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 ViJf JaaR suRVeillance Van antimicRoBiële 
miDDelen VooR systemisch geBRuik in De 

Belgische ziekenhuizen (2007-2011)

inleiDing

De resistentie tegen antimicrobiële midde-
len is een fenomeen dat het vermogen van 
de hedendaagse geneeskunde om bepaalde 
infecties te behandelen en te genezen in het 
gedrang brengt en leidt tot overmatige mor-
biditeit, mortaliteit en kosten. Het probleem 
wordt steeds groter en vormt dan ook een per-
manente bezorgdheid van de professionelen 
en degenen die beslissingen nemen voor de 
volksgezondheid, ongeacht hun niveau van 
betrokkenheid. Het fenomeen heeft immers 
niet alleen betrekking op acute en chronische 
zorginstellingen, maar treft ook de ‘ambulante 
sector’ waar de consumptie van geneesmidde-
len niet gelinkt is aan een ziekenhuisopname 
is.

Doelstelling
In 1999 werd in België een federale commis-
sie, de Belgische Commissie voor de Coördi-
natie van het Antibioticabeleid (Belgian Antibio-
tic Policy Coordination Committee, BAPCOC), 
opgericht met als opdracht een rationeler 
gebruik van antimicrobiële middelen te bevor-
deren. BAPCOC ontwikkelde, op advies van 
haar leden (wetenschappelijke experten) ver-
schillende aanvullende strategieën in de strijd 
tegen de resistentie tegen antimicrobiële mid-
delen. Het gaat in het bijzonder om de invoe-
ring, in elk erkend Belgisch ziekenhuis, van 
een multidisciplinair comité van professionelen, 
de Antibiotherapiebeleidsgroep, met als doel 
lokaal regels voor goede praktijken met betrek-
king tot het gebruik van antimicrobiële midde-
len op te stellen en op te volgen. De Antibio-
therapiebeleidsgroep wordt op federaal niveau 
begeleid door een ‘stuurgroep’ die nationale 
strategieën opstelt die in de lijn liggen van de 
lokale en internationale acties. Terwijl BAPCOC 
instaat voor het administratieve toezicht op de 
activiteiten van de Antibiotherapiebeleidsgroep, 
is het WIV-ISP belast met het bieden van een 
gestandaardiseerd hulpmiddel waarmee de zie-
kenhuizen hun eigen antimicrobiële consumptie 
kunnen evalueren.

methoDe

Om die reden werden zowel een surveillan-
ceprotocol als een elektronische toepassing 
voor de beveiligde verzameling van gegevens, 
toegankelijk via internet, ontwikkeld. De zie-
kenhuizen registreren het aantal verpakkingen 
of eenheden van de geneesmiddelen onder 
surveillance die bij hun farmacie afgehaald 
werden, en dit afzonderlijk voor de pediatri-
sche en niet-pediatrische departementen. De 
elektronische toepassing zet die aantallen 
meteen om in dagelijkse dosissen voor de 
behandeling, opgesplitst naar ziekenhuisacti-
viteit (DDD/1000 opnamedagen en DDD/1000 
opnamen). De gegevens kunnen maandelijks 
of jaarlijks worden geleverd. De ziekenhuizen 
kunnen ter aanvulling (maar zijn hier niet toe 
verplicht) de consumptie op hun eventuele 
eenheden voor intensieve zorgen en/of hema-
tologie-oncologie opvolgen. Bovendien bieden 
de verzamelde gegevens aan het WIV-ISP 
de gelegenheid om de nationale trends sinds 
2007 te onderzoeken. Elke instelling kan dus 
enerzijds haar individuele resultaten opvolgen 
en anderzijds haar resultaten vergelijken met 
het nationale gemiddelde.

Resultaten
Voor het jaar 2011 hebben 108 instellingen 
de vereiste gegevens bezorgd, waarvan 20% 
maandelijks. Van 2007 tot 2010 namen chrono-
logisch 68, 120, 123 en 119 ziekenhuizen deel.
De niet-pediatrische afdelingen vertonen een 
stabiel gebruik, ongeacht de antimicrobiële 
middelen, met een mediaan schommelend 
tussen 561 en 575 DDD/1000 opnamedagen 
tussen 2007 en 2011. De pediatrische dien-
sten vertonen echter een duidelijke toename 
met consumptiemedianen van 420 tot 541 
DDD/1000 opnamedagen tussen 2008 en 
2011. Deze globale toename is hoofdzakelijk 
het gevolg van het toegenomen gebruik van 
amoxicilline en ampicilline. Respectievelijk 
53, 81, 89, 85 en 77 diensten voor intensieve 
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zorgen hebben van 2007 tot 2011 gegevens geregistreerd. Zij 
gebruiken 2,5 keer meer antimicrobiële middelen dan alle depar-
tementen voor volwassenen samen en stagneren rond de 1400 
DDD/1000 opnamedagen. De diensten hematologie-oncologie 
die voor dezelfde periode cijfers hebben doorgestuurd, gebruiken 
ongeveer 1200 DDD/1000 opnamedagen, wat twee keer meer is 
dan de andere niet-pediatrische departementen.
De moleculen en combinaties van moleculen die het meest wor-
den gebruikt in de pediatrische en niet-pediatrische departemen-
ten staan in figuur 1.
De penicillines (voornamelijk amoxicilline, ampicilline en combi-
naties) vormen de meest gebruikte klasse van antimicrobiële mid-
delen; in de pediatrie worden zij gevolgd door drie cefalosporines 
van de 2e, 3e en 4e generatie. Er moet worden opgemerkt dat in 
de geneeskunde voor volwassenen, fluconazol, een schimmelwe-
rend middel voor systemisch gebruik, op de vierde plaats staat. 
Deze molecule wordt veruit het meest gebruikt op de diensten 
voor hematologie-oncologie en staat op de 3e plaats op de een-
heden voor intensieve zorgen. Wij merken ook op dat merope-
nem, gebruikt in geval van resistente bacteriën, op de 8e plaats 
staat en zodoende een massaal gebruik op intensieve zorgen (2e 
plaats) en hematologie-oncologie (4e plaats) weerspiegelt.

BesPReking
De surveillance van de consumptie van antimicrobiële middelen 
is een doorslaggevend instrument dat de Belgische ziekenhuizen 
in staat stelt om intern een rationeel gebruik van antimicrobiële 
middelen te ondersteunen en te evalueren. De resultaten zijn 
beschikbaar zodra de gegevens zijn ingevoerd en, als maande-
lijks wordt deelgenomen, kunnen de concrete initiatieven waar-
over lokaal is beslist tijdig worden gemeten. De surveillance biedt 
bovendien een nationaal overzicht van het gebruik bij opnamen in 
de meest actieve zorgafdelingen. 
De resultaten die vandaag beschikbaar zijn voor België vereisen 
bijkomend onderzoek, gestuurd door de deskundigen van BAP-
COC, om de opvallende toename van de consumptie in de pedia-
trische departementen beter te beschrijven.
Bovendien zijn de berekende internationale eenheden niet hele-
maal geschikt voor de lokale analyse door de instellingen zelf. Er 

wordt overwogen om een beroep te doen op een andere, meer 
adequate meeteenheid voor België, ook al impliceert dit grote 
veranderingen aan het instrument voor de verzameling en de 
analyse van de gegevens. In dergelijke surveillances bestaat de 
gouden standaard erin alle informatie met betrekking tot elk voor-
schrift, elke patiënt en elke voorschrijver te registreren. Dit vereist 
enorme middelen en investeringen die op dit moment niet kunnen 
worden vrijgemaakt in België. Om die reden en omwille van de 
huidige verplichtingen beveelt het WIV-ISP aan om de gegevens 
voor de surveillance ten minste voor elke afzonderlijke vestiging 
van de ziekenhuizen te leveren in plaats van de gegevens voor 
een groep van gefuseerde vestigingen met hetzelfde erkennings-
nummer te leveren. Alleen dit eerste niveau van detail maakt een 
fijne en reële analyse van het gebruik van antimicrobiële middelen 
mogelijk en biedt vooral de gelegenheid om zich los te maken van 
de dynamiek die de Belgische ziekenhuisstructuren regelmatig 
onderling bindt en ontbindt. Onder een gemeenschappelijke iden-
tificatiecode verdwijnt immers de historiek van elke vestiging en 
hebben vergelijkingen geen zin meer. De gegevens per vestiging 
kunnen evenwel worden samengevoegd en de resultaten kunnen 
volgens de erkenningscode worden verspreid.

Besluit
Volgens de gegevens die het WIV-ISP voor België heeft verzameld, 
is de consumptie van systemische antimicrobiële middelen in zie-
kenhuismilieus tussen 2007 en 2011 nagenoeg stabiel gebleven. 
De pediatrische sector lijkt echter te wijzen op andere trends. Hoe-
wel de surveillance van het gebruik van antimicrobiële middelen 
in de Belgische ziekenhuizen nog in haar kinderschoenen staat, 
dient zij al te evolueren om een beter instrument te worden voor 
de evaluatie voor de ziekenhuizen enerzijds en voor degenen die 
beslissingen nemen voor de volksgezondheid anderzijds.

Voor toelichtingen:
•  http://www.nsih.be/surv_gm/inleiding_fr.asp
•  BAPCOC: http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/Care/

Properuse/Antibiotics/BAPCOC/index.htm?fodnlang=nl
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Figuur 1: Vaakst gebruikte antimicrobiële middelen in niet-pediatrische en pediatrische departementen (België, 2007-2011)
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