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Nederlandse samenvatting

Introductie

De toename van antibioticaresistentie vormt een wereldwijde bedreiging voor de
volksgezondheid, doordat normaal gesproken behandelbare infecties potentieel
levensbedreigend worden. Naar schatting 25.000 mensen overleden ten gevolge van
infecties met de vijf belangrijkste resistente bacteriën in de Europese Unie in 2007
(ECDC & EMEA, 2009), met daarbovenop jaarlijks 1.5 miljard euro kosten aan
extra zorgkosten en productiviteitsverlies. Een bijkomend probleem is dat er steeds
minder nieuwe antibiotica worden ontwikkeld en ontdekt, waardoor de behandeling
van infecties in de toekomst verder in de knel komt.

Antibioticaresistentie vormt in het bijzonder een probleem voor patiënten in
ziekenhuizen. Door de behandeling die patiënten ondergaan zijn zij vatbaarder
geworden voor infecties, en om deze te behandelen zijn patiënten afhankelijk van
effectief werkzame antibiotica. Het hoge antibioticagebruik waarmee dit gepaard
gaat zorgt ervoor dat resistente ziekteverwekkers in ziekenhuizen vaker voorkomen
dan in de algemene bevolking. De bestrijding van zowel deze resistente als andere
zorggerelateerde ziekteverwekkers rust vooral op de schouders van ziekenhuizen,
die in toenemende mate moeten concurreren in een vrije markt. In deze markt
word het vóórkomen van resistente bacteriën in ziekenhuizen steeds vaker gebruikt
als prestatie-indicator.

Het gebruik van dit soort prestatie-indicatoren laat zien dat ziekenhuizen veelal
worden gezien als onafhankelijke organisaties, die zorg bieden aan patiënten uit
hun directe omgeving. Wat hierbij vergeten wordt, is dat patiënten ook vaak na
ontslag terugkeren naar een, en niet noodzakelijk hetzelfde, ziekenhuis. Sterker
nog, jaarlijks worden grote aantallen patiënten direct tussen ziekenhuizen verwezen
omdat ze bijvoorbeeld geavanceerdere zorg nodig hebben. Al deze uitgewisselde
patiënten brengen hun eigen aandoeningen mee, waaronder zorggerelateerde ziek-
teverwekkers, en zorgen ervoor dat ziekenhuizen dus epidemiologisch met elkaar
verbonden raken. Als we alle patiëntbewegingen in een land bijhouden ontstaat een
complex netwerk van ziekenhuizen (en andere zorginstellingen), waardoor zorggere-
lateerde ziekteverwekkers zich kunnen verspreiden. In dit proefschrift bestuderen
we de invloed van zorgnetwerken op de verspreiding van deze zorggerelateerde
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ziekteverwekkers. Dit stelt ons in staat om mogelijke interventies te formuleren die
de verspreiding van resistente bacteriën tegengaan.

Resultaten

Hoofdstuk 2 vormt de basis van de netwerkstudie, het laat zien hoe patiënten zich
tussen Nederlandse ziekenhuizen verplaatsen. De verwijzingspatronen van patiënten
hebben een duidelijk effect op de verspreiding van zorggerelateerde ziekteverwekkers,
en de ‘infectious relative indegree’ (IRI) is hierbij een belangrijke maat. De IRI
meet de fractie potentieel geïnfecteerde patiënten tussen alle patiënten die in een
ziekenhuis worden opgenomen. Ziekenhuizen met een hoge IRI krijgen dus te maken
met meer introducties van ziekteverwekkers, en hebben daardoor ook een hogere
prevalentie. Vooral de Academische en Top-klinische ziekenhuizen hebben een hoge
IRI, waardoor extra investeringen in infectiepreventie gerechtvaardigd zijn.

Dat dit effect niet geheel theoretisch is laten we zien in hoofdstuk 3: de door de
wiskundige modellen voorspelde verschillen tussen ziekenhuizen komen grotendeels
overeen met de gemelde incidentie van MRSA in Engelse ziekenhuizen. Niet alleen
de positie van een ziekenhuis in het zorgnetwerk blijkt effect te hebben op de
prevalentie van MRSA binnen een ziekenhuis, ook de prevalentie in ziekenhuizen in
dezelfde zorgregio heeft hier invloed op. Ziekenhuizen binnen een zorgregio wisselen
meer patiënten met elkaar uit dan met ziekenhuizen in andere regio’s, waardoor
een hogere prevalentie in één ziekenhuis meer introductie oplevert in de direct
omringende ziekenhuizen.

Deze zorgregio’s kunnen ook gebruikt worden om de landelijke verspreiding
van zorggerelateerde ziekteverwekkers tegen te gaan. In hoofdstuk 4 laten we zien
dat de verspreiding vertraagd kan worden door patiënten vooral binnen hun eigen
regio op te nemen. Door gebruik te maken van de al bestaande structuren in
het zorgnetwerk, hoeven hiervoor de verplaatsingen van maar een beperkt aantal
patiënten veranderd te worden.

Los van het vertragen van de verspreiding kan de structuur van het zorgnetwerk
ook gebruikt worden om peilstations voor de vroegtijdige detectie van nieuwe
zorggerelateerde ziekteverwekkers aan te wijzen. Bepaalde ziekenhuizen hebben
een grotere kans om deze ziekteverwekkers vroeg in een uitbraak tegen te komen,
en in hoofdstuk 5 laten we zien dat een specifieke subgroep de ziekteverwekker
sneller zal detecteren dan een willekeurige groep ziekenhuizen.

Bij het evalueren van de verspreiding van zorggerelateerde ziekteverwekkers moet
het zorgnetwerk ook in acht worden genomen, omdat de gevallen in één ziekenhuis
deel kunnen uitmaken van een grote uitbraak waar meerdere ziekenhuizen bij
betrokken zijn. In hoofdstuk 6 testen we onze observaties door op basis van
routinematig verzamelde isolaten, en met behulp van een nieuw clusteralgoritme,
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de verspreiding van MRSA in Nederland te bestuderen. Ook kunnen we verschillen
in overdraagbaarheid tussen typen MRSA laten zien door de fractie isolaten die
niet tot een cluster behoren te vergelijken. Als de gegevens slechts geanalyseerd
waren op het niveau van de individuele ziekenhuizen, was een groot deel van de
verspreiding niet ontdekt.

Conclusie

Het voorkomen van de verspreiding van resistentie heeft prioriteit, omdat het
aantal mogelijkheden om bacteriële infecties te behandelen snel afneemt. Door de
contactstructuur van patiënten dat het zorgnetwerk vormt te bestuderen kunnen we
een aantal maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van resistente bacteriën
en andere zorggerelateerde ziekteverwekkers afleiden. (1) Investeer vooral in
infectiepreventie in de goedverbonden ziekenhuizen, centraal in het zorgnetwerk. (2)
Coördineer infectiepreventie regionaal. (3) Laat de natuurlijk ontstane zorgregio’s
intact door patiënten zo veel mogelijk in hun eigen regio te behandelen en voorkom
het ontstaan van regio-overstijgende specialistische centra. (4) Wijs peilstations voor
de detectie van nieuwe zorggerelateerde ziekteverwekkers of resistentiemechanismen.
(5) Identificeer bacteriële subtypes die belangrijke implicaties vormen voor de
volksgezondheid door routinematig verzamelde gegevens te analyseren met laatste
wiskundige en modelmatige methoden.
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