
Ontwikkeling en implementatie 
regionaal antibioticabeleid voor 
verpleeghuizen Zuid-Holland Zuid



WAT WAS DE AANLEIDING?

• Scala aan keuzes voor het gebruik van antibioticum

• Standaarden en richtlijnen niet geheel toegespitst op de bewoners 
van het verpleeghuis. 

• Met grotere regelmaat gebruik van een antibioticum (soms zelfs 
meerdere) om infectie adequaat te kunnen bestrijden.



DOELSTELLING

Gezamenlijke formulering van een eenduidig regionaal Antibioticabeleid 
door/voor de twaalf verpleeghuisorganisaties, RLM en GGD.

Het doel is o.a.:
- Eenduidigheid in de keuze van het soort antibioticum te krijgen;
- Gerichte regionale inzet op infectiepreventie en resistentiepreventie;
- Kennisontwikkeling.





WAT IS DE OPBRENGST?

Er zijn 9 formularia opgesteld 
• Urologie 
• Luchtwegen
• KNO
• Dermatologie
• Endocarditis profylaxe
• Gastro-intestinale infecties
• Oogklachten
• Gynaecologische aandoeningen
• Orthopedie
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WAT WAS DE VERDERE OPBRENGST?

• Kennisontwikkeling over antibioticaresistentie, o.b.v. regionale 
overzichten, heeft vanaf oktober 2018 plaatsgevonden tijdens de 
bijeenkomsten en zal de komende periode doorontwikkeld blijven 
tijdens het vervolgtraject. 

• De werkvoorraden binnen de verpleeghuisorganisaties in de regio 
Zuid-Holland Zuid zijn afgestemd met de betrokken apothekers en 
geüniformeerd. 



WAT WAS DE AANPAK?

• Er zijn 10 bijeenkomsten georganiseerd waarbij de formularia een 
aantal keren werden besproken;

• In een tweetal bijeenkomsten zijn de vastgestelde formularia met 
betrokken apothekers besproken;

• De specialisten in de betrokken ziekenhuizen zijn geïnformeerd;

• De SO’s hebben de formularia in hun organisatie geïntroduceerd.



WAT IS ER GELEERD VAN DIT PROJECT?

• Het helpt om elkaars werelden te leren kennen; 

• Het geeft verdieping van je vak om dat je maandelijks met elkaar 
overlegt;

• Door de regionale aanpak leg je meer gewicht in de schaal als het 
formularium is vastgesteld;



VERVOLG

• De periode waarin de formularia worden toegepast bij de verschillende 
verpleeghuisorganisaties is nog te kort om te kunnen beoordelen of de 
verwachte positieve gevolgen daadwerkelijk hun effect hebben. Vanaf 
nu worden de 9 formularia tweejaarlijks geëvalueerd en zo nodig 
bijgesteld. 

• In 2020 zal onderzocht kunnen worden of dit ook effect heeft op de 
medicatiekosten en een afname van gebruik van reserve-antibiotica.

Meer informatie over dit project of formularia willen ontvangen?  
Marleen Rijneveld (projectleider) 06-15060346 / info@eyeopenerconsultancy.nl




