
Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. Nederland doet het gelukkig relatief goed. 

Maar om ervoor te zorgen dat antibioticaresistentie in Nederland beperkt blijft, vraagt bestrijding 

aandacht. Bestrijding van resistentie berust op twee pijlers: juist gebruik van antibiotica en het 

voorkomen van verspreiding. Voorkomen van verspreiding is niet moeilijk, maar vraagt om een 

lange adem. Infectiepreventie, hygiënisch werken en goed schoonmaken zijn essentieel. Als 

resistente bacteriën zich uitgebreid nestelen in verpleeghuizen zal het heel moeilijk zijn om deze 

weg te krijgen. Het is daarom belangrijk om nu te handelen en niet af te wachten. Het programma 

Aanpak antibioticaresistentie verpleeghuizen helpt u bij een succesvolle en duurzame aanpak.

Aanbod voor verpleeghuizen

Als verpleeghuis kunt u actief meedoen in 
het ondersteuningsprogramma. Adviseurs 
van V&VN en Vilans ondersteunen hierbij 
doormiddel van bijvoorbeeld trainingen, 
workshops en bewezen effectieve materialen. 
Zij werken in nauwe afstemming met 
betrokkenen zoals aandachtsvelders, 
medewerkers hygiëne- en infectiepreventie 
en specialisten ouderengeneeskunde en 
bieden ondersteuning om blijvend effectief 
infectiepreventiebeleid te realiseren. Daarnaast 
zullen zij het gebruik van de ingezette 
materialen begeleiden en evalueren. Het 
programma is echter pas succesvol met 
een actieve gezamenlijke inspanning van 
teams, managers en bestuur. De inzet van  de 
adviseurs is kosteloos.

Waarom meedoen?

Verpleeghuizen zijn risicovolle plaatsen voor 
het ontstaan en verspreiden van bijzonder 
resistente micro-organismen (BRMO). Gelukkig 
gaat er ook al veel goed met de hygiëne in 
verpleeghuizen. Onder andere vanwege het 
verplichte BRMO-protocol. De praktijk is echter 
weerbarstig. Het kan en moet beter. In eerste 
instantie voor de veiligheid van bewoners, maar 
ook voor medewerkers en alle betrokkenen 
in en rond de verpleeghuizen. Het is van 
belang dat verpleeghuizen zich bewust zijn 
van de kwetsbaarheid van hun bewoners met 
betrekking tot ABR. Om goede gewoonten 
rond hygiënisch werken te verankeren, is 
voortdurend aandacht nodig. Dit vraagt om 
oplossingen die aansluiten bij de woonfunctie 
van verpleeghuizen en een bedrijfscultuur 
waarin tegengaan van ABR prioriteit is. De 
rol en support van bestuurders is hierbij 
essentieel.

De risico’s van infecties voor uw verpleeghuis
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Over het programma 

Een bedrijfscultuur waarin tegengaan van ABR 
prioriteit is, helpt om de veiligheid van bewoners 
te garanderen. Sterker nog: is dringend nodig. 
Het programma Aanpak antibioticaresistentie 
verpleeghuizen stimuleert en ondersteunt 
verpleeghuizen hierbij. Zorgprofessionals, 
management en bestuurders van verpleeghuizen 
kunnen eigen kennis aanvullen met kennis en 
ondersteuning vanuit ActiZ, VenVN, Verenso, 
VHIG, Vilans, RIVM en regionale zorgnetwerken. 
In het programma staan de ervaringen en de 
belevingswereld van bewoners, verzorgenden, 
verpleegkundigen en artsen centraal. Vanuit 
die ervaringen, ideeën en opvattingen worden 
verbeteringen gerealiseerd om deze te integreren 
in de huidige werkroutines. Geen nieuwe 
afvinklijsten en protocollen, maar vaak kleine 
verbeteringen met een groot effect.

De omstandigheden

Voor mensen met een verminderde weerstand, 
zoals kwetsbare ouderen in een verpleeghuis, 
vormt ABR een groter risico, omdat:
• bewoners met veel zorggerelateerde vragen 

en een verminderde weerstand dicht op 
elkaar wonen, waardoor verspreiding relatief 
gemakkelijk plaatsvindt;

• bewoners met veel zorggerelateerde vragen 
en een verminderde weerstand dicht op 
elkaar wonen waardoor verspreiding relatief 
gemakkelijk plaatsvindt; 

• in een verpleeghuis volledige isolatie van een 
besmette bewoner onwenselijk is, omdat dit 

grote impact heeft op de kwaliteit van het 
dagelijks bestaan van kwetsbare ouderen;

• er veel contact is tussen bewoners en 
professionals en bewoners onderling;

• dragerschap van bewoners niet altijd bekend is;
• in een verpleeghuis bezoekers veel in- en 

uitlopen waardoor de kans dat een resistente 
bacterie het verpleeghuis binnendringt of 
verlaat reëel is. 

Wat levert deelname op?

Als deelnemend verpleeghuis profileert u zich op 
een positieve wijze als een zorgorganisatie die op 
een adequate wijze omgaat met infectiepreventie. 
U laat zien dat u streeft naar veilige zorg voor 
bewoners en medewerkers. U werkt actief 
aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
(onderdeel Veiligheid) doordat u zorgt voor een 
veilige omgeving. Onder aan de streep levert dit 
vanzelfsprekend ook financieel voordeel op, omdat 
onnodige zorgkosten worden voorkomen.

Hoe meld ik mijn verpleeghuis aan?

Wilt u gebruikmaken van het aanbod voor 
ondersteuning of bent u juist een voorbeeld van 
een verpleeghuis dat alles goed op orde heeft? 
In beide situaties horen we graag van u. Laat dit 
weten aan:
  Marjolein van Vliet
  m.vanvliet@vilans.nl
  06 228 100 10

We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. 
Ga naar www.resistentiepreventie.nl voor meer 
informatie.

• Dreiging 2050: de zorgkosten nemen wereldwijd toe met ruim € 93 biljoen

• 87% van de infecties bij bewoners van verpleeghuizen zijn luchtweginfecties en urineweginfecties

• In sommige verpleeghuizen is 1 op de 3 bewoners drager van een resistente bacterie

• In verpleeghuizen waar meer antibiotica wordt gebruikt, zijn er meer bewoners met  

resistente bacteriën

• 1 op de 4 antibioticakuren in verpleeghuizen wordt onnodig voorgeschreven
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