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Sheet 1: Antibioticaresistentie in verpleeghuizen. Wat kunnen we eraan doen? 

Geen toelichting 

 

Sheet 2: Inhoudsopgave 

 Waarom is antibioticaresistentie een probleem in verpleeghuizen? 

 Risico’s voor verpleeghuizen 

 Impact van antibioticaresistentie 

 Wat kunnen verpleeghuizen hiertegen doen? 

 Opdracht 1 

 Hygiëne en huiselijkheid gaan samen 

 Tijd voor actie 

 Opdracht 2 

 Informatiebronnen 

 

Sheet 3: Afbeelding 

In Nederland hebben we 2340 verpleeg- en verzorgingshuizen, waar meer dan 120.000 verpleeghuizen 

wonen. Antibioticaresistentie lijkt hier een steeds groter probleem te worden. In sommige verpleeghuizen 

is 1 op de 3 bewoners drager van een resistente bacterie (Verhoef e.a., 2016). Een drager kan ervoor 

zorgen dat andere bewoners de bacterie ook krijgen. Om deze reden is het belangrijk om te weten hoe de 

situatie in jouw verpleeghuis is en wat je hieraan kunt doen.  

Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27246237  

 

Sheet 4: Risico’s voor verpleeghuizen 

Bewoners hebben minder weerstand 

Bewoners van verpleeghuizen hebben veel gezondheidsklachten en zijn daardoor verhoogd vatbaar voor 
infecties.  



 

Veel (zorg gerelateerde) contacten 

In een verpleeghuis vinden veel zorg gerelateerde contacten plaats. Het is zeer belangrijk dat verzorgend 
personeel hygiëne maatregelen goed in acht neemt om verspreiding van bacteriën tussen bewoners te 
voorkomen.  
 

Volledig isoleren van bewoners niet wenselijk 

Bewoners van verpleeghuizen wonen gedurende een langere periode in hetzelfde huis. Volledige isolatie 
van bewoners die drager zijn van resistente bacteriën is in deze situatie niet wenselijk. Veel bewoners zijn 
in de laatste fase van hun leven of hebben last van dementie. In deze is een huiselijke sfeer erg belangrijk. 
Wel kan een verpleeghuis beschermende maatregelen nemen bij de verzorging van deze cliënten en ze een 
kamer met eigen toiletvoorzieningen geven om verspreiding van resistente bacteriën te beperken. 
 

Zelfsturende teams 

Het gevaar van zelfsturende teams is dat een hiërarchisch aanspreekpunt ontbreekt en personeel zich 

mogelijk minder verantwoordelijk voelt voor hygiënemaatregelen en schoonmaak. Hygiene maatregelen 

zijn van essentieel belang om verspreiding van bacteriën te voorkomen  

 

Bewoners gebruiken meerdere zorgvoorzieningen  

Bewoners van verpleeghuizen bezoeken regelmatig het ziekenhuis. Bewoners die drager zijn van een 

resistente bacteriën kunnen op deze manier onbedoeld resistente bacteriën verspreiden tussen ziekenhuis 

en verpleeghuis. Alertheid van zorgpersoneel kan helpen om verdere verspreiding binnen de zorginstelling 

te voorkomen.  

 

Meer samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers  

In verpleeghuizen wordt (steeds meer) samengewerkt met mantelzorgers en vrijwilligers. Hygiënisch 

handelen moet ook bij deze groep onder de aandacht gebracht worden om te voorkomen dat ze resistente 

bacteriën verspreiden.  

Bron: http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/hygiene-wat-is-het.html  

 

Sheet 5: De impact van antibioticaresistentie op  

Bewoners 

Voor bewoners is dit erg ingrijpend. Een besmetting met een resistente bacterie vraagt om veel 

voorzorgmaatregelen. De bewoner kan afstand ervaren door meer afstand tot de medewerkers (denk aan 

mondkapjes, speciale kleding, extra hygiënemaatregelen), maar ook tot andere bewoners en naasten 

(minder bezoek). Een bewoner kan andere bewoners besmetten. Dat heeft vaak ook sociale gevolgen. Veel 

bewoners ervaren de veranderingen als ongewenst en negatief vooral bewoners met dementie. Daarnaast 

kan resistentie leiden tot infecties die voortzetten in een chronische ziekte (bijvoorbeeld chronische 

blaasontsteking).  

 

Medewerkers 

Een resistente bacterie vraagt een andere aanpak. Medewerkers moeten contact-isolatiemateriaal 

gebruiken bij verzorgende handelingen. Dit vergt een andere werkwijze en kan ook intensiever zijn. De 

beschikbare tijd is vaak gering, wat een hogere werkdruk kan geven. Een medewerker kan zelf drager 

worden van een resistente bacterie waardoor er een risico is op overdracht naar andere bewoners. Bij de 

MRSA bacterie is een behandeling nodig en kan dit tot een tijdelijk werkverbod leiden. De meest effectieve 

http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/hygiene-wat-is-het.html


maatregelen zijn vaak het eenvoudigst. Zo is er het grootste effect te bereiken door de (relatief) 

eenvoudigste stap: betere basishygiëne. 

Bron: http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/hygiene-risicos-medewerkers.html 

Verpleeghuis 

Een uitbraak met een resistente bacterie brengt veel extra kosten met zich mee o.a. doordat infecties met 

deze bacteriën alleen te behandelen zijn met duurdere antibiotica, er veel  laboratorium testen gedaan 

moeten worden om te controleren op dragerschap van bewoners en personeel, gebruik van extra materiaal 

en inzet van extra personeel. Een uitbraak brengt ook vaak  negatieve publiciteit met zich mee 

(imago/reputatieschade).  

Bron: Informatie is grotendeels afkomstig van ervaringsdeskundigen uit de praktijk (zowel bestuurders als 

zorgmedewerkers).  

 

Sheet 6: Wat kunnen verpleeghuizen hiertegen doen? 

Geen toelichting 

 

Sheet 7: Afbeelding 

Wat kan jij doen? 

- Voorkom infecties door een goede basishygiëne 

- Gebruik antibiotica alleen als het echt nodig is 

 

Sheet 8: 1. Basishygiëne  

Het voorkomen van infecties wordt bereikt door: 

Goede basishygiëne, dit bestaat onder andere uit: 

 Handhygiëne 

 Persoonlijke hygiëne medewerker en cliënt 

 Goede schoonmaak en hygiënische opslag 

 Hygiënemaatregelen in bijvoorbeeld keukens, verblijfruimtes, sanitaire voorzieningen. 

 Bij- en nascholing 

Hieronder vallen adviezen over kleding, handhygiëne en persoonlijke hygiëne, o.a. het  afdoen van 

sierraden tijdens de werkzaamheden.  

 
Sheet 9: Video 
Bij Zorggroep Almere hebben ze een vaste deskundige infectiepreventie en arts-microbioloog. Er is dus 

altijd aan aanspreekpunt voor vragen over hygiëne. Specialist ouderengeneeskunde Carola van 

Teunenbroek en verpleegkundige Henk de Bont vertellen hoe zij huiselijkheid en hygiëne combineren. 

http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/hygiene-risicos-medewerkers.html


Gedragsverandering vraagt een lange adem, maar volhouden en ondersteunen zijn volgens hen de sleutel 

tot succes. 

 

Sheet 10: 2. Zorgvuldig gebruik van antibiotica 

Goed voorschrijven van antibiotica door de specialist ouderengeneeskunde en/of de huisarts. Hiervoor 

zijn een aantal zaken belangrijk: 

Het opsporen, registreren en bewaken van infecties en antibioticagebruik  

Het gaat hier om goede surveillance. Activiteiten om antibioticagebruik en het aantal infecties met 

resistente bacteriën in kaart te brengen. 

Het voorschrijven van antibiotica op basis van de werkzaamheid tegen de bacterie  

Een kweek aanvragen bij het laboratorium bij infecties die niet reageren op de gebruikelijke therapie is 

hierbij belangrijk.  

Samenwerken met o.a. huisarts en GGD om kwaliteit te verbeteren. 

Zorgvuldig gebruik van antibiotica door bewoners.  

Ook bewoners die antibiotica gebruiken kunnen bijdragen door de medicatie zorgvuldig te gebruiken 

volgens het voorschrift van de arts.  

 
Sheet 11: Opdracht 1 
Controleer je persoonlijke hygiëne en die van de persoon naast je aan de hand van deze poster 
 
De poster op groot formaat vind je in de hygiënekoffer. Bezit je deze niet? Of wil je een extra poster los 
ontvangen? Dan kun je deze gratis aanvragen bij: 
Lotte Bergen 
Adviseur Vilans 
l.bergen@vilans.nl 
06 22 80 99 64 
 
 

Sheet 12: Hygiëne en huiselijkheid gaan samen 
Geen toelichting 

 
Sheet 13: Hygiëne en huiselijkheid verbinden 
 
Nederlandse huiselijkheid  

Vindt plaats binnenshuis, biedt vertrouwelijkheid in de familiekring, zorgt voor gehechtheid aan het leven 
thuis en is ongedwongen.  

 
Welzijn en huiselijkheid in verpleeghuizen  

Verpleeg- en verzorgingshuizen hebben huiselijkheid hoog in het vaandel. De GGD Amsterdam ziet een 

gevaar in het doorschieten van dit ‘thuis denken’. Verpleeghuizen zijn niet zoals thuis omdat 

verpleeghuizen een verantwoordelijkheid hebben op medisch vlak, voedselveiligheid en hygiëne naast het 

tel:06%2022%2080%2099%2064


welzijn van bewoners. In vergelijking: in een ‘gewone’ thuissituatie wonen geen 8 hulpbehoevende, 

kwetsbare mensen bij elkaar.  

 

Op zoek naar balans 

We moeten daarom opzoek naar een balans. Hoe kan hygiënisch handelen meer huiselijk? Ga op zoek naar 

balans tussen goede, veilige zorg en zoveel mogelijk wonen zoals ‘thuis’. Denk aan: verschillende typen 

zeepdispensers, gekleurde schorten, een flesje handalcohol in een heuptasje in plaats van aan de muur. Er 

zijn mogelijkheden! Bedenk ideeën met het team.  

Bron: GGD Amsterdam PPT presentatie roadshow Amsterdam, 2016.  

 
Sheet 14: Tijd voor actie 
Geen toelichting.  

 
 
Sheet 15: De eerste stappen 
Wat kunnen verpleeghuizen vandaag al doen? 

Ga met alle teams in gesprek over verbeteren van basishygiëne en infectiepreventie (en het belang 
daarvan!). 
Elke medewerker op de werkvloer draagt een verantwoordelijkheid wat betreft hygiënisch werken en 
infectiepreventie. Dit is een onderwerp wat bij iedereen hoog op de agenda zou moeten staan om de 
veiligheid van de bewoners en zichzelf te blijven beschermen. De basis hygiëne moeten op orde zijn: op de 
juiste momenten en wijze handen wassen en desinfecteren, het dragen van de juiste kleding persoonlijke 
hygiëne op orde, et cetera. 
Medewerkers moeten weten wat ze kunnen doen op het gebied van hygiëne in verschillende situaties. Zorg 
voor antwoorden op de vragen: 
Welke stappen moeten zij ondernemen? Welke materialen moeten zij gebruiken? Op welke momenten is 
het belangrijk om handen te wassen en op welke wijze? Welke kleding is wel of niet geschikt? Is de 
werkomgeving hygiënisch. De regels en richtlijnen hiervoor moeten helder en bekend zijn bij de 
medewerkers. 
In 2016 is de landelijke campagne daarwordtiedereenbetervan.nl van start gegaan om het onderwerp 

antibioticagebruik en antibioticaresistentie bij iedereen onder de aandacht te brengen. 

Zorg voor aanspreekcultuur én bespreekcultuur.  
Het is belangrijk dat medewerkers elkaar erop aanspreken wanneer er hygiënisch onjuist gewerkt wordt of 
onjuiste handelingen plaats vinden en als er verbeteringen plaats kunnen vinden. Een vertrouwde, veilige 
omgeving is hier voor noodzaak. Het onderwerp moet een ‘hot item’ zijn voor iedereen. Dit geldt niet 
alleen voor de medewerkers. Ook de bewoners mogen een medewerker aanspreken of meedenken als het 
gaat om het verbeteren van de hygiëne. 
 
Zorg voor actuele protocollen en het gebruik hiervan.  
Hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen” van het Landelijk Centrum 
Hygiëne en Veiligheid (LVHV): 
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=1bee228a-2bb6-475b-97a4-
72226a209838&type=org&disposition=inline 
 
Overzicht richtlijnen MRSA en BRMO: 
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e8f13af1-674a-4815-b430-
b27fb26298e7&type=org&disposition=inline 
 
 

http://www.ggd.amsterdam.nl/hygiene/eerste-roadshow/
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=1bee228a-2bb6-475b-97a4-72226a209838&type=org&disposition=inline
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=1bee228a-2bb6-475b-97a4-72226a209838&type=org&disposition=inline
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e8f13af1-674a-4815-b430-b27fb26298e7&type=org&disposition=inline
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e8f13af1-674a-4815-b430-b27fb26298e7&type=org&disposition=inline


Schrijf antibiotica verantwoord voor (volgens richtlijnen) en zie toe op zorgvuldig gebruik door bewoners.  
Dat wil zeggen dat bewoners alleen antibioticakuren voorgeschreven krijgen door de arts als dit ook echt 
noodzakelijk is. Bovendien gebruiken bewoners antibiotica op de juiste wijze, wordt dit goed uitgelegd en 
worden ze hierop gewezen. 
 
Zorg dat expertise op het gebied van hygiëne en infectiepreventie altijd beschikbaar is.  
Dit kan een Deskundige Infectiepreventie (DI) maar ook een aandachtsvelder hygienepreventie. Het is 
belangrijk dat deze experts als vraagbaak voldoende uren hebben om hygiënekwesties binnen de 
organisatie vlot op te pakken.  
 
Maak infecties en antibioticagebruik inzichtelijk.  
Het gaat hier om het registreren en bijhouden van infecties en het gebruik van antibiotica.  Verpleeghuizen 
kunnen ook deelnemen aan landelijke surveillance netwerken zoals SNIV van het RIVM en zich aansluiten 
bij de regionale zorgnetwerken (in oprichting).  
 

Sheet 16: Opdracht 2 
Werkomgeving hygiëne in beeld 
Benodigdheden 

• Werkblad werkomgeving hygiëne in beeld 
• Post-its 
• Stift 
• Fotocamera/telefoon 

 
1 De zorgmedewerker loopt een ronde over de afdeling en bekijkt alle ruimtes. Dit is niet de afdeling waar 
de zorgmedewerker zelf werkzaam is.  
2 Bij opvallende situaties plakt de zorgmedewerker een post-it met daarop een nummer. 
3 De zorgmedewerker fotografeert de situatie waarbij de post-it met het nummer duidelijk te zien is. 
4 De zorgmedewerker geeft aan welk gezichtje van toepassing is op deze situatie waarvoor hij/zij een 
compliment wil geven waarvoor hij/zij aandacht wil vragen. 
5 De zorgmedewerker schrijft in steekwoorden op waarom hij/zij gekozen heeft voor deze situatie en dit 
gezichtje. 
6 Voer het nagesprek aan de hand van de instructieposter. Maak daarbij gebruik van de gemaakte foto’s. 
 

Sheet 17: Informatiebronnen 
www.Zorgvoorbeter.nl/hygiëne 
Hier is actuele informatie te vinden over het onderwerp in brede zin. Houd deze site regelmatig in de gaten 
omdat hier constant nieuwe tools te vinden zijn om meer bekendheid aan het onderwerp te geven en de 
hygiëne op de werkvloer te verbeteren. Laat medewerkers zich aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief.  
 
Landelijke campagne www.daarwordtiedereenbetervan.nl  
Landelijke campagne van de overheid vanuit het Ministerie van VWS. 
 
Meer weten? 
Deze powerpoint is onderdeel van het project ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’. Een 
samenwerking tussen Actiz, RIVM, Verenso, V&VN en Vilans. Wilt u samen met ons werken aan de aanpak 
van antibioticaresistentie in verpleeghuizen? Neem dan contact op met Marjolein van Vliet: 
m.vanvliet@vilans.nl of op tel. 06 228 100 10. 
 
 

 

http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/hygiene-project-antibioticaresistentie-verpleeghuizen.html
mailto:m.vanvliet@vilans.nl

