huisartsen werken veelal 

samen in huisartsengroepen en waarnemersgroepen. Het merendeel 

van de huisartsen is aangesloten bij een zorggroep voor het organise-

ren van multidisciplinaire ketenzorg. In Noord-Holland West zijn er 

dergelijke samenwerkingsverbanden tussen huisartsen in Midden-

Kennemerland, Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland, West-

Friesland, Zaanstreek-Waterland, Zuid-Kennemerland en Haarlem-

mermeer. Voor de nacht-, avond- en weekendzorg zijn huisartsen aan-

gesloten bij huisartsenposten. In Noord-Holland West zijn 11 huisart-

senposten, waarvan 2 in Haarlem en de overige in Alkmaar, Bever-

wijk, Den Helder, Hoofddorp, Hoorn, Purmerend, Schagen, op Texel 

en in Zaandam. 

Revalidatiezorg 

Een revalidatiecentrum is een locatie met 

alleen revalidatiepatiënten onder medische 

verantwoordelijkheid van een revalidatie- 

arts. Ook zijn er verschillende verpleeghui-

zen die geriatrische revalidatiezorg bieden 

of een revalidatieafdeling hebben, onder 

medische verantwoordelijkheid van een SO 

waarbij een revalidatiearts consulent voor 

de SO is.  

 

Gehandicaptenzorg 

Een instelling voor gehandicaptenzorg is 

een locatie waar cliënten wonen met een 

verstandelijke en/of lichamelijke beperking 

die intensieve zorg en verpleging krijgen. 

Wonen en medische zorg zijn niet geschei-

den. In instellingen voor mensen met een 

verstandelijke beperking ligt de medische 

verantwoordelijkheid bij een arts voor ver-

standelijk gehandicapten (AVG) of bij een 

huisarts met een AVG-arts als consulent.  

 

Extramurale zorg 

Extramurale zorg is zorg die verleend 

wordt in de huiselijke situatie, onder medi-

sche verantwoordelijkheid van de huisarts. 

Het risico op een infectie met een 

(resistente) bacterie en verspreiding van 

BRMO neemt extramuraal toe, omdat pati-

ënten sneller uit het ziekenhuis ontslagen 

worden, er thuis steeds intensievere zorg 

wordt verleend en er vaak meerdere zorg-

verleners betrokken zijn.  

 

Thuiszorg (wijkverpleging) 

Het gaat hier om verzorging en verpleging 

van zelfstandig wonende cliënten. Thuis-

zorg wordt zowel in zelfstandige woningen 

als in aanleunwoningen bij een verpleeg-

huis of in een woonzorgcentrum gegeven.   

 

Huisartsen 

De huisarts speelt een rol bij het signaleren 

van BRMO (juist en tijdig aanvragen van 

diagnostiek en correcte follow-up), bij het 

zorgvuldig voorschrijven en gebruiken van 

antibiotica én bij het voorkomen van ver-

spreiding van BRMO (hygiëne in de prak-

tijk en bij patiënten thuis, en communicatie 

met andere zorgverleners). De huisarts 

vervult een regierol in de zorg en werkt 

samen met vele zorgverleners rondom een 

patiënt. 
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Het zorglandschap 
Bijna 200 apotheken in Noord-Holland West 

In Noord-Holland West zijn in totaal 163 openbare apotheken 

(peildatum 2017). Bijna de helft daarvan bevindt zich in Alkmaar, 

Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad (respectievelijk 16, 20, 15 en 

23 apotheken). Er zijn 32 apotheekhoudende huisartsen in de regio. 

Deze bevinden zich vooral in de landelijkere gebieden in de Kop van 

Noord-Holland, waarvan 11 in de gemeente Hollands Kroon. In heel 

Nederland zijn ruim 2.000 openbare apotheken en in 127 van de 

388 gemeenten zijn 1 of meer apotheekhoudende huisartsen geves-

tigd. Apothekers werken regionaal vaak samen in coöperaties. In 

Noord-Holland West zijn er regionale apothekerscoöperaties in Mid-

den-Kennemerland, Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland, 

West-Friesland en Zaanstreek-Waterland. 

 

Drie GGD’en in Noord-Holland West 

De lokale bestrijding van infectieziekten in het publieke domein wordt 

in Nederland uitgevoerd door de GGD’en. In Noord-Holland West 

zijn 3 GGD’en: 

• GGD Hollands Noorden (652.114 inwoners in 17 gemeenten) 

• GGD Kennemerland (538.522 inwoners in 10 gemeenten) 

• GGD Zaanstreek-Waterland (332.649 inwoners in 8 gemeenten). 

GGD’en werken, onder andere via regionale arts consulenten infectie-

ziektebestrijding (RAC’ers), samen met het Centrum Infectieziektebe-

strijding (Cib) van het RIVM. De RAC’ers zijn zowel in dienst van de 

GGD als van het RIVM. Zij zorgen onder andere voor afstemming van 

regionaal en landelijk beleid, verspreiding van kennis en kunnen de 

regio ondersteunen bij uitbraken van infectieziekten. Noord-Holland 

West valt onder de RAC-regio Noord-Holland & Flevoland. GGD’en 

participeren ook in het Landelijk Overleg Infectieziekten (LOI). In het 

LOI worden landelijke afspraken gemaakt over infectieziektebestrij-

ding. Aan het LOI nemen professionals van diverse organisaties deel, 

zoals GGD’en, Cib, GGD GHOR, IGJ en NVMM. De 6 GGD’en in 

Noord-Holland en Flevoland werken samen in het Provinciaal Overleg 

Infectieziektebestrijding (POI). Het POI levert de RAC en de afvaardi-

ging naar het LOI. Daarnaast hebben GGD’en ook een coördinerende 

rol in de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio 

(GHOR) bij rampen en crises, zoals een grootschalige uitbraak van 

infectieziekten. Voor elke GGD-regio is er een GHOR-bureau. 

Apothekers 

Apothekers beschikken over gegevens over 

antibioticagebruik in hun verzorgingsge-

bied, controleren de voorgeschreven medi-

catie op dosering en mogelijke interactie 

met andere medicatie, adviseren artsen 

over alternatieven en geven informatie 

over medicatiegebruik aan patiënten. 

 

GGD’en 

De gemeentelijke gezondheidsdienst 

(GGD) kan op vier gebieden een rol spe-

len bij de aanpak van ABR: preventie 

(voorlichting aan professionals én burgers 

over infectiepreventie), monitoring en ad-

vies (signaleren van uitbraken in publieke 

domein en beantwoorden van vragen), 

bestrijding (adviseren over maatregelen en 

regie voeren bij instellingsoverstijgende 

problematiek) en als bruggenbouwer tus-

sen verschillende partijen.59  
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SAMENWERKINGSVERBANDEN EN NETWERKEN 

Diversiteit aan samenwerkingsverbanden en netwerken 

Op regionaal niveau zijn vele samenwerkingsverbanden actief in 

Noord-Holland West (zie tabel op pagina 46). Voorbeelden zijn de 

Huisartsen Organisatie Noord-Kennemerland (HONK), ZorgOndersteu-

ning Noord-Holland (ZONH), SIGRA en het Universitair Netwerk Ou-

derenzorg (UNO) van Amsterdam UMC. HONK is een samenwerkings-

verband van meer dan 100 huisartsen, en is verantwoordelijk  voor de 

1e lijnszorg, spoedeisende zorg buitenkantoortijden en de multidiscipli-

naire ketenzorg. ZONH is 1 van de 15 regionale ondersteuningsstruc-

turen voor de 1e lijnszorg en streeft naar het versterken van de 1e 

lijnszorg, en het stimuleren van innovatie en meer samenwerking tussen 

1e lijnszorg en publieke zorg, 2e lijnszorg, overheden, zorgverzeke-

raars en het bedrijfsleven. SIGRA is een netwerkorganisatie van zorg– 

en welzijnsorganisaties in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-

Waterland en Amsterdam e.o. SIGRA ondersteunt onder andere het 

gebruik van POINT, een ICT-applicatie voor het werkproces bij de 

overdracht van patiënten. UNO richt zich op het verbinden van weten-

schap en praktijk. In Noord-Holland West zijn 6 zorgorganisaties aan-

gesloten bij UNO. Het Westfriesgasthuis (sinds 1 april 2017 gefuseerd 

met het Waterlandziekenhuis) is een medisch coördinerend centrum 

(MCC) in NH-West en lid van de landelijke Federatie voor MCC’s 

(FMCC). Een MCC is een samenwerkingsverband van 1e- en 2e lijns-

zorginstellingen en voert de regie over regionale projecten, zoals het 

maken en implementeren van samenwerkingsafspraken tussen huisart-

sen en medisch specialisten en het verbeteren van de doelmatigheid 

voor het aanvragen van (laboratorium) diagnostiek door het geven 

van feedback aan aanvragers. 

Op landelijk niveau zijn samenwerkingsverbanden en netwerken zoals 

Vilans, Zorg voor Beter, de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid 

(SWAB) en het RIVM belangrijke partners voor de zorgnetwerken ABR 

(zie bijlage 1 op pagina 70). 

 

Beroeps- en brancheverenigingen vaak ook inhoudelijke rol 

Voor vrijwel elke beroepsgroep en zorgsector bestaan landelijke be-

roepsverenigingen en brancheorganisaties, soms met regionale afde-

lingen (zie bijlage 2 op pagina 71). Zij behartigen de belangen van 

de leden en spelen vaak ook een belangrijke rol in de professionalise-

ring van de beroepsgroep, bijvoorbeeld door het opstellen van richtlij-

nen en handreikingen, organiseren van thematische bijeenkomsten en 

scholingen of het bieden van organisatorische ondersteuning. In Noord-

Holland West is er 1 regionale afdeling van de Koninklijke Neder-

landse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP): district 

NoordWest I. De Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde 

(Verenso) heeft 2 regio’s in NH-West: Kennemerland/

Haarlemmermeer en Noord-Holland Noord. De Landelijke Huisartsen 

Vereniging (LHV) telt 2 huisartsenkringen in de regio: Noord-Holland 

Noord en Noord-Holland Midden. 

Samenwerkingsverbanden en netwerken 

Speerpunten van het ABR zorgnetwerk zijn 

het stimuleren van meer samenwerking, 

kennisuitwisseling, transmurale werkafspra-

ken en een eenduidige besluitvormings-

structuur - specifiek voor ABR - tussen de 

publieke gezondheidszorg, de 1e lijnszorg, 

2e lijnszorg en de langdurige zorg. Daarbij 

wil het zorgnetwerk zoveel mogelijk aan-

sluiten bij bestaande structuren en initiatie-

ven. Het is dan ook van belang om te we-

ten welke relevante samenwerkingsverban-

den en netwerken er al bestaan tussen or-

ganisaties, wat de focus is en welke orga-

nisaties en professionals hier actief in parti-

ciperen.  

 

Er bestaan diverse formele samenwerkings-

verbanden en netwerken tussen zorgorga-

nisaties en professionals. Deze hebben 

veelal als doel het delen van kennis en het 

stimuleren van de samenwerking tussen 

organisaties en zorgsectoren om de kwali-

teit en continuïteit van zorg te borgen en te 

verbeteren. De meeste samenwerkingsver-

banden en netwerken zijn regionaal geor-

ganiseerd, maar er zijn ook landelijke sa-

menwerkingsverbanden en netwerken, soms 

met regionale afdelingen.  

Het zorglandschap 
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SAMENWERKINGSVERBANDEN EN NETWERKEN IN NOORD-HOLLAND WEST 

 
 Naam  Websites Toelichting 

Coöperaties van apotheken, o.a.: Apo-

theken Coöperatie West-Friesland, Apo-

thekersvereniging Departement Noord-

Holland, CAKN Coöperatieve Apothekers-

vereniging, Cooperatie apotheken Midden

-Kennemerland, Coöperatie Apotheken 

Noord Kennemerland, Cooperatie apothe-

ken Zaanstreek/Waterland. 

adnh.nl Samenwerkingsverbanden van apothekers. 

Coöperaties/samenwerkingsverbanden 

van huisartsen, o.a: Stichting Gezond-

heidscentra Haarlemmermeer, Zorggroep 

Haarlemmermeer, Huisartsen Kop van 

Noord-Holland, Huisartsen Organisatie 

Noord-Kennemerland, Huisartsenvereni-

ging Midden-Kennemerland, Huisartsen 

Coöperatie Zuid-Kennemerland, Westfrie-

se Huisartsenorganisatie, Zorgkoepel 

West-Friesland, Huisartsenzorg Zaan-

streek Waterland, Stichting Eerstelijns-

zorggroep. 

gchaarlemmermeer.nl 

haarlemmermeerketen-

zorg.nl 

hknhuisartsen.nl 

honk.nu 

hv-mk.nl 

hczk.nl 

wfho.nl 

zorgkoepelwf.nl 

hzwhuisartsenzorg.nl 

zorggroepsez.nl 

Samenwerkingsverbanden voor huisartsge-

neeskundige zorg en multidisciplinaire ke-

tenzorg (zorggroepen). 

Medisch Coördinerend Centrum West-

fries Gasthuis 

via fmcc.nl Samenwerkingsverband tussen huisartsen 

en medisch specialisten voor verbeteren 

kwaliteit van zorg en maken van werkaf-

spraken. 

Ouderennet VUmc en partners bensajetcentrum.nl Netwerk voor innovaties in ouderenzorg. In 

NH-West zijn regio’s West-Friesland en 

Amsterdam (rondom VUmc)-Amstelveen 

aangesloten. 

Netwerk Acute Zorg Noordwest netwerkacutezorgnoord-

west.nl 

Netwerk van organisaties in de acute zorg 

en traumazorg 

SIGRA sigra.nl Samenwerkingsverband van zorg- en wel-

zijnsorganisaties in Amsterdam e.o., Noord-

Holland Noord en Zaanstreek-Waterland. 

O.a. coördinatie Transmuraal Platform Am-

sterdam, Transferoverleg Ziekenhuizen en 

VVT, en Platform Verpleegkundige Over-

dracht 

Universitair Netwerk Ouderenzorg Am-

sterdam UMC 

unovumc.nl Samenwerking tussen universiteit en oude-

renzorg. In NH-West zijn 6 zorgorganisaties 

aangesloten. 

Vereniging Bedrijfstak Zorg vbz-kam.nl Zorg– en welzijnsorganisaties in Midden- 

en Zuid-Kennemerland, Amstelland en 

Meerlanden. 

ZorgOndersteuning Noord-Holland zonh.nl Regionale Ondersteuningsstructuur voor 1e 

lijnszorg en samenwerkingspartners in Noord

-Holland. 
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4   ORGANISATORISCHE RISICOFACTOREN 

Inzicht in risico’s op organisatorisch en bestuurlijk vlak voor het ont-

staan en de aanpak van antibioticaresistentie (ABR) in en tussen 

zorgorganisaties is van belang voor het prioriteren en formuleren 

van maatregelen om deze risico’s te verkleinen. Voorbeelden van 

risico’s zijn een gebrek aan risicobewustzijn, tekort schietende infor-

matie-uitwisseling, niet weten hoe in te grijpen, financiële aspecten 

en belemmeringen om tot een sluitende (keten)aanpak te komen. 

In de landelijke leidraad risicoprofiel worden 10 organisatorische 

factoren benoemd die het risico op het vóórkomen van ABR, BRMO 

en/of zorginfecties kunnen vergroten.3 Deze factoren kunnen ver-

deeld worden in 4 categorieën: infectiepreventie, vroegsignalering 

en surveillance, zorgvuldig antibioticagebruik en draagvlak. De fac-

toren ‘inzicht in vóórkomen BRMO’ en ‘inzicht in vóórkomen zorgin-

fecties’ zijn in dit hoofdstuk samengevoegd. 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welk beeld er is over deze orga-

nisatorische risicofactoren in de zorgnetwerken Noord-Holland/

Flevoland. De informatie hiervoor is onder andere afkomstig uit 30 

(semi-gestructureerde) gesprekken en bijeenkomsten die leden van 

het regionaal coördinatieteam (RCT) het afgelopen jaar hebben 

gehad met zorgorganisaties en professionals in de regio over de 

aanpak van ABR. Ook hebben de RCT-leden tijdens een gezamen-

lijke bijeenkomst individueel risicoscores gegeven aan de organisa-

torische factoren voor 3 zorgsectoren (2e lijnszorg/acute zorg,  

langdurige zorg en 1e lijnszorg/publieke zorg) en deze plenair 

nabesproken. Gevraagd werd om bij het geven van de risicoscores 

te denken aan de bijeenkomsten en gesprekken met professionals 

en organisaties en hun kennis van de sector.  

 

 

 

  Wat vinden professionals? 
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Organisatorische risicofactoren 

Infectie Preventie Commissie (IPC) 

De aanwezigheid van een (actieve) IPC is 

wettelijk verplicht in ziekenhuizen en een 

landelijke norm voor verpleeghuizen vanuit 

de eigen sector. Voor woonzorgcentra en 

thuiszorg is dit zeer gewenst. In de koude 

fase zorgt de IPC voor de implementatie 

van hygiënerichtlijnen en uitbraakdraai-

boeken, coördineert de IPC audits voor de 

verzorging en schoonmaak met een Plan-

Do-Check-Act (PDCA) cyclus. Ook is de IPC 

op de hoogte van registraties (indien aan-

wezig) van infectieziekten en dragerschap. 

In de warme fase, bij de aanwezigheid 

van een overdraagbaar micro-organisme 

bij één of meer bewoner(s) of medewerker

(s), neemt de IPC samen met een deskundi-

ge infectiepreventie (DI) en een arts-

microbioloog de regie in de aanpak en 

uitvoering van de richtlijnen/draaiboeken 

bij de bestrijding.  

 

Algemene infectiepreventiemaatregelen 

Dit betreft maatregelen voor een goede 

basishygiëne en bewustwording van het 

belang daarvan. Richtlijnen voor 

(persoonlijke) hygiëne van het zorgperso-

neel, regelmatige scholing, audits en acties 

op verbeterpunten zijn algemene infectie-

preventiemaatregelen om de hygiëne op 

peil te houden en te verbeteren. Verschil-

lende organisaties houden zich bezig met 

richtlijnontwikkeling op het gebied van 

infectiepreventie, zoals de Werkgroep 

Infectie Preventie (WIP), de Landelijke Co-

ördinatie Infectieziektebestrijding van het 

RIVM (LCI) en het Landelijk Centrum Hygi-

ëne en Veiligheid (LCHV). De Inspectie Ge-

zondheidszorg en Jeugd (IGJ) gebruikt o.a. 

de WIP-richtlijnen als uitgangspunt om toe-

zicht te houden op de kwaliteit van de 

zorg. 

INFECTIEPREVENTIE 

IPC aanwezig in 2e lijns- en langdurige zorg, maar zeer divers 

De indruk is dat alle organisaties voor 2e lijnszorg en acute zorg in 

Noord-Holland/Flevoland een Infectiepreventiecommissie (IPC) heb-

ben voor alle locaties in de warme en koude fase. Ruimte voor verbe-

tering lijkt er vooral te zijn in de mate van pro-activiteit van de IPC, 

en op spoedeisende hulp afdelingen en in het ambulancevervoer. 

In de langdurige zorg bestaat een grote variatie tussen organisaties. 

In vrijwel alle organisaties voor verpleging, verzorging en thuiszorg 

(VVT) is een IPC aanwezig of in oprichting, maar de samenstelling en 

de activiteiten van de IPC lopen uiteen. Vaak is er één IPC voor alle 

intramurale locaties. Op de locaties zijn soms aandachtsvelders of 

kwaliteitsverpleegkundigen aanwezig. Ruim de helft van de VVT-

organisaties geeft aan een actieve multidisciplinaire IPC te hebben, 

samengesteld uit bijvoorbeeld een specialist ouderengeneeskunde, 

een verzorgende/verpleegkundige, een manager en een deskundige 

infectiepreventie (DI), die structureel en meerdere keren per jaar bij-

eenkomt, en protocollen/richtlijnen opstelt. De DI is vaak ingehuurd 

voor een aantal uur per week vanuit een GGD, ziekenhuis of commer-

ciële organisatie. De overige VVT-organisaties geven aan dat de IPC 

vooral reactief of op ad-hoc basis opereert, dat de samenstelling 

smal of klein is, of in de opstartfase zit. Meerdere organisaties geven 

aan het belangrijk te vinden dat de IPC structureel ingebed wordt in 

de organisatie en er meer aandacht komt voor infectiepreventie. 

In de thuiszorg is vaak geen actieve IPC aanwezig. Bij grotere VVT-

organisaties sluit de thuiszorg soms aan bij de bestaande IPC. Daarbij 

is het lastig is dat protocollen en richtlijnen ontwikkeld zijn voor de 

intramurale setting. Soms stelt de IPC zelf protocollen op of past deze 

aan voor de situatie in de thuiszorg. 

 

Behoefte aan handvatten voor infectiepreventie in VVT sector 

Richtlijnen voor (persoonlijke) hygiëne zijn in de 2e lijnszorg en acute 

zorg over het algemeen aanwezig. Dat geldt ook voor jaarlijkse scho-

ling, audits en voor acties op verbeterpunten uit de auditrapportage.  

In de langdurige zorg is in toenemende mate aandacht voor infectie-

preventie, maar de maatregelen zijn divers georganiseerd. Over het 

algemeen zijn er instructies of richtlijnen aanwezig en worden er au-

dits uitgevoerd, maar is er minder aandacht voor scholing en acties op 

verbeterpunten. Een ruime meerderheid (86%) van de locaties voor 

verpleeghuiszorg in Noord-Holland West gaf in 2017 aan dat twee-

jaarlijks een audit infectiepreventie en hygiënebeleid plaatsvindt.64 

Instructies en richtlijnen lopen uiteen van de protocollen van Vilans, 

richtlijnen van WIP, LCI en LCHV die zijn aangepast naar de lokale 

situatie en eigen ontwikkeld beleid en toolboxen. Meerdere VVT-

organisaties geven aan dat de beschikbare richtlijnen te veel toege-

sneden zijn op de ziekenhuissetting en niet op de (meer huiselijke) set-

ting van het verpleeghuis. Audits worden zowel intern (door een aan-
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TOEZICHT OP INFECTIEPREVENTIE DOOR INSPECTIE GEZONDHEIDSZORG EN JEUGD 

 

In 2017 bezocht de Inspectie Gezondheidszorg Jeugd (IGJ) 48 ziekenhuizen in Nederland voor het toezicht op infectiepreven-

tie en antibioticabeleid. Een groot deel van de ziekenhuizen (33 van de 48) voldeed op bijna alle getoetste onderwerpen. Ba-

sale voorschriften werden beter nageleefd en er was een grotere bewustwording en minder discussie over de noodzaak van de 

maatregelen voor infectiepreventie dan in 2013 en 2015. In een aantal ziekenhuizen waren basale onderwerpen, zoals 

schoonmaak en desinfectie, nog altijd niet op orde.60 

  

In 2017-2018 heeft de IGJ toezicht uitgevoerd op infectiepreventie en antibioticabeleid in de verpleeghuiszorg. De inspectie 

selecteerde 19 instellingen die in 2016 hadden aangeven géén audit infectiepreventie uit te voeren. Geen van deze instellin-

gen lag in Noord-Holland West. Bij 18 van de 19 bezochte instellingen werden maatregelen opgelegd. Instellingen die tussen-

tijds een audit hadden uitgevoerd, waar de specialist ouderengeneeskunde betrokken was bij het onderwerp infectiepreventie 

en instellingen die eerder een uitbraak hadden meegemaakt, scoorden beter.61  

 

De IGJ is ook verantwoordelijk voor het toezicht op thuiszorginstellingen en verzorgingshuizen voor zover de zorg gegeven 

wordt vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toe-

zicht op de uitvoering van zorg thuis die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt gefinancierd. Veel ge-

meenten brengen deze taak onder bij de GGD. In beide toetsingskaders staat het thema infectiepreventie niet expliciet ge-

noemd.62,63  
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Organisatorische risicofactoren 

Schoonmaak 

Om hygiënisch te kunnen werken is een 

goede schoonmaak van ruimtes, juist ge-

bruik van materialen, en reiniging en desin-

fectie van deze materialen essentieel. 

Richtlijnen voor schoonmaakpersoneel, re-

gelmatige scholing, audits en acties op 

verbeterpunten zijn maatregelen om de 

kwaliteit van de schoonmaak op peil te 

houden en te verbeteren. 

dachtsvelder of intern auditteam) als extern (meestal door een inge-

huurde DI) of beide uitgevoerd. Er worden verschillende auditformats 

gebruikt. Voorbeelden zijn de Infectierisicoscan (IRIS), de LCHV-

hygiënerichtlijn “Verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wo-

nen” en bijbehorende checklist, Preventio, Checkbuster, IAuditor en 

interne auditformats. Resultaten van audits worden intern door de 

teams besproken of leiden via een teammanager, kwaliteitsmedewer-

ker of de IPC tot een verbeterplan en implementatie van acties. Ver-

schillende organisaties geven aan dat ze de verantwoordelijkheid 

voor het verbeterplan en de implementatie zoveel mogelijk bij de me-

dewerkers willen leggen. De ontwikkeling naar zelfsturende teams en 

het belang van centrale richtlijnen, audits en scholing wordt soms als 

lastig ervaren. Scholing en training gebeurt in verschillende vormen, 

zoals interne scholingsprogramma’s, klinische lessen door een DI, E-

learning, oefenen met uitbraakprotocollen, Teach-the-Teacher en hygi-

ënecoaches.  

Er is minder informatie beschikbaar over de aandacht voor algemene 

infectiepreventiemaatregelen in de 1e lijnszorg (huisartsen en thuis-

zorgorganisaties). Voor huisartsen bestaan er richtlijnen en nascholing 

over infectiepreventie. Deze zijn onderdeel van de NHG praktijk-

accreditatie. Voor de thuiszorg ontbreken recente richtlijnen infectie-

preventie, handzame protocollen voor op de werkvloer en eenduidige 

scholing. Ook worden er geen audits gedaan en zijn niet altijd de juis-

te materialen, bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen, be-

schikbaar in de thuissituatie. Hieraan is wel behoefte. 

Structurele aandacht voor infectiepreventie wordt bemoeilijkt door 

personeelstekorten, verloop van personeel en een toename van zelf-

standig werkende verpleegkundigen en verzorgenden (ZZP). Dit geldt 

vooral in de thuiszorg en de langdurige zorg. Hierdoor beschikken 

niet alle professionals over voldoende kennis van lokale protocollen 

op het gebied van infectiepreventie. De inzet van ZZP-ers vergroot 

daarnaast het risico op transmissie van BRMO tussen instellingen. Ook 

wordt opgemerkt dat er weinig aandacht is voor infectiepreventie in 

de basisopleidingen voor verzorgend, verpleegkundig en medisch 

personeel. VVT-organisaties geven aan behoefte te hebben aan in-

formatie over hoe andere verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties 

infectiepreventie hebben georganiseerd, aan adequate scholing en 

het uitwisselen van best practices, tools en checklists. 

 

Schoonmaak nog beperkt in beeld 

De indruk is dat de schoonmaak in de meeste organisaties voor 2e 

lijnszorg en acute zorg op orde is. De instellingen zorgen, al dan niet 

via ingehuurde schoonmaakbedrijven, voor regelmatige scholing van 

schoonmaakpersoneel, audits en voor duidelijke richtlijnen. In de lang-

durige zorg loopt dit uiteen. Er is niet altijd sprake van gestructureer-

de scholing, en audits of richtlijnen zijn in beperkte mate aanwezig of 

niet afgestemd met de IPC. De schoonmaak hanteert bijvoorbeeld ei-

gen hygiëneprotocollen. Maar er zijn ook organisaties waar de 

schoonmaak of het schoonmaakbedrijf zeer deskundig is en waar de 

facilitaire dienst deel uitmaakt van de IPC. Over de schoonmaak in de 

1e lijnszorg is onvoldoende informatie.  
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 INFECTIEPREVENTIE: BELANGRIJKSTE SIGNALEN VAN PROFESSIONALS 

 

Thema 2e lijns- en acute zorg Langdurige zorg 

(VVT-organisaties) 

1e lijns- en publieke zorg 

Infectiepreventie- 

commissie (IPC) 

➢ IPC kan pro-actiever 

optreden 

➢ Meer aandacht moge-

lijk voor spoedeisende 

hulp en ambulance-

vervoer 

➢ Veel variatie in de orga-

nisatie, werkwijze en acti-

viteiten van IPC tussen 

organisaties 

➢ Vaak geen IPC bij thuis-

zorgorganisaties 

➢ Bij grotere VVT-

organisaties sluit de thuis-

zorg soms aan bij de 

bestaande IPC.  

Algemene 

infectiepreventie- 

maatregelen 

➢ Richtlijnen aanwezig 

en PDCA cyclus vindt 

plaats 

➢ Weinig aandacht voor 

infectiepreventie in basis-

opleiding 

➢ Variatie in scholing en 

training 

➢ Passende richtlijnen ont-

breken soms 

➢ Auditformat varieert 

➢ Aandacht nodig voor im-

plementatie verbeterpun-

ten 

➢ Verloop van personeel 

➢ Toename ZZP-ers 

➢ Behoefte uitwisseling met 

andere organisaties 

In thuiszorg: 

➢ Weinig aandacht voor 

infectiepreventie in basis-

opleiding 

➢ Behoefte aan bij- en na-

scholing 

➢ Geen recente richtlijnen 

of handzame protocollen 

➢ Materialen niet altijd 

beschikbaar 

➢ Verloop van personeel 

➢ Toename ZZP-ers 

Schoonmaak ➢ Scholing en audits 

vinden plaats 

➢ Veel variatie tussen orga-

nisaties 

➢ Scholing vindt niet altijd 

structureel plaats 

➢ Richtlijnen, protocollen en 

audits beperkt aanwezig 

of niet afgestemd met IPC 

➢ Geen informatie 
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Organisatorische risicofactoren 

Microbiologische diagnostiek 

Het inzetten van microbiologische diagnos-

tiek is van belang voor zorgvuldig gebruik 

van antibiotica. Na diagnose kan direct de 

juiste antibiotica worden voorgeschreven óf 

kan empirische antibioticatherapie worden 

versmald of effectiever gemaakt. Op po-

pulatieniveau geeft voldoende diagnostiek 

inzicht in de aanwezigheid van BRMO, 

zodat maatregelen kunnen worden geno-

men om (verdere) verspreiding te voorko-

men. Een volledig contract van een zorgor-

ganisatie met een MML omvat 3 functies: 

diagnostiek, consultvoering en infectiepre-

ventie. Zorgorganisaties kunnen ook een 

minimaal contract hebben met een MML en 

voor de andere functies andere organisa-

ties of professionals inschakelen. Bijvoor-

beeld wanneer een organisatie een con-

tract heeft met een laboratorium buiten de 

regio en een deskundige infectiepreventie 

inhuurt of zelf in dienst heeft. MML’s kunnen 

Diagnostisch Toets Overleggen (DTO) voor 

huisartsengroepen organiseren.  

 

 

VROEGSIGNALERING EN SURVEILLANCE 

Microbiologische diagnostiek vooral in de regio 

Alle zorgorganisaties voor 2e lijnszorg en acute zorg in onze regio 

hebben een contract met een Medisch Microbiologisch Laboratorium 

(MML) dat diagnostiek, gevraagde en ongevraagde consultvoering, 

en infectiepreventie omvat. Ook alle organisaties voor langdurige 

zorg hebben een contract met een MML, maar de mate waarin dit de 

drie functies diagnostiek, consultvoering en infectiepreventie omvat 

varieert. Verpleeghuizen hebben bijvoorbeeld ook contracten met 

commerciële bureaus of een GGD voor de infectiepreventie of heb-

ben zelf een deskundige infectiepreventie in dienst. In de langdurige 

zorg is het kweekbeleid afwachtender, met als gevolg minder kweken 

en minder intensief contact en overleg met het MML.  

Ook huisartsen en GGD’en hebben een contract met een MML, in ieder 

geval voor het uitvoeren van diagnostiek. Diagnostische Toets Over-

leggen (DTO’s) kunnen een onderdeel zijn van dit contract. Met DTO’s 

wordt rationeel en doelmatig aanvragen van diagnostiek gestimu-

leerd. Onder bepaalde voorwaarden vergoeden zorgverzekeraars 

de deelname van huisartsen hieraan. Vanuit de richtlijnen wordt vaak 

eerst gekozen voor empirisch voorschrijven van antibiotica; er wordt 

pas aanvullende diagnostiek via het MML ingezet als meerdere mid-

delen niet effectief zijn , bijvoorbeeld bij urineweg- of huidinfecties of 

als het risicogroepen betreft. Vanwege het eigen risico van de patiënt 

kunnen huisartsen een drempel ervaren om een kweek aan te vragen, 

omdat de patiënt dit dan zelf moet betalen. Ook kunnen logistieke 

redenen hierbij een rol spelen: de patiënt moet soms terugkomen om 

een urinemonster in te leveren, omdat de laboratoria de monsters ’s 

ochtends ophalen bij de praktijk. Een (vermoedelijk) klein deel van de 

aangevraagde diagnostiek door huisartsen wordt in laboratoria bui-

ten de regio gedaan. Hierdoor kunnen uitbraken in de regio minder 

snel in beeld zijn. Voor zover bekend hebben zorgorganisaties in 

Noord-Holland en Flevoland geen contracten met buitenlandse micro-

biologische laboratoria. 

 

Communicatie over BRMO bij overdracht is niet eenduidig 

In de 2e lijnszorg en de acute zorg in onze regio vindt intramuraal 

meestal tijdige, correcte en complete overdracht van informatie plaats 

bij transfers van patiënten met een BRMO. Bij transfers van patiënten 

met een BRMO naar een andere zorginstelling vindt de overdracht 

van informatie (‘labeling’) vanuit het ziekenhuis over het algemeen wel 

plaats, maar het gaat niet altijd goed en de wijze waarop varieert, 

bijvoorbeeld via een transferverpleegkundige, een elektronische ont-

slagbrief of op papier via de ambulance. Zo geven VVT-organisaties 

aan dat de informatie niet altijd tijdig is (komt pas enkele dagen na 

de overdracht), het soms alleen in de verpleegkundige overdracht 

staat en er informatie ontbreekt, bijvoorbeeld over het medicatiebe-

leid en kweekuitslag. In de regio Amsterdam zijn alle ziekenhuizen en 

grotere VVT organisaties aangesloten bij POINT, een ICT dienst voor 
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PROJECT ‘REGIONAAL INZICHT EN TERUGKOPPELING IN ABR-PROBLEMATIEK’ 

Het Streeklaboratorium Haarlem heeft van VWS aanvullende subsidie gekregen voor het project ‘Regionaal inzicht en terugkop-

peling in ABR-problematiek’. Het Streeklaboratorium Haarlem is samen met het laboratorium van de Noordwest Ziekenhuisgroep 

in Alkmaar en Comicro in Hoorn een project gestart om de routinematig verzamelde microbiologische data over ABR en BRMO in 

de laboratorium informatiesystemen aan elkaar te koppelen met behulp van het systeem IDM-Alert. Met dit systeem wordt de 

informatie over ABR en BRMO van de 3 laboratoria transparant en inzichtelijk voor behandelaars (huisartsen, specialisten oude-

rengeneeskunde, medisch specialisten) en betrokken organisaties (verpleeghuizen, ziekenhuizen, GGZ instellingen, revalidatiecen-

tra, GGD’en) in het gehele zorgnetwerk Noord-Holland-West (volgens geldende privacy wetgeving). Toegang tot deze informa-

tie geschiedt via het laboratorium waar de diagnostiek wordt aangevraagd. Behandelaars en organisaties kunnen dan de eigen 

data samen met de regionale spiegelinformatie inzien. Door koppeling van de informatie over ABR uit de registratiesystemen van 

de laboratoria kunnen verheffingen worden herkend, regionale trends (realtime) worden gemonitord en aanvullende analyses 

worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het relateren van trends en geografische hotspots aan diagnostisch beleid, interventies en 

patiëntkenmerken. 

Bron: Subsidieaanvraag ‘Regionaal inzicht en terugkoppeling in ABR-problematiek’, november 2017. 
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Organisatorische risicofactoren 
elektronische uitwisseling van informatie bij de overdracht van patiën-

ten/cliënten. Hierin wordt de aanwezigheid van BRMO niet specifiek 

nagevraagd. Er is wel een invulveld om aan te geven dat een patiënt 

een infectie heeft en wat hiervan de oorzaak is (MRSA of anders). 

Meerdere VVT-organisaties geven aan dat ze bij opname of overna-

me van een cliënt uit het ziekenhuis of de thuiszorg actief vragen of er 

een BRMO bekend is, maar er zijn geen structurele afspraken over 

wederzijdse digitale informatieoverdracht tussen sectoren over BRMO. 

Bij transfers van cliënten vanuit de langdurige zorg en de huisartsen-

zorg vindt informatieoverdracht over patiënten met een BRMO niet 

systematisch plaats (geen ‘labeling’ van patiënten) en is afhankelijk 

van de betrokken zorgverleners. De informatie is niet altijd correct 

en/of compleet en communicatie vanuit huisartsen vindt meestal ach-

teraf plaats. Informatie over BRMO die bij de huisarts bekend is, 

wordt niet altijd gedeeld met de thuiszorg. 

 

Nog geen transmurale werkafspraken 

Er zijn voor zover bekend (nog) geen transmurale werkafspraken in 

de regio om de verspreiding van BRMO tegen te gaan. Wel geven 

meerdere organisaties aan dat ze goede werkrelaties hebben met de 

preferred partners, zoals het microbiologisch laboratorium, het zie-

kenhuis of de GGD in de regio, én dat er behoefte is aan transmurale 

werkafspraken. Men vindt het belangrijk dat beleid van verschillende 

partners wordt afgestemd en verwacht dat er veel te winnen is in de 

samenwerking en de overdracht van en naar andere instellingen. Spe-

cifiek wordt daarbij de ontwikkeling genoemd dat de zorg voor cliën-

ten in verzorgingshuizen steeds vaker door veel verschillende huisart-

sen wordt verleend. Zonder goede afspraken tussen alle betrokken 

behandelaren over het registreren en delen van informatie kan een 

uitbraak ongemerkt verlopen en later dan nodig opgemerkt worden.  

Communicatie bij overdracht 

Bij de overdracht van een patiënt of cliënt 

met een BRMO naar een andere zorgorga-

nisatie(s) en/of zorgverlener(s) kan het 

risico op verspreiding van BRMO worden 

verkleind door informatie compleet, correct 

en tijdig te delen (‘labelen’). 

 

Transmurale werkafspraken 

Transmurale werkafspraken zijn afspraken 

in de regio tussen meer dan twee zorgor-

ganisaties uit verschillende sectoren om de 

verspreiding van BRMO tegen te gaan. Het 

gaat onder andere over uniforme beleids-

afspraken over het elkaar wederzijds in-

formeren over het vóórkomen van BRMO 

bij de overdracht van patiënten of cliënten 

of beleid ten aanzien van medewerkers 

die in verschillende instellingen werken en 

BRMO kunnen overdragen. 
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VROEGSIGNALERING EN SURVEILLANCE: BELANGRIJKSTE SIGNALEN VAN PROFESSIONALS 

Thema 2e lijns- en acute zorg Langdurige zorg 

(VVT-organisaties) 

1e lijns- en publieke zorg 

Microbiologische  

diagnostiek 

➢ Volledig contract met 

MML aanwezig 

➢ Inhoud contract met MML 

varieert tussen organisa-

ties 

➢ Minder intensief contact 

met MML door afwach-

tend kweekbeleid 

➢ Niet-medische redenen 

soms van invloed op aan-

vragen kweek  

➢ Soms DTO’s met huisartsen 

➢ Klein deel diagnostiek 

door MML buiten regio 

Communicatie bij 

overdracht 

➢ Wel ‘labeling’, maar 

informatie vaak te laat 

of incompleet 

➢ Veel variatie in werk-

wijze 

➢ Geen systematische 

‘labeling’ 

➢ Informatie bij overdracht 

afhankelijk van zorgverle-

ner 

➢ Geen systematische 

‘labeling’ 

➢ Informatie bij overdracht 

afhankelijk van zorgverle-

ner 

➢ Informatie niet altijd ge-

deeld met thuiszorg 

Transmurale 

werkafspraken 

➢ Geen structurele af-

spraken in de regio 

➢ Geen structurele afspra-

ken in de regio 

➢ Geen structurele afspraken 

in de regio 

➢ Meerdere huisartsen be-

trokken bij zorg in woon-

zorgcentra 

Inzicht in vóórkomen 

BRMO en zorginfec-

ties 

➢ Binnen eigen organisa-

tie voldoende tot goed 

inzicht in omvang 

BRMO en zorginfecties 

➢ Variatie in deelname 

aan landelijke surveil-

lance (PREZIES) 

➢ Binnen eigen organisatie 

weinig inzicht in omvang 

BRMO en zorginfecties  

➢ Beperkte deelname aan 

landelijke surveillance 

(SNIV en PPO) 

➢ Niet alle organisaties be-

kend met artikel 26 mel-

dingen aan GGD 

➢ Binnen huisartspraktijk 

geen tot weinig inzicht in 

omvang BRMO en zorgin-

fecties 

➢ Niet alle organisaties be-

kend met artikel 26 mel-

dingen aan GGD 
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Organisatorische risicofactoren 

Inzicht in vóórkomen BRMO en zorginfec-

ties 

Inzicht in de mogelijke omvang van BRMO 

in de eigen organisatie (hoe vaak, waar en 

met welke BRMO hebben we te maken) en 

inzicht in het vóórkomen van infecties bin-

nen de instelling die gerelateerd zijn aan 

medisch en verpleegkundig handelen (hoe 

vaak, waar en met welke zorginfecties 

hebben we te maken) is belangrijk om 

waar nodig de juiste preventieve maatre-

gelen te nemen of procedures aan te pas-

sen. 

Beperkt inzicht in vóórkomen BRMO en zorginfecties in langdurige 

zorg en 1e lijn 

De indruk is dat instellingen voor 2e lijnszorg en acute zorg voldoende 

tot goed inzicht hebben in de omvang van BRMO en zorginfecties in 

hun eigen organisatie. BRMO en zorginfecties worden op individueel 

niveau geregistreerd en de IPC monitort overkoepelende registraties 

van infectieziekten en dragerschap. Alle ziekenhuizen in de regio na-

men in de periode 2014-2017 deel aan één of meerdere modules 

van PREZIES (PReventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance). De 

Noordwest ziekenhuisgroep, het Rode Kruis Ziekenhuis, het Spaarne 

Gasthuis, het Waterlandziekenhuis, het Westfries Gasthuis en het 

Zaans Medisch Centrum registreerden zorginfecties en postoperatieve 

wondinfecties. In 2017 namen de Noordwest ziekenhuisgroep, het 

Westfries Gasthuis en het Zaans Medisch Centrum niet deel aan de 

prevalentiemodule. De Noordwest ziekenhuisgroep, het Rode Kruis 

Ziekenhuis en het Spaarne Gasthuis namen tussen 2014-2017 ook één 

of meerdere jaren deel aan de module lijnsepsis. Deelnemers aan 

PREZIES ontvangen een terugrapportage voor de eigen organisatie en 

landelijke spiegelinformatie.26-28 

In de langdurige zorg loopt het inzicht in de omvang van BRMO en 

zorginfecties in de eigen organisatie uiteen. Er zijn enkele VVT-

organisaties die aangeven zelf bij te houden welke resistenties en in-

fecties er voorkomen en/of mee te doen aan SNIV (Surveillance Net-

werk Infectieziekten in Verpleeghuizen). Vier organisaties met 8 loca-

ties In Noord-Holland West nemen deel aan SNIV (peildatum mei 

2018). Deelnemers aan SNIV ontvangen een terugrapportage voor de 

eigen organisatie en landelijke spiegelinformatie. Enkele organisaties 

geven aan dat ze van hun MML regionale rapportages met spiegelin-

formatie over kweekuitslagen ontvangen. De indruk is echter dat vele 

VVT-organisaties geen zicht hebben op de omvang van BRMO en 

zorginfecties in hun organisatie en dat ook de kwaliteit van de regi-

stratie voor individuele cliënten uiteenloopt. Bijkomend probleem is dat 

in woonzorgcentra de informatie bij meerdere huisartsen ligt. Ver-

pleeghuizen die in 2018 hebben deelgenomen aan het puntprevalen-

tieonderzoek (PPO) krijgen een terugrapportage over het vóórkomen 

van ESBL per locatie. Het aantal verpleeghuizen dat deelgenomen 

heeft is beperkt (5 organisaties met 7 locaties in Noord-Holland 

West).  

Ook in de 1e lijnszorg en publieke zorg varieert het inzicht in BRMO en 

zorginfecties. Huisartsen verzamelen momenteel geen gestructureerde 

gegevens over BRMO. Veel huisartsen zijn niet op de hoogte van het 

advies uit de LCI richtlijn om BRMO-dragerschap te registreren. GGD-

en hebben, op basis van de Wet publieke gezondheid, inzicht in mel-

dingsplichtige infectieziekten, zoals clusters van MRSA die buiten het 

ziekenhuis aanwezig zijn. Ook moet het bij de GGD gemeld worden 

als er een ongewoon aantal zieken is in een organisatie waar kwets-

bare personen verblijven (zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, scho-

len en kinderopvangcentra). Echter, de indruk is dat niet alle hulpverle-

ners en organisaties goed op de hoogte zijn van deze laatste groep 

meldingsplichtige ziekten, de zogeheten artikel 26 meldingen. Voor 
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 PROFESSIONALS OVER PRIORITEITEN IN AANPAK ABR 

Wat vinden professionals in Noord-Holland en Flevoland de belangrijkste prioriteiten in de aanpak van ABR? In de 

nieuwsbrief van november 2018 van de ABR Zorgnetwerken Noord-Holland/Flevoland is via een korte vragenlijst hun 

mening gepeild. De vragenlijst is ingevuld door 21 professionals uit 8 zorgsectoren: GGD, huisartspraktijk, ziekenhuis, 

verpleeg- of verzorgingshuis, revalidatiecentrum, ambulancevervoer, MML, gehandicaptenzorg en een verloskundige 

praktijk. Dertien professionals zijn werkzaam in Noord-Holland Oost/Flevoland en 8 professionals in Noord-Holland 

West. Voor de aanpak van ABR in de eigen organisatie is volgens hen de meeste winst te behalen door: 

Meer aandacht voor juist gebruik antibiotica (57%) 

Verbeteren overdracht bij patiënten/cliënten met een BRMO (47%) 

Meer aandacht voor richtlijnen hygiëne en infectiepreventie (38%) 

Meer inzicht in (trends in) het aantal patiënten/cliënten met een BRMO (38%) 

Het minst vaak werden “scholing over schoonmaak” en “audits over infectiepreventie” als antwoord aangekruist (elk door 

1 persoon).  

 

BURGERS OVER ANTIBIOTICARESISTENTIE 

 

HELFT BURGERS BEZORGD  

Uit onderzoek onder 2.617 leden van het burgerpanel van GGD Hollands Noorden in 2017 blijkt dat de meeste men-

sen bekend zijn met het probleem van antibioticaresistentie. Er is wel ruimte om de kennis te verbeteren, met name op 

het gebied van hygiëne. Tot slot heerst er een redelijk hoge bezorgdheid over bacteriën die resistent worden voor anti-

biotica.65,66 Onderzoek van 3 Brabantse GGD’en laat vergelijkbare resultaten zien.67 In 2016 en 2017 heeft de over-

heid het algemeen publiek en professionals via een publiekscampagne “Daar wordt iedereen beter van” geïnformeerd 

over de risico’s van antibioticaresistentie en over het juist gebruik van antibiotica. Deze publiekscampagne is in 2018 

herhaald.11 

 

SPECIFIEKE KENNIS ALGEMEEN PUBLIEK BEPERKT  

Hoewel uit bovenstaande studies blijkt dat burgers globale kennis hebben over antibioticaresistentie, is de kennis over 

MRSA beperkt. Dit blijkt uit een onderzoek onder bijna 1.600 Nederlanders. De meeste respondenten gaven bij meer 

dan de helft van de stellingen aan dat zij niet wisten of deze waar was. Er bestaan ook veel misvattingen over de rol 

van dieren. Dit levert extra risico’s op MRSA-verspreiding, omdat men hierdoor risicogedrag kan vertonen zonder zich 

hier bewust van te zijn.68  

 

GOEDE INFORMATIE AAN BRMO-DRAGERS EN OMGEVING BELANGRIJK 

Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen die drager zijn van een BRMO worden vaak verpleegd door personeel 

dat ter bescherming een schort, handschoenen en een mondkapje draagt. Deze zorgmaatregelen en het gedrag van 

mensen uit de omgeving veroorzaken gevoelens van uitsluiting, schaamte en onbegrip. Tegelijkertijd hebben BRMO-

dragers ook wel begrip voor de maatregelen in hun eigen instelling en vinden ze deze veelal niet vervelend. Het begrip 

voor de situatie lijkt groter te zijn als alle betrokkenen – de drager zelf, het personeel en de medebewoners – goed 

geïnformeerd zijn.69 

  

Bij BRMO-dragers die niet (meer) in een instelling verblijven bestaat veel verwarring en onduidelijkheid, zo blijkt uit 

kwalitatief onderzoek van het RIVM. Sommige geïnterviewden wisten niet waar ze drager van waren en of ze nog 

steeds drager waren. Onbekendheid met de oorzaak zorgt voor veel onrust. Verder is er veel onduidelijkheid over wat 

thuis wel en niet mag. De BRMO zelf en het dragerschap is voor de meesten geen probleem, maar de consequenties die 

het heeft worden wel als vervelend ervaren. Ook gaven respondenten aan dat in het ziekenhuis weinig informatie en 

begeleiding werd geboden.70  
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BRMO anders dan de clusters van MRSA buiten het ziekenhuis, bestaat 

(nog) geen meldingsplicht.  

In 2018 is in het zorgnetwerk Noord-Holland West een project gestart 

door de drie MML’s om het regionale inzicht en de terugkoppeling 

over ABR en BRMO in de regio te verbeteren (zie kader op pagina 

53). 

 

ZORGVULDIG ANTIBIOTICAGEBRUIK 

Aandacht voor antibioticagebruik in de 1e lijn en langdurige zorg 

De indruk is dat het antibioticabeleid in de 2e lijnszorg en acute zorg 

goed is vastgelegd en geïmplementeerd. En dat er een auditsysteem is 

om naleving van het beleid te controleren. In ziekenhuizen spelen de A

-teams hierin een belangrijke rol. Sinds 2014 zijn ziekenhuizen ver-

plicht om multidisciplinaire A-teams te installeren die de naleving van 

het antibioticabeleid controleren en stimuleren.  

Voor de langdurige zorg is het beeld dat het antibioticabeleid meestal 

is vastgelegd, toegankelijk is en geïmplementeerd. Meerdere VVT-

organisaties denken dat er winst te behalen is met antibiotic stewards-

hip en geven aan dat er regelmatig een Farmacotherapeutisch Over-

leg (FTO) plaatsvindt. Een FTO is een regionale, periodieke overleg-

vorm van apothekers met zorgverleners (met name huisartsengroepen 

en specialisten ouderengeneeskunde). In een FTO wordt het zorgvuldig 

voorschrijven van antibiotica bevorderd door het bespreken van eigen 

voorschrijfgedrag. 

Voor huisartsen bestaan er behandelrichtlijnen van het Nederlands 

Huisartsen Genootschap (NHG) voor verschillende aandoeningen. Ge-

signaleerd wordt dat het versmallen van antibiotica op basis van de 

kweekuitslag niet altijd gebeurt vanwege de ‘turn-around-time’ (nieuw 

recept nodig, patiënt informeren en ophalen van antibiotica bij apo-

theek, terwijl de 1e kuur al bijna is afgerond en de klachten verminde-

ren). Huisartsen hebben zelf vaak geen geaggregeerd overzicht over 

voorgeschreven antibiotica. Wel is deze informatie beschikbaar bij de 

apothekers. Deze gegevens worden gebruikt voor FTO’s.  

Artsen infectieziektebestrijding van GGD’en kunnen ook antibiotica 

voorschrijven. Daarbij worden landelijke of lokale richtlijnen en proto-

collen gehanteerd.  

Apothekers hebben een belangrijke rol in de controle van voorgeschre-

ven medicatie (dosering en mogelijke interactie met andere medica-

tie). In toenemende mate maken ze gebruik van medisch farmaceuti-

sche beslisregels, waarmee ook bewaakt wordt of de medicatie past 

bij andere patiëntkenmerken, zoals leeftijd, geslacht of aandoeningen. 

Een probleem dat hierbij wordt genoemd is dat de huisarts deze pati-

ëntinformatie niet altijd wil delen met de apotheker in verband met de 

privacy van de patiënt. Gesignaleerd wordt ook een toenemend te-

kort aan small spectrum antibiotica in Nederland. Hierdoor kan het 

antibioticavoorschrift niet altijd versmald worden op basis van de 

kweekuitslag. 

Organisatorische risicofactoren 

Zorgvuldig antibioticagebruik 

De arts-microbioloog, behandelaren en 

apotheker stellen gezamenlijk een antibio-

ticabeleid en daaruit afgeleide formularia 

vast. Een juist en geminimaliseerd antibioti-

cagebruik komt de individuele patiënt ten 

goede en verlaagt de kans op ABR en het 

vóórkomen van verspreiding van BRMO. 

Het antibioticabeleid is vastgelegd, toe-

gankelijk en geïmplementeerd en er vinden 

audits plaats om de naleving te controleren 

met een Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus. 
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 ZORGVULDIG ANTIBIOTICAGEBRUIK: BELANGRIJKSTE SIGNALEN VAN PROFESSIONALS 

 

Thema 2e lijns- en acute zorg Langdurige zorg 

(VVT-organisaties) 

1e lijns- en publieke zorg 

Zorgvuldig antibiotica-

gebruik 

➢ Beleid, audits en A-

teams aanwezig 

➢ Antibioticabeleid meest-

al vastgelegd en geïm-

plementeerd 

➢ FTO’s vinden plaats, 

maar er is meer aan-

dacht mogelijk voor 

antibiotic stewardship  

➢ Huisartsen versmallen 

voorgeschreven antibio-

tica niet altijd na 

kweekuitslag 

➢ Meer aandacht moge-

lijk voor zorgvuldig 

antibioticagebruik in 

FTO’s bij huisartsen 

➢ Privacy is soms knelpunt 

bij delen patiëntinfor-

matie door huisarts met 

apotheker  

➢ Tekort aan bepaalde 

antibiotica 
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Organisatorische risicofactoren 

Draagvlak 

Commitment van bestuurders en professio-

nals is nodig voor het borgen van bewust-

wording en draagvlak voor de aanpak van 

ABR in de organisatie, en voor het priorite-

ren en beschikbaar stellen van tijd en fi-

nanciële middelen.  

DRAAGVLAK 

Sectoren welwillend, maar draagvlak voor aanpak loopt uiteen 

De indruk is dat er in de 2e lijnszorg en acute zorg voldoende draag-

vlak is bij bestuurders en professionals om ABR aan te pakken en hier-

voor voldoende (financiële) middelen beschikbaar te stellen.  

In de langdurige zorg is er wel interesse, maar lijkt het draagvlak van 

bestuurders en professionals voor de aanpak van ABR minder groot 

dan in de 2e lijnszorg en varieert dit meer tussen VVT-organisaties. Bij 

enkele organisaties is veel aandacht voor infectiepreventie en BRMO, 

maar antibioticaresistentie wordt niet door alle organisaties als een 

urgent probleem ervaren. Benoemd wordt dat meer aandacht voor 

infectiepreventie mogelijk interfereert met het streven naar een huise-

lijke sfeer in verpleeghuizen en woonzorgcentra en dat men niet goed 

kan overzien wat de verdere consequenties kunnen zijn, zoals een ho-

gere werkdruk voor het personeel en onrust onder bewoners. Ook mo-

gelijke financiële gevolgen spelen een rol, zoals voor de bestrijding 

van een uitbraak en intensievere screening van cliënten bij een ver-

hoogd risico op verspreiding van een BRMO. Wel geven meerdere 

organisaties aan dat het diagnostisch en therapeutisch handelen van 

artsen naar een hoger niveau gebracht kan worden. Meerdere VVT-

organisaties hebben wel eens te maken gehad met een uitbraak van 

MRSA, soms recent, soms enkele jaren geleden. Uitbraken van andere 

BRMO worden vrijwel niet genoemd, wel heeft men regelmatig te ma-

ken met individuele gevallen van ESBL en VRE. Uitbraken van andere 

infectieziekten, zoals het norovirus, komen regelmatig voor en enkele 

organisaties geven aan dat ze een multidisciplinair uitbraakteam heb-

ben. 

In de 1e lijnszorg en publieke zorg is het beeld gevarieerd. Onder 

huisartsen en artsen en verpleegkundigen infectieziekten bij GGD’en 

lijkt de belangstelling en het draagvlak voor de aanpak van ABR vol-

doende tot groot. Een praktisch bezwaar is het gebrek aan tijd en 

formatie bij de GGD’en; urgente zorgzaken en spreekuren krijgen 

voorrang. In de thuiszorg zijn professionals en bestuurders zich nog 

onvoldoende bewust van hun rol bij het voorkomen van zorginfecties 

en verspreiding van BRMO. 

 

TOT SLOT 

Verbetering is ook mogelijk op andere vlakken 

Andere organisatorische risicofactoren die professionals noemen zijn: 

➢ negatieve associaties en communicatie: de termen ‘BRMO’ en 

‘isolatiemaatregelen’ kunnen bij professionals en bestuurders een 

negatieve associatie hebben (meer werkdruk, hogere kosten, im-

pact van uitbraakonderzoek etc.). Ook voor patiënten en hun fami-

lie kunnen isolatiemaatregelen ingrijpend zijn. Vanwege de kans 

op stigmatisering doen RCT-leden de suggestie om het woord 

‘isolatie’ in de langdurige zorg en de thuiszorg te vervangen door 
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 DRAAGVLAK: BELANGRIJKSTE SIGNALEN VAN PROFESSIONALS 

 

Thema 2e lijns- en acute zorg Langdurige zorg 

(VVT-organisaties) 

1e lijns- en publieke zorg 

Bestuurlijk en profes-

sioneel draagvlak 

➢ Draagvlak aanwezig ➢ Variatie in draagvlak en 

urgentie tussen bestuurders 

➢ Interesse bij artsen voor 

verbeteren diagnostisch en 

therapeutisch handelen 

➢ Onzekerheid over mogelij-

ke gevolgen bij aantreffen 

BRMO (financieel, werk-

druk, onrust) 

➢ Minder urgentie en be-

wustzijn in thuiszorg 

➢ Huisartsen en artsen en 

verpleegkundigen 

GGD’en belangstellend 
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‘extra preventieve maatregelen’. Informatie en voorlichting aan 

patiënten over BRMO moet ook begrijpelijk zijn voor laaggeletter-

den en mensen met een taalachterstand. 

➢ wet- en regelgeving en richtlijnen: de wet- en regelgeving op het 

gebied van antibioticabeleid en infectiepreventie varieert sterk 

tussen zorgsectoren. Niet voor alle sectoren zijn passende of recen-

te richtlijnen beschikbaar. Als er richtlijnen zijn, volgen professionals 

deze niet altijd op. Dit kan te maken hebben met meerdere facto-

ren, zoals personeelsverloop, een gebrek aan acceptatie van richt-

lijnen of onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing van de 

richtlijnen. 

➢ inrichting en bouw: ziekenhuizen en langdurige zorg zijn zelf ver-

antwoordelijk voor de inrichting van hun gebouwen. Hierdoor kan 

de capaciteit van 1-persoonskamers onvoldoende zijn. Ook kan de 

inrichting van het gebouw de verspreiding van BRMO faciliteren, 

zoals het gebruik van gedeelde badkamers of toiletten. 

 

Verschillen tussen zorgnetwerken 

Dit hoofdstuk is gebaseerd op informatie uit gesprekken met organi-

saties en professionals uit beide zorgnetwerken (Noord-Holland West 

en Noord-Holland Oost/Flevoland). Daardoor is niet duidelijk of de 

beschreven risico’s in beide zorgnetwerken in dezelfde mate aanwe-

zig zijn. De indruk is dat het de regio Noord-Holland West overzichte-

lijker en meer uniform is (type regio’s, cultuur, inwoners) dan Noord-

Holland Oost/Flevoland. Amsterdam heeft te maken met grootstede-

lijke problematiek (dichtbevolkt, meer kwetsbare inwoners, hoger ver-

loop van personeel) en een groot en versnipperd zorglandschap. Dit 

maakt de aanpak van ABR ingewikkelder dan in Gooi en Vechtstreek 

of in Flevoland, waar het zorgaanbod en de samenwerking overzich-

telijker is.  

 

Verder in gesprek binnen de zorgnetwerken 

➢ Over de IPC en algemene infectiepreventiemaatregelen in kleinere 

VVT-organisaties (bijvoorbeeld de ‘éénpitters’), in de gehandicap-

tenzorg en in revalidatiecentra is nog geen informatie beschik-

baar. 

➢ Er is nog beperkt gesproken met de 2e lijnszorg (ziekenhuizen, am-

bulance, SEH) en met thuiszorgorganisaties.  

➢ Het onderwerp schoonmaak is in gesprekken en bijeenkomsten met 

organisaties in de regio vaak niet besproken. 

Organisatorische risicofactoren 
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LIJST VAN AFKORTINGEN 

RAC  Regionaal Arts-consulent infectieziektebestrijding 

RAV  Regionale Ambulancevoorzieningen 

RCT  Regionaal Coördinatieteam 

RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

ROAZ  Regionale Overleggen Acute Zorg 

ROS  Regionale Ondersteuningsstructuur 

SFK  Stichting Farmaceutische Kengetallen  

SNIV  Surveillance Netwerk Infectieziekten  

  Verpleeghuizen 

SO  Specialist Ouderengeneeskunde 

SO-ZI/AMR Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties en  

  Antimicrobiële Resistentie  

SWAB   Stichting Werkgroep Antibioticabeleid  

Type-Ned Typeringsnetwerk-Nederland 

UNO  Universitair Netwerk Ouderenzorg 

Verenso Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde 

VRE  Vancomycineresistente Enterokok 

VUmc  VU medisch centrum 

VVT  Verpleging, Verzorging en Thuiszorg 

VWS  Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

WHO  World Health Organisation 

WIP  Werkgroep Infectie Preventie  

Wpg  Wet publieke gezondheid   

ZZP  Zelfstandige Zonder Personeel 

A-team  Antibiotic stewardship team 

ABR  Antibioticaresistentie 

ABS  Antibiotic Stewardship 

AMC  Academisch Medisch Centrum 

AVG  Arts voor Verstandelijk Gehandicapten 

AvL  Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis 

AZC  Asielzoekerscentrum 

BRMO  Bijzonder Resistente Micro-Organismen 

CBS  Centraal Bureau voor de Statistiek 

CBSL  Centraal Bacteriologisch en Serologisch 

  Laboratorium 

CiB  Centrum Infectieziektebestrijding 

CPE  Carbapenamase Producerende  

  Enterobacteriaceae 

DDD  Defined Daily Dose (Standaard Dagdoseringen) 

DI  Deskundige Infectiepreventie   

DTO  Diagnostisch Toetsoverleg 

ECDC  European Center for Disease Prevention and 

  Control 

Elaa  Eerstelijn Amsterdam Almere 

ESBL  Extended Spectrum BetaLactamase  

EU  Europese Unie 

FTO  Farmacotherapeutisch Overleg 

GGD  Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

GHOR   Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de 

  Regio 

HALT-study  Healthcare Associated infections in Long-Term care 

  facilities 

IGJ  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

IPC  Infectie Preventie Commissie  

ISIS-AR  Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem  

  Antibiotica Resistentie 

KNMP  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter 

  bevordering der Pharmacie 

LCHV  Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid 

LCI  Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding 

LHV  Landelijke Huisartsenvereniging 

LOI  Landelijk Overleg Infectieziekten 

MML  Medisch Microbiologische Laboratoria 

MRSA  Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus 

NVMM  Nederlandse Vereniging voor Medische  

  Microbiologie 

NZa  Nederlandse Zorgautoriteit 

NVZ  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 

OLVG  Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 

PBL  Planbureau voor de Leefomgeving 

POWI  Postoperatieve Wondinfecties 

PPO  Puntprevalentieonderzoek 

PREZIES  PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance 
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1 LANDELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN EN NETWERKEN 

2 LANDELIJKE BEROEPSVERENIGINGEN EN BRANCHEORGANISATIES 
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BIJLAGE 1: LANDELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN EN NETWERKEN 

 
 Naam  Website Organisatie 

BeterOud beteroud.nl Koepel van 8 regionale netwerken ouderenzorg. In 

Noord-Holland is het netwerk Ouderennet VUmc en 

partners actief. 

Federatie Medisch Coördine-

rende Centra 

fmcc.nl Koepel van medisch coördinerende centra en trans-

murale centra. In NH-West zijn het Westfries Gast-

huis en het programma Integrale Zorg & Welzijn van 

SIGRA aangesloten. 

Ineen ineen.nl Vereniging van samenwerkingsverbanden in de 1e 

lijnszorg (gezondheidscentra, zorggroepen, 1e lijns 

diagnostische centra, huisartsenposten en ROS’en). 

Landelijk Netwerk Acute Zorg lnaz.nl Koepel van 11 Regionale Overleggen Acute Zorg 

(ROAZ). In NH-West is het ROAZ Netwerk Acute Zorg 

Noordwest actief. 

Nederlandse Apothekers Co-

öperatie 

napco.nl Samenwerkingsverband van zelfstandige apothekers. 

In Noord-Holland zijn circa 100 apothekers aangeslo-

ten. 

Landelijk Overleg Infectieziek-

ten 

lci.rivm.nl/ landelijk-overleg

-infectieziektebestrijding-loi 

Overleg van GGD-professionals en landelijke organi-

saties. 

ROS-netwerk ros-netwerk.nl Landelijk netwerk van 15 ROS’en (Regionale Onder-

steuningsstructuren voor 1e lijnszorg). In NH-West is 

ZONH (ZorgOndersteuning Noord-Holland) actief. 

Samenwerkende Academi-

sche Netwerken Ouderenzorg 

academischeouderen-

zorg.nl 

Koepel van zes regionale Academische Netwerken 

Ouderenzorg. In NH-West is het UNO Amsterdam 

UMC actief. 

Stichting Werkgroep Antibio-

tica Beleid 

swab.nl Werkgroep van artsen infectieziekten, arts-

microbiologen en ziekenhuisapothekers voor het 

optimaliseren van zorgvuldig antibioticagebruik. 

Vilans vilans.nl Kenniscentrum voor sectoren en partijen in de lang-

durige zorg. 

Vereniging van Zorgaanbie-

ders voor Zorgcommunicatie 

vzvz.nl Vereniging van koepels van zorgaanbieders. Verant-

woordelijk is voor de elektronische uitwisseling van 

medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. 

Zorg voor Beter zorgvoorbeter.nl Kennisplein voor professionals in de ouderenzorg en 

zorg aan chronisch zieken. Initiatiefnemers zijn ActiZ, 

Zorgthuisnl, Vilans, V&VN en ZonMw. 
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BIJLAGE 2: LANDELIJKE BEROEPSVERENIGINGEN EN BRANCHEORGANISATIES 

 
 Naam  Website Organisatie 

ActiZ actiz.nl Branchevereniging van zorgorganisaties voor ouderen, 

chronisch zieken en jeugd. 

Apotheekhoudende Huisartsen Co-

öperatie 

ahc-coop.nl Branchevereniging van apotheekhoudende huisartsen. 

Federatie van Medisch Specialisten demedischspecia-

list.nl 

Vereniging van medisch specialisten in ziekenhuizen 

en instellingen, met vertegenwoordigingen uit 32 we-

tenschappelijke verenigingen, waaronder de NVMM 

en de NVZA. 

Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

en Geneeskundige Hulpverlenings-

organisatie in de Regio 

ggdghor.nl Belangenvereniging van 25 GGD’en en GHOR-bureaus. 

Koepel Artsen Maatschappij en Ge-

zondheid 

kamg.nl Koepel van 9 wetenschappelijke verenigingen van art-

sen maatschappij en gezondheid, waaronder de NVIB. 

Koninklijke Nederlandse Maat-

schappij ter bevordering der Phar-

macie 

knmp.nl Beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en 

apotheken, verdeeld in 11 districten. RZN NH-West 

valt onder district NoordWest I. 

Landelijke Huisartsen Vereniging lhv.nl Beroepsvereniging van huisartsen met 23 kringen in 

NL, verdeeld over 7 regio’s. RZN NH-West behoort tot 

regio Noordwest en heeft 2 huisartsenkringen: Noord-

Holland Noord en Noord-Holland Midden. 

Nederlands Huisartsen Genootschap nhg.org Wetenschappelijke vereniging van huisartsen. 

Nederlandse Federatie van Universi-

tair Medische Centra 

nfu.nl  Koepel van de  8 universitaire medische centra in NL. 

Nederlandse Vereniging van Artsen 

voor Verstandelijk Gehandicapten 

nvavg.nl Vereniging van artsen voor verstandelijk gehandicap-

ten. 

Nederlandse Vereniging voor Infec-

tieziektebestrijding 

nvib.net Wetenschappelijke vereniging voor artsen infectieziek-

tebestrijding. 

Nederlandse Vereniging voor Medi-

sche Microbiologie 

nvmm.nl Vereniging voor professionals in de medische microbi-

ologie. 

Nederlandse Vereniging van Zieken-

huizen 

nvz-ziekenhuizen.nl Branchevereniging van algemene en categorale zieken-

huizen. 

Nederlandse Vereniging van Zieken-

huisapothekers 

nvza.nl Wetenschappelijke vereniging van ziekenhuisapothe-

kers. 

Verenso verenso.nl Beroepsvereniging van specialisten ouderengenees-

kunde, verdeeld over 18 regio’s. NH-West bestaat uit 2 

regio’s: Kennemerland/Haarlemmermeer en Noord-

Holland Noord. 

Vereniging voor Hygiëne & Infectie-

preventie in de Gezondheidszorg 

vhig.nl Beroepsvereniging voor deskundigen infectiepreventie 

in de intra- of extramurale zorg. 

Vereniging voor infectieziekten infectieziekten.org Wetenschappelijke vereniging voor infectieziekten. 

Verpleegkundigen en Verzorgenden 

Nederland 

venvn.nl Beroepsvereniging voor  verpleegkundigen, verzorgen-

den en verpleegkundig specialisten. 

Samenwerkende Topklinische oplei-

dingsZiekenhuizen 

stz.nl Samenwerkingsverband van ziekenhuizen voor topkli-

nische zorg, opleiding en wetenschap. 

ZorgthuisNL zorgthuis.nl Branchevereniging voor ondernemers in de thuiszorg. 

Zorgverzekeraars Nederland zn.nl Belangenbehartiging van 10 zorgverzekeraars in NL. 


