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Sheet 1: Antibioticaresistentie in verpleeghuizen  

Geen toelichting 

Sheet 2: Antibioticaresistentie: wat is het? 

Geen toelichting 

Sheet 3: Antibioticaresistentie: Het probleem 

Wanneer gebruiken we antibiotica? 

Als bacteriën een infectie veroorzaken, kunnen mensen en dieren daar ziek van worden. Soms zijn 

antibiotica nodig om zo'n infectie te bestrijden.  

Bron: http://daarwordtiedereenbetervan.nl/  

 

Wat is antibioticaresistentie? 

Bij te veel gebruik van antibiotica gaan de bacteriën 'wennen' aan het middel en heeft het geen effect 
meer. Daardoor zijn infecties in de toekomst minder goed te bestrijden. Eenvoudig te behandelen 
aandoeningen, zoals blaasontsteking of de gevolgen van een knieoperatie, kunnen dan 
levensbedreigend worden.  
Bron: http://daarwordtiedereenbetervan.nl/ 
 
Antibioticaresistentie houdt in dat bepaalde bacteriën niet meer gevoelig zijn voor de werking van een 

of meer antibioticasoorten. Ze hebben zichzelf beschermd en zijn resistent geworden. Bij een infectie 

kunnen al vanaf het begin enkele resistente bacteriën aanwezig zijn. Door het gebruik van een 

antibioticum krijgen zij de kans om zich te vermenigvuldigen. Maar bacteriën kunnen ook geleidelijk 

resistent worden. Dit gebeurt vooral bij herhaaldelijk of langdurig gebruik van hetzelfde type 

antibioticum. Ook worden bacteriën resistent als iemand niet op de juiste tijdstippen het antibioticum 

inneemt. Een infectie door resistente bacteriën is moeilijk te behandelen want het antibioticum kan de 

bacteriën niet meer doden of remmen in hun groei. 

Bron: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Antibioticaresistentie  

Waarom is antibioticaresistentie een probleem? 

Als antibiotica te vaak worden gebruikt en onzorgvuldig worden ingenomen, kunnen steeds meer 

bacteriesoorten de werking van antibiotica weerstaan. In het ergste geval zijn bacteriële infecties in de 

toekomst niet meer te behandelen. Een infectie die nu gemakkelijk te bestrijden is, kan dan tot ernstige 

http://daarwordtiedereenbetervan.nl/
http://daarwordtiedereenbetervan.nl/
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Antibioticaresistentie
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ziektes leiden. Die situatie willen we natuurlijk voorkomen. Daarom is het belangrijk dat artsen alleen 

antibiotica voorschrijven als dat echt nodig is en dat patiënten antibiotica zorgvuldig gebruiken. 

Bron: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Antibioticaresistentie . Daarnaast is het belangrijk om 

infecties te voorkomen zodat we minder antibiotica nodig hebben.  

 

Wist je dat… 

• Resistente bacteriën in Nederland vaker voorkomen doordat we meer verre reizen maken? 
• Een recente studie laat zien dat 1 op de 10 bewoners drager is van een multiresistente ESBL-bacterie 

in de darmen? 
• In sommige verpleeghuizen in Nederland één derde van de bewoners drager is van een ESBL-

bacterie? 
• Bewoners van verpleeghuizen, gezien hun onderliggende aandoeningen, relatief veel antibiotica 

krijgen? 
• 1 op de 15 bewoners in verpleeghuizen op een willekeurige dag antibiotica gebruikt? Dat dit in 

sommige verpleeghuizen zelfs 1 op de 5 bewoners is? 
• In verpleeghuizen waar meer antibiotica wordt gebruikt meer resistente bacteriën worden 

gevonden? 
• Eén op de vier antibioticakuren in verpleeghuizen onnodig wordt voorgeschreven? 
• De gevolgen van antibioticaresistentie het meest gevoeld zullen worden in de groep van kwetsbare 

patiënten met ernstig onderliggend lijden? 
• Steeds meer vrouwen met een blaasontsteking in het ziekenhuis belanden, omdat de bacteriën 

resistent zijn tegen verschillende soorten antibiotica? 
 

Situatie nu 

Er sterven nu al jaarlijks sterven meer dan 25.000 mensen in Europa aan antibioticaresistentie. 

Bron: O’Neill, J. (2016). Tackling Drug-Resistant Infections Globally, Final Report and Recommendations. 

Review on Antimicrobial Resistance.  

Prognose 2050 

Zonder ingrijpen zullen in 2050 naar verwachting wereldwijd jaarlijks 10 miljoen mensen overlijden als 

gevolg van infecties door resistente bacteriën. 

Bron: O’Neill, J. (2016). Tackling Drug-Resistant Infections Globally, Final Report and Recommendations. 

Review on Antimicrobial Resistance.  

Meer informatie hierover is te vinden in de factsheet: http://healthsystemsresearch.org/hsr2016/wp-

content/uploads/AMR-A-Factsheet.pdf 

Indien link niet werk is deze via google te vinden op “health systems research amr factsheet” 

Sheet 4: Goede positie behouden is actie 
 
In Nederland komt nog relatief weinig antibioticaresistentie voor.  
Toch zijn er verschillende signalen dat we actie moeten nemen om deze situatie te behouden, zeker in 
verpleeghuizen (zie sheets 6 en 7): 
 
Toename uitbraken met resistente bacteriën in ziekenhuizen 
Het aantal uitbraken met resistente bacteriën in ziekenhuizen neemt toe. 
 
Toename resistentie tegen laatste redmiddel antibiotica 
Resistentie tegen het laatste redmiddel  antibiotica, carbapenem, neemt toe in Nederlandse 

ziekenhuizen . Het laatste redmiddel antibiotica wordt alleen ingezet als er geen andere opties meer 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Antibioticaresistentie
https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf
https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf
https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf
https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf
http://healthsystemsresearch.org/hsr2016/wp-content/uploads/AMR-A-Factsheet.pdf
http://healthsystemsresearch.org/hsr2016/wp-content/uploads/AMR-A-Factsheet.pdf
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zijn. Wanneer hiertegen ook resistentie optreedt is er geen antibioticum meer dat de bacteriën kan 

bestrijden. 

 
In omringende landen: sterke toename antibioticaresistente  
In omringende landen is een sterke toename in antibioticaresistentie. De Nederlandse Zorg Autoriteit 
(NZA) geeft aan dat er langs onze grens met België al vaker uitbraken zijn. Bekijk ter illustratie de 
kaarten:  
http://ecdc.europa.eu/en/eaad/antibiotics-get-informed/antibiotics-resistance-
consumption/Documents/antibiotics-resistance-EU-data-2015.pdf 
 
Meebrengen resistentie bacteriën door reizen 
Reizen en internationaal verkeer zijn risico’s. In andere landen komen resistentie bacteriën meer voor 
en is het risico deze op te lopen hoger. Doordat we steeds meer en verder reizen, hebben we dus meer 
te maken met de gezondheidssituatie in andere landen. De resistente bacteriën kunnen we meedragen 
naar Nederland, (ook als we er zelf niet ziek van zijn.  
 
Er is daarom blijvend aandacht nodig om de goede positie van Nederland te behouden! 
Zeker in verpleeghuizen.  
 

Sheet 5: Gevolgen van antibioticaresistentie  
Antibiotica werken niet meer tegen infecties 
Als bacteriën resistent zijn tegen de meest gebruikte antibiotica zijn infecties met deze bacteriën 
moeilijker te behandelen. 
 
Langer ziek en voortijdig overlijden 
 Van een infectie met een resistente bacterie zijn mensen daardoor vaak langer en ernstiger ziek.  Het 
ziekbed duurt langer (morbiditeit) en er is een grotere kans op vroegtijdig overlijden (mortaliteit). 
 
Hogere gezondheidszorgkosten 
Patiënten met resistente infecties gebruiken langer, meer en duurdere zorg en medicatie.  
Bron: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/amr-report/en/ 

Sheet 6: Video’s 

Sheet 7: Video 1  

Eliane Thewessen, bestuurder van verpleeghuis AxionContinu, spreekt in dit filmpje over het belang van 

infectiepreventie in verpleeghuizen, zeker nu met het oog op antibioticaresistentie. AxionContinu is een 

van de koplopers op dit gebied. 

Sheet 8: Video 2  

Specialist Ouderengeneeskunde Astrid Beckers bij Vivium Zorggroep vertelt in dit filmpje over het 

belang van infectiepreventie in een verpleeghuis en hoe zij bij Vivium Zorggroep te werk gaan op het 

gebied van hygiëne. Ook geeft ze praktische tips om op een laagdrempelige manier het hygiënebeleid te 

verbeteren. 

 Sheet 9: Informatiebronnen  

www.Zorgvoorbeter.nl/hygiëne 

Hier is actuele informatie te vinden over het onderwerp in brede zin. Houd deze site regelmatig in de 

http://ecdc.europa.eu/en/eaad/antibiotics-get-informed/antibiotics-resistance-consumption/Documents/antibiotics-resistance-EU-data-2015.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/eaad/antibiotics-get-informed/antibiotics-resistance-consumption/Documents/antibiotics-resistance-EU-data-2015.pdf
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/amr-report/en/
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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

