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Samenvatting
Hoofdstuk1,dealgemeneintroductie,geeftdecontextendedoelstellingenvandit
proefschrift weer. De ontwikkeling van antibioticaresistentie is wereldwijd een
toenemend probleem in zorginstellingen. Eén van de strategieën om deze
ontwikkeling tegen te gaan is ‘antibiotic stewardship’, een term die allerlei
interventies omvat gericht op het bevorderen van rationeel antibioticagebruik.
Rationeel antibioticagebruik wil zeggen dat er alleen antibiotica worden
voorgeschreven als daar een klinische indicatie voor is, en dat áls ze worden
voorgeschreven, de middelkeuze, dosering, toedieningswijze en therapieduur
optimaal zijn. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar antibiotic stewardship
interventies in verpleeghuizen (VPH) en verzorgingshuizen (VZH), ondanks
substantieel antibioticagebruik en antibioticaresistentie in deze instellingen. VPH en
VZH bieden unieke uitdagingen voor de ontwikkeling van antibiotic stewardship
interventies, door de complexe patiëntenpopulatie en de verschillende factoren en
disciplines die betrokken zijn bij het nemen van beslissingen rondom
antibioticagebruikindezeinstellingen.Onzehypothesewasdat‘participatoryaction
research’(PAR)eengeschiktebenaderingisomhetcomplexeprobleemvanrationeel
antibioticagebruikinVPHenVZHaantepakken.Dezebenaderingwordtgekenmerkt
doordebetrokkenheidvanlokalebelanghebbenden,welkeals‘medeonderzoekers’
gezien worden, bij: 1) het identificeren van mogelijkheden om de praktijk te
verbeteren,2)deontwikkelingenimplementatievaninterventiesdiegerichtzijnop
dezeverbeterpunten,en3)hetevaluerenvandegeïmplementeerdeinterventies.De
hoofdstukken2totenmet7rapporterenoverde‘ImprovingRationalPrescribingof
AntibioticsinLongtermCareFacilities(IMPACT)’studie.Dezestudiehadalsdoelom
inzichtteverwerveninhetvoorschrijvenvanantibioticainNederlandseVPHenVZH.
DoorgebruiktemakenvandePARbenadering,werdditinzichtvervolgensgebruikt
om samen met lokale belanghebbenden interventies te ontwikkelen en
implementerendiegerichtwarenoprationelerantibioticagebruik.Tenslottehadde
studie als doel om het effect van deze interventiesopmaat te evalueren op de
rationaliteit van beslissingen om wel of geen antibiotica voor te schrijven (verder
‘voorschrijfbeslissingen’genoemd),hetantibioticaverbruik,endemiddelkeuzeinVPH
enVZH.

InzichtinhetvoorschrijvenvanantibioticainVPHenVZH
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de literatuur over antibioticagebruik,
antibioticaresistentie, en strategieën om antibioticaresistentie tegen te gaan in VPH
enVZH.ErwarenslechtsenkeleNederlandsestudiesopgenomeninditoverzicht,wat
bevestigde dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar deze onderwerpen in
Nederlandse VPH en VZH. Het overzicht liet zien dat er veel antibiotica worden
voorgeschreveninVPHenVZH,endateengedeeltehiervanmogelijknietrationeelis.
Het overzicht liet ook zien dat antibioticaresistentie veel voorkomt in deze
instellingen,endaterverschillenderisicofactorenzijnvoorkolonisatieofinfectiemet
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resistenteziekteverwekkers.Tenslottebenadruktehetliteratuuroverzichthetbelang
van twee strategieën om antibioticaresistentie tegen te gaan: de preventie en
bestrijdingvaninfecties,enantibioticstewardship.

Hoofdstuk3beschrijfteenkwalitatiefonderzoeknaardefactorendievaninvloedzijn
opbeslissingenrondomhetvoorschrijvenvanantibioticainVPHenVZHinNederland.
Interviews met artsen, verpleegkundigen en verzorgenden hebben geleid tot de
identificatievanzescategorieënvanfactorendievoorschrijfbeslissingenbeïnvloeden:
de klinische situatie, afspraken vastgelegd in het behandelbeleid, het gebruik van
diagnostische hulpmiddelen, risicopercepties van artsen, invloed van anderen
(collega’s, verpleegkundigen, verzorgenden, patiënten en familieleden), en
omgevingsfactoren (b.v. de beschikbaarheid van richtlijnen). Een aantal van deze
categorieën bevatten factoren die zouden kunnen leiden tot irrationeel
antibioticagebruik (b.v. het overnemen van voorschrijfgedrag van collega’s, het
voorschrijvenomaanverwachtingenvananderentevoldoen).Ditsuggereertdathet
voorschrijvenvanantibioticaverbeterdzoukunnenwordendoordezefactorenaante
pakken. De zes categorieën van beïnvloedende factoren zijn geïntegreerd in een
conceptueel model. Dit model zou gebruikt kunnen worden als een praktisch
hulpmiddel om op instellingsniveau factoren te identificeren die mogelijk leiden tot
irrationeel antibioticagebruik. Vervolgens zou op deze factoren geïntervenieerd
kunnenwordenomrationeelvoorschrijvenvanantibioticatebevorderen.

Hoofdstuk 4 omvat een kwantitatieve evaluatie van de rationaliteit van
voorschrijfbeslissingen in VPH in Nederland. Voor deze evaluatie werden algoritmen
gebruikt, welke gebaseerd waren op bestaande richtlijnen en ontwikkeld in
samenwerking met een expert panel. In totaal werd ongeveer driekwart van de
voorschrijfbeslissingen als rationeel beoordeeld. Beslissingen waarbij antibiotica
werden ingezet waren minder vaak rationeel dan beslissingen waarbij géén
antibiotica werden voorgeschreven, wat aangeeft dat overbehandeling meer
voorkomt dan onderbehandeling. Verder waren beslissingen bij de behandeling van
urineweginfecties (UWI) minder vaak rationeel in vergelijking met beslissingen bij
luchtweginfecties(LWI)enhuidinfecties(HI).Demeestvoorkomendesituatieswaarbij
voorschrijfbeslissingen irrationeel werden geacht, waren situaties die suggestief
waren voor asymptomatische bacteriurie of voor virale LWI. De resultaten van deze
studie suggereren dat antibioticaverbruik verlaagd zou kunnen worden door het
rationeelvoorschrijvenvanantibioticatebevorderen,metnamevoorUWI.

De ontwikkeling en implementatie van interventiesopmaat gericht op rationeler
antibioticagebruik, en het effect van deze interventies op het voorschrijven van
antibioticainVPHenVZH
Hoofdstuk 5 beschrijft het design van de IMPACT studie, en laat zien hoe de PAR
benadering is ingebed in dit design. In dit hoofdstuk wordt onze hypothese
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onderbouwd dat PAR een geschikte benadering is voor het ontwikkelen van
interventiesopmaat gericht op rationeler antibioticagebruik in VPH en VZH.
Daarnaast worden er uitdagingen rondom het toepassen van deze benadering
beschreven, en worden enkele eerste ervaringen met de PAR benadering in de
IMPACTstudiegepresenteerd.

Hoofdstuk 6 laat zien dat de PAR benadering heeft geleid tot de ontwikkeling en
implementatie van verschillende interventiesopmaat door de lokale
belanghebbenden in VPH. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk het effect van deze
interventiesopmaat op de rationaliteit van voorschrijfbeslissingen, het
antibioticaverbruik, en de middelkeuze in VPH geëvalueerd. Ondanks dat onze
eerderebevindingenruimtevoorverbeteringaangavenmetbetrekkingtotrationeel
antibioticagebruik, was er geen effect van de interventiesopmaat te zien op de
uitkomstmaten.DitsuggereertdatdePARbenaderingzelf,ofdemanierwaaropdeze
benadering is toegepast in de IMPACT studie, niet effectief is in het verbeteren van
het voorschrijven van antibiotica. We zagen hogere percentages rationele
voorschrijfbeslissingen bij aanvang van de gegevensverzameling en vlak voordat de
deelnemers feedback ontvingen op hun voorschrijfgedrag, wat suggereert dat het
vestigen van de aandacht van artsen op (het monitoren van) hun voorschrijfgedrag
een veelbelovende interventie zou kunnen zijn om voorschrijfgedrag te verbeteren.
Verder werd tijdens een procesevaluatie van de studie, door de onderzoekers in
samenwerking met lokale belanghebbenden, een toename in het gebruik van
diagnostische hulpmiddelen geïdentificeerd als veelbelovende interventie voor het
verbeterenvanvoorschrijfgedrag.

Hoofdstuk7beschrijftdetoepassingvandePARbenaderingendeimplementatievan
deinterventiesopmaatinVZH.Daarnaastbeschrijftdithoofdstukantibioticaverbruik
enmiddelkeuzevoorennadeimplementatievandezeinterventies.Wezagengeen
veranderingen in trends met betrekking tot antibioticaverbruik in interventie versus
controleVZH,maarerwasininterventieVZHweleensterkerestijginginhetgebruik
vanmiddelendieinderichtlijnals‘eerstekeuze’wordenaanbevolen.Ditsuggereert
dat PAR een veelbelovende benadering zou kunnen zijn voor het ontwikkelen van
interventiesopmaat die het gebruik van door de richtlijnen aanbevolen antibiotica
bevordereninVZH.HetkleineaantalVZHdatgeïncludeerdwasindezestudie,enhet
feit dat al deze VZH van medische zorg werden voorzien vanuit een beperkt aantal
huisartsenpraktijken, maakt dat er geen conclusies verbonden kunnen worden aan
dezebevindingen.ToekomstigonderzoekisnodigomuittewijzenofPARinderdaad
kanleidentotdeontwikkelingvaninterventiesopmaatdiehetgebruikvandoorde
richtlijnenaanbevolenantibioticabevordereninVZH,ookalsdezevanmedischezorg
wordenvoorzienvanuitgrotereaantallenhuisartsenpraktijken.
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Algemenediscussie
Hoofdstuk 8, de algemene discussie, bevat een samenvatting van de belangrijkste
bevindingen van het onderzoek, en besteedt aandacht aan enkele methodologische
aspectenvanhetonderzoek.Verderwordterindithoofdstukgereflecteerdopderol
van richtlijnen en de rol van verpleegkundigen en verzorgenden bij het bevorderen
van rationeel antibioticagebruik in VPH en VZH. Ook wordt er gereflecteerd op het
gebruik van PAR bij de ontwikkeling van interventiesopmaat gericht op rationeler
antibioticagebruik in deze instellingen. Tenslotte beschrijft het hoofdstuk de
aanknopingspunten die de IMPACT studie geeft voor het ontwikkelen van antibiotic
stewardshipprogramma’sinVPHenVZH.Dezeaanknopingspuntenzijnvertaaldnaar
aanbevelingenvoordepraktijkenvoortoekomstigonderzoek.Hethoofdstukeindigt
metdevolgendebelangrijksteconclusie:

Dit proefschrift laat de complexiteit zien van voorschrijfbeslissingen rondom
antibioticainVPHenVZH.Tengevolgevandezecomplexiteitwegenderisico’s
vanhetonterechtnietvoorschrijvenvanantibiotica(b.v.verslechteringvande
klinische situatie) in de praktijk vaak zwaarder dan de risico’s van het wel
voorschrijven van antibiotica (b.v. resistentieontwikkeling, bijwerkingen). Dit
draagt bij aan irrationeel antibioticagebruik. Artsen hebben daarom
handvattennodigommetvertrouwenaftekunnenzienvanhetvoorschrijven
vanantibioticainsituatieswaarinzijtwijfelenofantibioticawelnodigzijn.Voor
depraktijkzoudendezehandvattengezochtmoetenwordeninhetverbeteren
van bestaande richtlijnen en het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen, in het
optimaliseren van de communicatie tussen artsen en verpleegkundigen en
verzorgenden, en in het bevorderen van bewustzijn van de rationele en
irrationele overwegingen die een rol spelen bij voorschrijfbeslissingen. Het
monitoren van voorschrijfgedrag zou richting kunnen geven aan antibiotic
stewardship initiatieven, en zou het bewustzijn van het belang van rationeel
antibioticagebruik kunnen bevorderen. In toekomstig onderzoek zouden
handvatten gezocht moeten worden in mogelijkheden om het diagnosticeren
van infectieziekten in VPH en VZH te ondersteunen, zoals door het doen van
onderzoek naar de toegevoegde waarde van diagnostische hulpmiddelen, en
naardiagnostischecriteriadieantibioticagebruikrechtvaardigen.

158


