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INLEIDING  
 
Sinds de jaren veertig van de twintigste eeuw zijn antibiotica op grote schaal 
beschikbaar; hierdoor kunnen voorheen dodelijke bacteriële infecties effectief 
behandeld worden. Het gebruik van antibiotica vormt tevens echter de grootste 
risicofactor voor de ontwikkeling van resistentie hiertegen. We spreken van 
antimicrobiële resistentie (AMR) wanneer een bacterie niet gevoelig is voor een 
klinisch relevante dosis van een antibioticum, of wanneer de bacterie een 
eigenschap bezit die het effect van een antibioticum teniet doet. Deze 
resistentie kan van nature zijn (genetisch ‘aangeboren’), of kan zijn verkregen 
door overdracht van genen van een andere bacterie.  
 
Door deze evolutionaire ontwikkeling van antimicrobiële resistentie zijn er 
minder effectieve middelen beschikbaar voor de behandeling van bepaalde 
bacteriële infecties, wat leidt tot verhoogde ziektelast, sterfte en kosten. 
Tegelijkertijd worden er nauwelijks meer nieuwe antibiotica ontwikkeld door de 
farmaceutische industrie. Verschillende publieke organen zetten daarom artsen 
aan tot verstandig gebruik van bestaande antibiotica, dit houdt in: 1) uitsluitend 
antibiotica voor te schrijven en te gebruiken indien het echt nodig is, en 2) bij 
het voorschrijven van een antibioticum te kiezen voor een effectief middel ter 
bestrijding van de bacterie die het meest waarschijnlijk de infectie veroorzaakt.  
 
Veel ziekteverwekkende (pathogene) bacteriën zijn afkomstig uit onze eigen 
commensale flora (bacteriën die normaal aanwezig zijn zonder ziekte te 
veroorzaken), maar die wel een reservoir vormt van resistentie-genen. Een 
volwassene draagt gemiddeld een triljoen bacteriën met zich mee die 
gemakkelijk genen kunnen uitwisselen in deze besloten omgeving. De meeste 
van deze symbiotische bacteriën zijn onschadelijk, en dragen onder andere bij 
aan ons immuunsysteem, maar opportunistisch gedrag van onze eigen 
microbiota veroorzaakt regelmatig infecties. Onderdeel van de commensale 
flora is Staphylococcus aureus, een bacterie die onder andere in verband wordt 
gebracht met huidinfecties. Sinds de ontdekking van antibiotica heeft S. aureus 
de kans gekregen resistentie te ontwikkelen, wat onder andere heeft geleid tot 
het ontstaan van methicilline resistente S. aureus (MRSA). Er zijn nog slechts 
een paar middelen beschikbaar om infecties veroorzaakt door deze agressieve 
bacterie-variant te behandelen.  
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Tot voor kort was er vooral aandacht voor antimicrobiële resistentie in de 
ziekenhuisomgeving. Recent is ook een stijging van de resistentie gerapporteerd 
in de algemene bevolking buiten het ziekenhuis. Tegelijkertijd wordt in de 
eerstelijnszorg het grootste deel (90%) van de antibiotica voorgeschreven: 
gepast gebruik van antibiotica in de eerste lijn is dus van groot belang om 
resistentie-ontwikkeling tegen te gaan.  
Binnen Europa is er een grote variatie in het aantal antibioticavoorschriften; dit 
suggereert dat er mogelijk sprake is van overgebruik. Hiernaast zijn er ook 
verschillen gerapporteerd in de keuze voor de soort antibiotica. In de 
eerstelijnszorg wordt vaak een empirische behandelmethode toegepast (d.w.z. 
dat er een antibioticum wordt voorgeschreven op basis van algemene kennis 
over de ziekteverwekkende bacterie; dus ontbreekt informatie over het 
veroorzakende pathogeen bij deze individuele patiënt). Om deze reden is het 
van belang om gegevens over resistentie in de algemene bevolking te 
verzamelen en deze kennis te betrekken bij de behandeling van een bacteriële 
infectie en op te nemen in behandelrichtlijnen. In aanvulling hierop is het zinvol 
om te onderzoeken bij welke patiënten de kans groter is dat ze bepaalde 
resistente bacteriën bij zich dragen om de optimale behandeling te kunnen 
kiezen. Op deze manier kan de verdere ontwikkeling van AMR in de 
eerstelijnszorg tegengegaan worden.  
Dit proefschrift heeft als doel hieraan bij te dragen door onderzoek naar de 
antimicrobiële resistentie van S. aureus in de commensale flora. In het eerste 
deel van het proefschrift staat het huidige resistentieniveau van S. aureus en de 
risicofactoren die hiermee samenhangen centraal. Vervolgens wordt deze 
kennis in het tweede deel toegepast op de dagelijkse praktijk, door deze 
resistentiegegevens in verband te brengen met de (aanbevelingen voor) 
behandeling van huidinfecties in de eerstelijnszorg, dit alles in negen Europese 
landen.  
APRES studie 
De gegevens voor dit proefschrift zijn verzameld in het kader van de APRES 
studie: ‘The appropriateness of prescribing antibiotics in primary care in Europe 
with respect to antibiotic resistance’ (zie ook hoofdstuk 3). Deze 4,5 jaar 
durende studie (2009-2014) werd gesubsidieerd door de Europese Commissie 
(7e Kaderprogramma) en gecoördineerd door het NIVEL, samen met in totaal 15 
partners uit negen landen. Voor meer informatie zie www.nivel.eu/apres. 
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RESULTATEN 
 
Commensale Staphylococcus aureus resistentie in Europa 
Het eerste deel van het proefschrift beschrijft de resistentie van commensale S. 
aureus in negen Europese landen. In Hoofdstuk 3 is de studieopzet beschreven: 
bij een steekproef van bezoekers van huisartsen zijn monsters afgenomen uit 
het neusslijmvlies met een wattenstokje, dit betrof ongeveer 200 personen per 
huisarts en 20 huisartsen per land. Personen konden niet deelnemen wanneer 
ze op het moment van deelname mogelijk een bacteriële infectie hadden, in de 
laatste drie maanden antibiotica hadden gebruikt, of recent opgenomen waren 
geweest in een ziekenhuis. Uit de monsters is in lokale laboratoria S. aureus 
geïsoleerd, welke vervolgens getest is op resistentie tegen een scala aan 
antibiotica in het centrale laboratorium van de APRES studie in Maastricht. 
Daarnaast zijn gegevens over het voorschrijven van antibiotica uit de Huisarts 
Informatie Systemen (HIS) van de deelnemende praktijken verzameld. In alle 
deelnemende landen werden tevens de meest gebruikte behandelrichtlijnen 
voor huidinfecties bijeengebracht.  
 
De prevalentie en het resistentieniveau van S. aureus zijn beschreven in 
Hoofdstuk 4. In totaal zijn ruim 32.000 monsters afgenomen. De gemiddelde 
prevalentie van dragerschap van S. aureus was 21,6%. De verschillen tussen 
landen bleven bestaan na correctie voor leeftijd en geslacht: de prevalentie 
onder Zweedse deelnemers was meer dan twee keer zo hoog als onder 
Hongaarse deelnemers (29% versus 12%). Het resistentie niveau van de 
geïsoleerde S. aureus was vrij laag (<10%). De uitzonderingen hierop waren het 
relatief hoge niveau van resistentie tegen macroliden, welke in Frankrijk en 
België tussen de 15 en 20% was, en de al vaak bevestigde hoge resistentie tegen 
penicilline in alle landen: deze varieerde van 65% in Oostenrijk tot 87% in 
Spanje. De prevalentie van MRSA was maximaal 2,1%.  
 
In Hoofdstuk 5 zijn risicofactoren voor het dragen van een resistente S. aureus 
bacterie, zoals antibioticagebruik, leeftijd en beroep, nader bekeken. Van de 
6.906 geïsoleerde S. aureus was 77% resistent tegen minstens een antibioticum, 
en in 7,1% werd meervoudige resistentie (tegen meer dan drie verschillende 
antibiotica) aangetroffen. Het aantal antibioticavoorschriften van de 
deelnemende huisartsen had geen significant effect op het dragerschap van een 
resistente S. aureus, terwijl jongere leeftijd van de deelnemers en een hogere 
proportie van penicillinevoorschriften in een huisartsenpraktijk de kans op 
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dragerschap van een resistente S. aureus wel verhoogden. Tevens vonden we 
een hoger risico op meervoudige resistentie bij deelnemers werkzaam in de 
gezondheidszorg of kinderopvang. Tenslotte werd de variatie in resistentie 
vooral verklaard op nationaal niveau en niet zozeer op praktijkniveau.  
 
Behandeling van bacteriële huidinfectie in de eerstelijns zorg  
In Hoofdstuk 2 zijn de eerstelijns richtlijnen voor de behandeling van bacteriële 
huidinfecties beschreven, inclusief de mate waarin deze gebaseerd zijn op 
gegevens over resistentie. Dertien richtlijnen uit acht Europese landen waren 
beschikbaar voor de behandeling van vaak voorkomende huidinfecties 
gerelateerd aan S. aureus: impetigo, cellulitis, erysipelas, folliculitis en furunkel. 
Onze resultaten laten internationaal overeenkomsten zien: alle aanbevolen 
antibiotica behoren tot de bèta-lactam klasse, meestal smal-spectrum. De 
geadviseerde duur van de behandeling was zeer consistent, de dosering 
varieerde echter sterk tussen de richtlijnen: de hoogste doseringen werden 
geadviseerd in Zweden. Zeven richtlijnen (54%) verwezen niet naar 
wetenschappelijke publicaties met betrekking tot resistentie; indien deze 
informatie wel aanwezig was, was deze veelal (75%) van internationale 
oorsprong en dus niet nationaal of regionaal.  
 
Hierna is in Hoofdstuk 6 de congruentie tussen de resistentiepatronen van 
commensale S. aureus en de feitelijke antibiotische behandeling van 
huidinfecties beschreven. Gegevens uit huisartsenpraktijken over 
voorgeschreven antibiotica waren beschikbaar uit in vijf landen: België, Kroatië, 
Frankrijk, Hongarije en Nederland. Bèta-lactam penicillines (veelal co-
amoxiclavulaanzuur) werden in 43% van de gevallen gebruikt voor de 
behandeling van huidinfecties in de eerste lijn. Huisartsen in Frankrijk en 
Nederland vielen op met een hoog aandeel (>20%) van voorschriften van 
tetracyclines en bijna geen lincosamides, terwijl huisartsen in Hongarije juist 
vaker macrolides voorschreven voor huidinfecties. Huisartsen in Frankrijk en 
België schreven vaker penicillines voor (vooral amoxicilline, in beide landen 
11%), vergeleken met huisartsen in de andere landen.  
Voor elk land werd een “nationale congruentiemaat” berekend, gebaseerd op 
het aantal voorgeschreven antibiotica en het bijbehorende S. aureus resistentie 
niveau in een land. Deze congruentiemaat varieerde van 84% in Frankrijk tot 
93% in Kroatië. Wanneer bèta-lactamase gevoelige penicillines buiten 
beschouwing worden gelaten stijgt de congruentiemaat naar boven de 94% 
voor alle vijf landen.  
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In Hoofdstuk 7 relateerden we de eerder beschreven behandelrichtlijnen aan 
de resistentiepatronen van commensale S. aureus. Vrijwel alle eerste- en 
tweede-keuze aanbevelingen voor antibiotica sloten aan op de commensale 
resistentiepatronen van S. aureus in de betreffende landen, en betroffen 
antibiotica (veelal flucloxacilline) waarvoor in minder dan 20% van de gevallen 
resistentie bestond.  
 
DISCUSSIE 
 
In Hoofdstuk 8 zijn de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift 
weergegeven en gerelateerd aan recente literatuur. Ook zijn methodologische 
overwegingen beschreven, en worden aanbevelingen gedaan voor verder 
onderzoek, de eerstelijnszorg en beleidsmakers.  
 
Het doel van dit proefschrift was om kennis te vergaren omtrent 
resistentiepatronen in commensale S. aureus. Onze resultaten lieten op dit 
gebied een duidelijke spreiding tussen en ook binnen landen zien, dit wordt 
bevestigd door andere studies. Hoewel resistentiegenen zich niet houden aan 
landsgrenzen, blijkt er wel degelijk sprake te zijn van nationale patronen. Terwijl 
de behandelrichtlijnen redelijk consistente aanbevelingen bevatten, was er veel 
variatie in de voorgeschreven antibiotica voor de behandeling van huidinfecties. 
Deze resultaten worden ook in andere studies gevonden. Er lijkt in de Noord-
Europese landen (die bekend staan om hun lagere resistentieniveau ’s) een 
andere aanpak te worden gekozen dan in Zuid-Europa: in de eerstgenoemde 
regio worden minder vaak antibiotica voorgeschreven, en ook minder 
gevarieerd, maar wel met een hogere dosis. Op basis van onze resultaten 
kunnen we geen uitspraken doen over het oorzakelijke verband: worden er in 
Zuid-Europa meer verschillende antibiotica gebruikt vanwege de al bestaande 
hogere resistentie, of is de resistentie verhoogd als gevolg van deze 
voorschrijfpatronen? Uiteraard zijn er vele andere factoren die meespelen bij 
de behandeling van een bacteriële infectie, zoals kosten, kennis, en kwaliteit 
van de zorg. De informatie over resistentie die gepresenteerd wordt in dit 
proefschrift is een van deze aspecten, die een randvoorwaarde voor effectiviteit 
van behandeling kan worden genoemd.  
 
Vergeleken met de resistentieniveaus van S. aureus in ziekenhuizen, is er 
binnen de eerstelijnszorg nog geen reden tot grote onrust, ook niet wat betreft 
de prevalentie van MRSA. Wel is het van belang om deze situatie te handhaven, 
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en acht te slaan op de nationale verschillen die wij aangetoond hebben om het 
probleem van resistentie-ontwikkeling op een gepaste wijze aan te pakken. Op 
deze manier zal de gezondheidszorg nog gedurende lange tijd in staat zijn om 
bacteriële infecties effectief te behandelen.  
 
Methodologische overwegingen 
Dit proefschrift heeft waardevolle kennis over resistentiepatronen in 
commensale S. aureus opgeleverd, welke op meerdere niveaus van belang is: 1) 
op een ‘ecologisch’ niveau biedt het inzicht in de blootstelling aan antibiotica 
binnen een populatie, en 2) in de dagelijkse praktijk van de huisarts bieden deze 
resultaten handvatten om de behandeling van S. aureus infecties te verbeteren. 
Binnen dit kader zijn er enkele methodologische aannames gedaan die van 
belang zijn voor de interpretatie van de resultaten.  
 
Een belangrijke aanname betreft de extrapolatie van de gevonden 
resistentiepatronen van commensale S. aureus in het neusslijmvlies, naar de 
resistentiepatronen van pathogene S. aureus bij huidinfecties. Het is bekend dat 
commensale S. aureus zich kan ophouden op meerdere locaties op het lichaam. 
Hoewel de neus de meest voorkomende locatie is, hebben we door ons hiertoe 
te beperken tot mogelijk 50% van commensaal S. aureus over het hoofd gezien. 
Onze aanname wordt echter ondersteund door een studie van Miller, welke 
een hoge mate van congruentie tussen de zogenaamde spa-types van 
commensale en pathogene S. aureus monsters rapporteerde. Wij kennen geen 
studie die de resistentiepatronen van commensale en pathogene S. aureus 
vergelijkt.  
 
Onze studie richt zich op de commensale flora vanwege de vorming van een 
resistentiereservoir aldaar, waarin overdracht van resistentiegenen gemakkelijk 
kan plaatsvinden. Hierdoor is antimicrobiële resistentie vaak eerst in deze 
omgeving waar te nemen, alvorens zich te verspreiden naar pathogene 
bacteriën (vaak afkomstig uit de commensale flora). Om deze reden wordt de 
commensale flora als de belangrijkste informatiebron over resistentie 
beschouwd.  
Een andere belangrijke aanname betreft de relatie tussen S. aureus en 
huidinfecties: dit proefschrift heeft verondersteld dat de vijf huidinfecties 
waarover de behandelrichtlijnen zijn beoordeeld te allen tijde door S. aureus 
veroorzaakt worden. Hoewel dit wordt gerapporteerd voor het grootste deel 
van deze huidinfecties, is dit een extrapolatie: ook andere pathogenen zoals 
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streptokokken veroorzaken huidinfecties. Op basis van het andere resistentie-
patroon van streptokokken zou het voorschrijven van bijvoorbeeld penicilline 
voor deze infecties wel juist kunnen zijn. Tenslotte hebben we ons in deze 
studie beperkt tot de huidinfecties welke behandeld zijn met systemische 
antibiotica; toekomstig onderzoek zou zich ook kunnen richten op niet of 
anders (bijvoorbeeld met lokale middelen) behandelde varianten.  
 
De derde methodologische aanname is gerelateerd aan de verzamelde 
gegevens over voorgeschreven antibiotica. In elk van de negen deelnemende 
landen hebben ongeveer twintig huisartsenpraktijken aan de APRES studie 
deelgenomen. Deze huisartsen zijn geworven via bestaande netwerken, welke 
op hun beurt weer representatief zijn voor de landelijke populatie van 
huisartsen (met betrekking tot leeftijd en geslacht). Echter in verschillende 
landen (zoals Spanje en België) is het duidelijk dat het netwerk maar een 
beperkte regio van het land beslaat, daarom geldt de representativiteit enkel 
voor deze regio (respectievelijk Catalonië en Vlaanderen).  
 
Hiernaast bleek de verzameling van gegevens over antibioticavoorschriften zeer 
complex te zijn. Er werden binnen Europa en ook zelfs binnen landen 
verschillende software systemen in huisartsenpraktijken gebruikt. Ook voor het 
registreren van de diagnose werden verschillende classificatiesystemen 
gebruikt (bijvoorbeeld ICPC en ICD10), en de registratie van het 
patiëntenbestand gebeurde op wisselende wijze. In sommige landen zijn 
patiënten verplicht zich in te schrijven bij een vaste huisarts, terwijl in andere 
landen alleen informatie bekend is over de mensen die de huisarts bezoeken.  
 
Niet alle huisartsenpraktijken waarin monsters bij deelnemers zijn afgenomen 
waren uiteindelijk in staat voorschrijfgegevens aan te leveren. Onze aanname is 
dat deze ontbrekende gegevens vergelijkbaar zijn met de gegevens die we wel 
hebben verkregen. Dit wordt ondersteund door de validatie met gegevens van 
het Europese Netwerk voor de Surveillance van Antimicrobiële Consumptie 
(ESAC-Net). Het bleek helaas in de meeste landen onmogelijk om data over de 
hoeveelheid antibioticum per voorschrift, in de vorm van Defined Daily Doses 
(DDDs), aan te leveren. Onze studie laat zien dat er op het gebied van 
homogene (en daardoor vergelijkbare) registratie van gegevens nog veel winst 
te behalen is in de eerstelijnszorg in Europa.  
 
Tenslotte is het van belang de ‘ecologische context’ van het gehele proefschrift 
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in acht te nemen, met name met betrekking tot Hoofdstuk 5 en 7. In Hoofdstuk 
5 vergelijken we de resistentie van commensale S. aureus in monsters van 
individuele deelnemers met de blootstelling aan antibiotica van alle personen 
die de huisartsenpraktijk in een jaar bezochten. In Hoofdstuk 7 worden 
gegevens over resistentie op nationaal niveau uitgezet tegen de aanbevelingen 
in nationale behandelrichtlijnen. Hierin ligt de aanname dat deze maten een 
goede benadering zijn van individuele kenmerken. Gezien het feit dat er bij de 
behandeling van bacteriële infecties in de eerstelijnszorg vaak ook geen 
individuele gegevens over pathogenen en resistentie beschikbaar zijn, menen 
wij dat onze resultaten zinvol zijn voor de dagelijkse praktijk van de huisarts. 
 
Aanbevelingen 
Dit proefschrift heeft nieuwe kennis en inzichten gebracht in de huidige stand 
van zaken over resistentie van commensale S. aureus, welke gebruikt kunnen 
worden om de verdere ontwikkeling van resistentie een halt toe te roepen. We 
besluiten met enkele aanbevelingen voor relevante sectoren: de wetenschap, 
de huisarts, en beleidsmakers.  
 
Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 
De ecologische studie-opzet toegepast in dit proefschrift heeft waardevolle 
kennis opgeleverd omtrent resistentie in commensaal S. aureus. Gebleken is dat 
huisartsen in de deelnemende Europese landen de behandeling van 
huidinfecties op verschillende manieren benaderen en uitvoeren. Een studie op 
patiënt-niveau zou meer informatie opleveren omtrent de relatie tussen 
diagnose, resistentie en de uiteindelijke effectiviteit van de behandeling.  
 
Ten tweede raden we aan meer onderzoek te doen naar de overeenkomst 
tussen S. aureus geïsoleerd uit het neusslijmvlies en deze afkomstig van andere 
delen van het lichaam (zoals de huid). Met name de relatie tussen resistentie in 
commensale S. aureus en pathogene varianten is dan interessant; met deze 
informatie kan ons begrip van resistentie vergroot worden.  
 
Hiernaast zouden studies over resistentiepatronen in andere commensale 
bacteriën ook van nut zijn. Aangezien infecties veelal worden veroorzaakt door 
een scala aan verschillende pathogenen, zou meer kennis over 
resistentiepatronen van toegevoegde waarde zijn. Deze kennis zou kunnen 
worden verwerkt in behandelrichtlijnen, naast informatie voor huisartsen hoe 
het onderscheid te maken tussen infecties veroorzaakt door deze verschillende 
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pathogenen.  
Tenslotte is de mate waarin behandelrichtlijnen worden opgevolgd een 
interessant onderwerp van onderzoek, wat buiten de reikwijdte van dit 
proefschrift viel. Onze studie liet zien dat er binnen een land meerdere 
richtlijnen naast elkaar kunnen bestaan. Wat zijn voor een huisarts redenen om 
een infectie te behandelen, en wanneer deze behandeld wordt, op basis 
waarvan wordt dan voor een bepaald antibioticum gekozen? Een recente studie 
in verpleeghuizen liet zien dat tot 25% van de behandelingen met antibiotica 
niet passend zijn. Deze situatie zou kunnen verbeteren door middel van 
interventies gericht op de voorschrijvende arts.  
 
Aanbevelingen voor de eerstelijnszorg 
Recent zijn verschillende interventies ontwikkeld om het voorschrijven van 
antibiotica te optimaliseren. Deze interventies richten zich vooral op het 
reduceren van onnodige voorschriften, en het verhogen van kennis van de arts 
en de patiënt. Het “uitgestelde recept” is een voorbeeld van een succesvolle 
strategie: de patiënt krijgt wel een voorschrift voor een antibioticum, maar 
wordt aangemoedigd het antibioticum pas na enkele dagen bij de apotheek op 
te halen, wanneer er geen verbetering is opgetreden in de gezondheidssituatie. 
Om kennis te vergroten kunnen posters ingezet worden, bijvoorbeeld in het 
kader van “Antibiotic Awareness Day” welke jaarlijks georganiseerd wordt in 
november. Deze dag heeft als doel het publiek en zorgverleners te informeren 
over resistentie tegen antibiotica, en vervolgens normen, verwachtingen en 
houdingen ten aanzien van het voorschrijven en gebruik van antibiotica te 
veranderen.  
 
Hiernaast zouden huisartsen ook kunnen profiteren van meer kennis over 
resistentiepatronen bij patiënten in de eigen praktijk. Deze kunnen in 
samenwerking met lokale laboratoria verkregen worden, wanneer bijvoorbeeld 
op reguliere basis monsters van de commensale flora of van pathogenen getest 
worden. Dit levert waardevolle informatie op over de resistentie in de 
praktijkpopulatie. Gecombineerd met het rekening houden met risicofactoren, 
zou dit de effectiviteit van de behandeling van bacteriële infecties kunnen 
verhogen.  
 
Aanbevelingen voor beleidsmakers 
Dit proefschrift laat zien dat resistentie in commensale S. aureus bij bezoekers 
van huisartsenpraktijken momenteel beduidend lager is dan in de 
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ziekenhuisomgeving. Desondanks is het belangrijk om een verslechtering te 
voorkomen, en tevens de huidige situatie te verbeteren. Resistentiepatronen en 
antibiotica-voorschrijfgedrag variëren per land: dit impliceert dat een nationale 
aanpak van dit probleem aan te bevelen is. Op internationaal niveau kan men 
uiteraard leren van ‘best practices’.  
 
Er zijn verschillende variabelen op nationaal niveau die invloed kunnen hebben 
op de ontwikkeling van resistentie: bijvoorbeeld of en in welke mate antibiotica 
zonder recept verkrijgbaar zijn, bijvoorbeeld via het internet. Een andere 
belangrijke factor is de aanwezigheid van een surveillance netwerk in een land 
om de ontwikkeling van resistentie op de voet te volgen. Meerdere studies 
hebben de waarde van een dergelijk netwerk in de strijd tegen antimicrobiële 
resistentie onderschreven. In Europa waren Denemarken, Zweden en 
Nederland de voorlopers op dit gebied: midden jaren negentig zijn 
respectievelijk DANMAP, STRAMA en SWAB opgericht. Tegelijkertijd staan deze 
landen bekend om hun lage resistentieniveau, in de eerste lijn maar ook in 
ziekenhuizen. De activiteiten van deze surveillance netwerken richten zich met 
name op het verspreiden van kennis omtrent antibiotica(resistentie) onder 
huisartsen, beleidsmakers, en groepen die behandelrichtlijnen opstellen. Dit 
heeft er in Zweden mede toe geleid dat het voorschrijfbeleid voor antibiotica 
aangepast is: hier vinden we, vergeleken met andere landen, een laag aantal 
voorgeschreven antibiotica, en wanneer er wordt voorgeschreven een kleinere 
variatie in soorten antibiotica en in een hogere dosis dan elders.  
 
De hierboven genoemde initiatieven kunnen alle onder de noemer 
‘antimicrobial stewardship’ geschaard worden. Evaluatiestudies van dergelijke 
stewardship programma’s rapporteren een verminderd gebruik van antibiotica 
en een lager resistentieniveau. De Amerikaanse Vereniging van Infectieziekten 
(IDSA) heeft inmiddels richtlijnen gepubliceerd voor het opzetten van een 
antimicrobial stewardship programma, welke ook bruikbaar zijn in de 
eerstelijnszorg. Deze gezamenlijke strijd zal onze kansen tegen de evolutionaire 
kracht van antimicrobiële resistentie vergroten. Tenslotte zullen we, om niet 
alleen de situatie te stabiliseren maar ook daadwerkelijk te verbeteren, onze 
geest moeten openen, want:  
“Vooruitgang is onmogelijk zonder verandering. Degenen die hun gedachten 
niet kunnen veranderen, kunnen niets veranderen”.  
― George Bernard Shaw 
 




