
NED TIJDSCHR GENEESKD. 2015;159: A8468 1

PE
RS
PE
CT
IE
F

De gemiddelde leeftijd van de Europese bevolking 
neemt toe, en in 2050 zal een derde van de bevol-
king 65 jaar of ouder zijn. Daarmee zal het aantal 

mensen dat medische ingrepen nodig heeft ook stijgen. 
Om de onvermijdelijke ziekenhuisinfecties die hiermee 
gepaard gaan behandelbaar te houden, is het van essenti-
eel belang de verspreiding van antibioticaresistentie 
tegen te gaan. In Europa zien we op dit moment echter 
een sterke toename van antibioticaresistentie, in het bij-
zonder van carbapenemresistente Enterobacteriaceae. 
Bij een onveranderde situatie zou volgens een recent 
overzichtsartikel in 2050 meer sterfte door antibioticare-
sistentie worden veroorzaakt dan door kanker.1

Nederland wordt regelmatig aangehaald als voorbeeld 
van een land met een lage prevalentie van antibioticare-
sistentie, wat wordt toegeschreven aan het strikte bestrij-
dingsbeleid.2 Bij dit beleid ligt de nadruk op het terug-
dringen van antibioticagebruik en het voorkómen van 
verspreiding van resistentie binnen zorginstellingen. 
Deze zorginstellingen vormen een ideale voedingsbodem 
voor de verspreiding van resistentie, omdat hun patiën-
tenpopulatie vatbaar is voor infecties en omdat het grote 
gebruik van antibiotica de resistente bacteriën een selec-
tief voordeel geeft over de niet-resistente bacteriën. Door 
antibiotica terughoudend voor te schrijven wordt dit 
selectieve voordeel verminderd, en met microbiologische 
diagnostiek kunnen dragers tijdig geïdentificeerd wor-
den, wat gelegenheid biedt om met isolatiemaatregelen 
de kans op verspreiding tussen patiënten te verminderen.
Ook in Nederland is de resistentie in de afgelopen jaren 
echter toegenomen, zowel door een toename van intro-
ducties uit het buitenland als door de verspreiding binnen 
Nederland.3,4 Daardoor komen de huidige bestrijdings-
maatregelen steeds verder onder druk te staan. We nade-
ren het punt waarop de huidige maatregelen de versprei-
ding niet meer kunnen terugdringen; er dreigt een 
oncontroleerbare toename van antibioticaresistentie. Het 
versterken van de bestaande maatregelen om de veilig-
heid van patiënten te waarborgen lijkt dan ook voor de 
hand te liggen, maar de kans is groot dat deze bij een 
toenemende prevalentie steeds minder kosteneffectief 
zijn.
Wij willen daarom pleiten voor een efficiëntere toepas-
sing van de bestaande controlemaatregelen, door gebruik 

Antibioticaresistentie vormt een wereldwijde bedreiging 
van de gezondheidszorg, die een ef fec tieve behandeling 
van patiënten met bac teriële infec ties verhindert. Maatre-
gelen tegen de verspreiding van resistentie zijn vooral 
gericht op afzonderlijke zorginstellingen, omdat die 
beschouwd worden als bron van de resistentie. Zorginstel-
lingen staan echter niet op zichzelf als het gaat om het 
beheersen van resistentie, omdat resistente micro-organis-
men zich kunnen verplaatsen door de uitwisseling van pati-
enten tussen ziekenhuizen en zorginstellingen. Met andere 
woorden: antibioticaresistentie volgt de patiëntenstromen. 
Het in kaart brengen van deze patiëntstromen geef t een 
beeld van het zorgnetwerk met ‘natuurlijke zorgregio’s’. 
Uitwisseling van patiënten gebeurt vooral binnen regio’s, 
en veel minder tussen regio’s. Wij pleiten er voor de struc-
tuur van het zorgnetwerk te gebruiken om ef ficiënte en 
ef fec tieve controlemaatregelen op te stellen. Daarom stel-
len wij voor (a) om bestrijdingsmaatregelen regionaal te 
coördineren; (b) investeringen in infec tiepreventie af te 
stemmen op de plaats van de instellingen in het zorgnet-
werk; en (c) peilstations op te zetten op basis van het 
zorgnetwerk.
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te maken van de bestaande regionale structuur van het 
Nederlandse zorgsysteem.

BestrijDing vAn resistentie
Een terugkerend probleem bij de bestrijding van resis-
tentie is dat de verantwoordelijkheid voor het toepassen 
van bestrijdingsmaatregelen op de schouders van indivi-
duele zorginstellingen rust. Zorginstellingen hebben 
echter geen volledig onafhankelijke controle op de infec-
ties die binnen hun muren voorkomen, omdat patiënten 
vaak in verschillende instellingen komen. Deze ‘gedeelde’ 
patiënten kunnen resistente bacteriën tussen zorginstel-
lingen verspreiden, waardoor het resistentieprobleem 
van de ene instelling het probleem van de andere instel-
ling wordt. Met andere woorden, de resistente bacteriën 
volgen de patiëntstromen tussen zorginstellingen.
Door alle patiëntopnames over een bepaalde periode bij 
te houden kan men een netwerk zichtbaar maken van 
ziekenhuizen die door uitwisseling van patiënten met 
elkaar verbonden zijn (figuur 1a).5 Doordat patiënten zich 
verplaatsen volgens voorspelbare patronen heeft dit net-
werk een duidelijke modulaire structuur, met groepen 
die bestaan uit een centraal ziekenhuis dat veel patiënten 

ontvangt, omringd door perifere ziekenhuizen. Deze 
structuur is niet uniek voor Nederland; vergelijkbare 
structuren zijn waargenomen in de Verenigde Staten, 
Engeland, Duitsland en Italië, ondanks de grote verschil-
len tussen de zorgsystemen in deze landen.6-10 Zorgnet-
werken met deze structuur ontstaan op natuurlijke wijze 
en houden zich niet aan kunstmatige grenzen tussen 
regio’s, provincies of landen.

erken De plAAts vAn De Zorgregio in De BestrijDing
Door de modulaire structuur van het zorgnetwerk ont-
staan natuurlijke zorgregio’s (figuur 1b), waarbinnen de 
zorginstellingen veel meer patiënten uitwisselen dan 
tussen de regio’s onderling. Resistente bacteriën ver-
spreiden zich relatief snel binnen de regio, terwijl de 
grenzen tussen de zorgregio’s werken als barrières die de 
verdere verspreiding vertragen.11,12 De preventie van anti-
microbiële resistentie maar ook van een groot aantal 
andere infecties, bijvoorbeeld infecties met norovirus en 
respiratoire infecties, moet dan ook consistent binnen 
deze natuurlijke zorgregio’s worden toegepast.
Net zoals individuele specialismen binnen zorginstellin-
gen hebben plaatsgemaakt voor multidisciplinair hande-

 

FigUUr 1  (a) Het Nederlandse zorgnetwerk, waarin alle Nederlandse ziekenhuizen zijn weergegeven:  = universitair medische centrum;  = topklinisch 

ziekenhuis;  = algemeen ziekenhuis. De lijnen staan voor de uitwisseling van patiënten tussen ziekenhuizen, waarbij de dikte van de lijnen het relatieve aantal 

uitgewisselde patiënten aangeeft (elders gepubliceerde figuur, gebaseerd op gegevens van de landelijke Medische Registratie uit 2004).5 (b) Nederland kan op basis 

van de structuur van het zorgnetwerk ingedeeld worden in zorgregio’s. binnen de regio’s wisselen zorginstellingen veel meer patiënten uit dan tussen de regio’s. 
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len waarbij de zorgketen centraal staat, kan voor de pre-
ventie van antibioticaresistentie gedacht worden aan een 
uitbreiding in de richting van een regionale zorgketen, 
waarbinnen de zorginstellingen met elkaar verbonden 
zijn om een optimaal inzicht in de resistentie en de daar-
aan gekoppelde bestrijding te waarborgen.

BestrijD resistentie Door regionAle sAMenWerking en 
coörDinAtie
Het is belangrijk dat alle spelers binnen een regio, niet 
alleen de zorginstellingen maar ook bijvoorbeeld GGD’s, 
als één team opereren tegen de verspreiding van resisten-
tie, om zo beter grip te krijgen op het gezamenlijke resis-
tentieprobleem. Het resistentieprobleem van één zorgin-
stelling in de regio kan immers snel het probleem van de 
andere worden. De regionale coördinatie moet dan bestaan 
uit het gezamenlijk traceren en volgen van besmette pati-
enten, het afstemmen van controlemaatregelen, het identi-
ficeren van risicopatiënten enzovoorts. Het is binnen dit 
beleid belangrijk dat in de regio een gezamenlijke strategie 
ontwikkeld wordt die specifiek toegespitst is op de regio, 
en die niet primair van hogerhand opgelegd wordt.
De microbiologische laboratoria en afdelingen voor infec-
tiepreventie kunnen de regierol invulling geven, zodat de 
microbiologische diagnostiek om dragers op te sporen aan 
de eigen zorgregio gebonden is. De regio’s dienen wel 
onderling contact te onderhouden, bijvoorbeeld via het 
Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfectie en Antimicrobiële 
Resistentie (SO-ZI/AMR), om landelijke verspreiding tus-
sen de regio’s tegen te gaan. Hierin kunnen ook de behan-
deling van patiënten met complexe infectieuze problemen 
en ‘antibiotic stewardship’ door samenwerking met inter-
nisten-infectiologen geoptimaliseerd worden. Alleen zo 
blijft een regionale coherentie van microbiologische gege-
vens ook in de toekomst mogelijk. Een centralisatie van 
microbiologische diagnostiek buiten de natuurlijke zorg-
regio’s daarentegen verlaagt de kans op bestrijding van 
resistentie in de toekomst, omdat uitbraken en microbiële 
bedreigingen dan slechter herkend zullen worden.

orgAniseer BestrijDing en sUrveillAnce op BAsis vAn 
ZorgnetWerk
Zorginstellingen die buitengewoon veel patiënten met 
anderen uitwisselen, zoals academische en topklinische 
ziekenhuizen, liggen centraal in het netwerk (zie figuur 
1a) en vormen de verbindende schakel tussen de zorgin-
stellingen. Als een resistente bacterie in een van deze 
ziekenhuizen opduikt, is de kans dus groot dat deze zich 
snel verspreidt naar de omringende instellingen. Dit 
hogere verspreidingspotentiaal maakt preferentiële 
investeringen in bestrijdingsmaatregelen hier efficiënter 
dan evenredige investeringen in alle zorginstellingen.13 
Die preferentiële investeringen zorgen er uiteindelijk ook 

voor dat omringende zorginstellingen beschermd wor-
den tegen introducties, omdat zij op hun beurt weer veel 
patiënten – en hiermee resistente bacteriën – ontvangen 
vanuit de centrale ziekenhuizen.
Niet alle resistente bacteriën worden gedetecteerd. Een 
groot deel van de verspreiding gaat onopgemerkt voor-
bij,14 zeker als het gaat om resistentiemechanismen 
waarop nog niet standaard getest wordt. Dit vormt een 
directe bedreiging voor de resistentiebestrijding, omdat 
veel maatregelen gebaseerd zijn op het bekend zijn van 
dragerschap. Om toch tijdig een beeld te krijgen van de 
verspreiding kunnen ziekenhuizen aangewezen worden 
als peilstations, waar uitgebreide diagnostiek en een 
intensivering van de surveillance plaatsvindt op een 
gestructureerde wijze. Evenals bij de investeringen in 
preventie en bestrijding van resistentie, is het ook voor 
de snelste detectie beter om peilstations aan te wijzen op 
basis van het zorgnetwerk (figuur 2).15

Breng Het BestAAnDe ZorgnetWerk regelMAtig in kAArt
Om de verspreiding van resistentie effectief en efficiënt 
te kunnen bestrijden, moet het zorgnetwerk regelmatig 

 

FigUUr 2  Snelheid waarmee een gesimuleerde uitbraak van een nieuwe 

resistente bacterie in peilstations wordt gedetecteerd (modelresultaten uit een 

elders gepubliceerd artikel).15 De uitbraak wordt sneller gedetecteerd als de 

peilstations gekozen zijn op basis van de structuur van het Nederlandse 

zorgnetwerk ( ) dan wanneer een vast aantal peilstations willekeurig worden 

aangewezen ( ). verdubbeling van het aantal willekeurig gekozen peilstations 

leverde in veel simulaties geen snellere detectie op dan selectie van peilstations 

op basis van het zorgnetwerk.
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en nauwlettend in kaart gebracht worden. De zorg is aan 
voortdurende verandering onderhevig en door concen-
tratie, specialisatie en fusies zal ook de structuur van het 
zorgnetwerk veranderen. Contractuele veranderingen 
tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen 
eveneens grote effecten hebben op het gehele zorgnet-
werk. Deze veranderingen hebben direct invloed op de 
verspreiding van resistentie en daarom ook op de nood-
zakelijke structuur van preventie.
De analyse van het zorgnetwerk en de indeling van zorg-
instellingen in zorgregio’s kan het best centraal uitge-
voerd en gecoördineerd worden, bijvoorbeeld door het 
RIVM, om te zorgen dat hierbij voor alle regio’s dezelfde 
definities gebruikt worden en er geen ziekenhuizen bui-
ten de regio’s vallen. Deze analyses moeten zich niet 
beperken tot alleen de ziekenhuizen, omdat ook verpleeg- 
en verzorgingshuizen een belangrijke rol spelen bij de 
verspreiding van resistentie.

WAt is er noDig?
Om het in kaart brengen van het zorgnetwerk mogelijk te 
maken, moeten er gegevens beschikbaar zijn van alle 
patiëntverplaatsingen tussen Nederlandse zorginstellin-
gen. Een gecombineerde database, op patiëntniveau, met 
opnames in zowel ziekenhuizen als verzorg- en verpleeg-
huizen is het beste scenario. Een uniek anoniem patiënt-
nummer moet het dan mogelijk maken om de patiënten-
stromen tussen verschillende zorginstellingen te kunnen 
volgen, terwijl de privacy van individuele patiënten 
gewaarborgd blijft.
Een groot deel van de benodigde gegevens wordt al ver-
zameld in de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg 
(LBZ). Het is echter van belang dat de individuele zieken-
huizen identificeerbaar zijn om te bepalen wat de beste 
aangrijpingspunten zijn voor de bestrijding van uitbra-
ken van resistente bacteriën, en voor welke ziekenhuizen 
gerichte investeringen gedaan kunnen worden. Identifi-
catie van ziekenhuizen is momenteel niet mogelijk, 
omdat de zorggegevens concurrentiegevoelige informa-
tie kunnen bevatten. Deze identificatie kan eventueel ook 
op het niveau van de zorgregio’s gemaakt worden, zolang 
bij de coördinatie van bestrijdingsmaatregelen de exacte 
plaats van ieder ziekenhuis in het zorgnetwerk maar 
bekend is.

conclUsie

In de strijd tegen de oprukkende antibioticaresistentie 
moeten steeds slimmere en efficiëntere methoden 

bedacht worden. Wij stellen hier een nieuwe kijk op het 
zorglandschap voor en pleiten voor een aanpak van resis-
tentie waarbij niet individuele zorginstellingen, maar de 
zorgregio centraal staat. Welke instellingen tot een zorg-
regio behoren wordt bepaald door de patiënten zelf – 
door hun eigen gedrag van bezoeken van zorginstellingen 
– maar ook in toenemende mate door de zorgverzeke-
raars.
Door deze ‘natuurlijk gevormde’ zorgnetwerken als uit-
gangspunt te hanteren kunnen maatregelen toegespitst 
worden op het inperken van specifieke risico’s, zoals het 
verkleinen van de kans dat een uitbraak zich snel verder 
door het zorgnetwerk verspreidt. Door de bestrijding van 
resistentie regionaal te coördineren en met elkaar in de 
regio aan te pakken, krijgen resistente bacteriën minder 
kans om zich ongezien tussen zorginstellingen te ver-
spreiden en kunnen multi-institutionele uitbraken beter 
en sneller gedetecteerd worden.
Wij pleiten dan ook voor de implementatie van 3 type 
maatregelen: (a) regionale coördinatie van zorginstel-
ling-overstijgende bestrijdingsmaatregelen; (b) gediffe-
rentieerde investeringen in infectiepreventie, afgestemd 
op de plaats van de instelling in het zorgnetwerk; en  
(c) het opzetten van peilstations, gebruikmakend van het 
zorgnetwerk.
De analyse van zorgnetwerken is technisch gesproken al 
mogelijk, en een groot deel van de gegevens is al beschik-
baar. Het is het ontbreken van de identificeerbaarheid 
van de zorginstellingen dat de toepassing van deze zorg-
netwerken in de bestrijding tegenhoudt. Als deze laatste 
horde weggenomen kan worden, kunnen we de bestrij-
ding van antibioticaresistentie veel beter organiseren, 
uitgaande van het zorgsysteem als geheel in plaats van 
bestrijding door individuele instellingen.
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