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Disclosure



Leerdoelen

Deze presentatie geeft een heldere uitleg over wat antibioticaresistentie is, hoe het 
ontstaat en wat de gevolgen zijn. Er wordt uitleg gegeven over multiresistente 
bacteriën, waarom resistentie een probleem is en voor wie. Verder wordt er 
ingegaan op het belang van verstandig gebruik van antibiotica, verspreiding van 
resistente bacteriën en het voorkomen ervan m.b.v. infectiepreventie.    

Na afloop van de presentatie heeft de deelnemer kennis van:

• antibiotica resistentie

• multiresistente bacteriën

• verstandig gebruik van antibiotica 

• infectiepreventie. 



Inhoud

• Antibiotica geschiedenis en resistentie omvang

• Resistentie vorming:  mechanismen en oorzaken

• Wat kunnen wij eraan doen

• Casusbespreking

• Toekomst visie + take home



Inhoud

• Antibiotica geschiedenis en resistentie omvang

• Resistentie vorming:  mechanismen en oorzaken

• Wat kunnen wij eraan doen

• Casusbespreking

• Toekomst visie + take home



Pre-antibiotisch tijdperk

• 80 jaar geleden

• Mortaliteit wondinfectie S. aureus: 80%, pneumococcen pneumonie: 90%



“Ontdekking” van antibiotica



Gouden tijden van de antibiotica

• Ene na andere middel werd ontdekt

• Sterfte aan infectieziekten daalde drastisch



Echter…

• Sinds introductie penicilline toenemende resistentie



Bijkomend

• Resistentie ontwikkeling haalt productie nieuwe middelen in. 

• Verwachting: geen nieuwe antibiotica de komende 10 jaar.



MRSA

2010 2017



BRMO
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Toename snelheid resistentie ontwikkeling
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Resistentie door blootstelling aan antibiotica

Verstrekte antibiotica (in DDD’s) per 1.000 inwoners per dag 

(bron: RIVM in samenwerking met SWAB)



‘Natuurlijke selectie’



Resistentiemechanismen



Resistentie transmissie, multi-resistentie

Co-resistentie
ESBL – ciprofloxacin

50-70%



ESBL= Extended Spectrum β-lactamase

Resistentie β-lactams
penicilline
cefalosporine

Co-resistentie/selectie d.m.v. 
ciprofloxacine gebruik



Waarom is resistentie een probleem? 

• Infecties worden steeds moeilijker te bestrijden

• Nu nog oraal te behandelen, in de toekomst alleen intraveneus

• Infecties die nu gemakkelijk te behandelen zijn kunnen tot ernstige 
ziekte leiden



Voor wie is resistentie een probleem? 

• Iedereen kan een infectie door resistente bacteriën oplopen 

• Voor mensen met een verminderde weerstand vormt 
antibioticaresistentie een groter risico 

• Meer kans op een bacteriële infectie/ernstige klachten



Medische wereld heeft alarm geslagen

• Wereldwijd probleem

• Als huidige trend zich voortzet zijn belanden we in situatie van voor 
1930…

• Of kunnen we het tij keren? 
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Antibioticumbeleid als speerpunt

• Regering benoemt antibioticumbeleid als speerpunt

• Initiatieven inspectie en SWAB

• Antibiotica-team in ieder ziekenhuis verplicht



Infectiepreventie

• Zorgvuldig toepassen handhygiëne

• Voorkómen dat (resistente) bacteriën worden 
overgedragen naar andere patiënten

• Check op indicatie MRSA en BRMO (buitenland)



Wat kunnen we in de HA praktijk?

…
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Casus UWI

…



NHG standaard Urineweginfecties



NHG standaard Urineweginfecties



Nethmap 2018
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Uiteindelijke doel

Minder (brede) antibiotica 

Minder selectie 

Minder resistentie 

Behoud van therapiemogelijkheden voor de toekomst



Take home

• Alleen antibiotica indien echt nodig (eerst werkdiagnose)

• Zo smal mogelijk spectrum

• Diagnostiek om empirische therapie te kunnen aanpassen

• Niet langer dan nodig  

• Volg antibiotica richtlijnen  

• Infectiepreventie 



Leerdoelen

Na afloop van de presentatie heeft de deelnemer kennis van:

• antibiotica resistentie

• multiresistente bacteriën

• verstandig gebruik van antibiotica 

• infectiepreventie. 



www.rivm.nl/antibiotica


