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Multiresistente bacteriën zijn aan een gevaarlijke opmars bezig in de wereld. Dit vormt een belangrijk probleem 

voor de gezondheid van zowel mensen als dieren. Als de beschikbare antibiotica niet meer werkzaam zijn tegen 

dergelijke infecties, dan kunnen infectieziekten opnieuw de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld worden. 

Daarnaast zullen medische interventies zoals chirurgie, dialyse, kankerbehandelingen en orgaantransplantaties, 

omwille van het hoge infectierisico, sterk bemoeilijkt worden. Bovendien zijn er voorlopig weinig nieuwe vormen van 

antibiotica in ontwikkeling. Enkel met behulp van infectiepreventie en een bewust gebruik van antibiotica kunnen 

we deze evolutie tegengaan. Apothekers spelen vanzelfsprekend een belangrijke rol in het correct gebruik van 

antibiotica en de sensibilisatie hierrond.    

Het gevaar van antibioticaresistentie: hoe ernstig is dit probleem en welke gevolgen kunnen we verwachten? 

Antibioticaresistentie is een fenomeen waardoor bacteriën zich, via mutaties in hun genen en overdracht hiervan, 

continue kunnen aanpassen aan de omgeving. Zo vormt en verspreidt zich de resistentie tegen de werking van één 

of meerdere antibiotica. Bacteriën kunnen verschillende types van resistentiemechanismen ontwikkelen, 

waaronder: 

 wijziging van de celwand van de bacterie (waardoor het antibioticum niet meer kan binnendringen);  

 ontwikkeling van een alternatieve route voor de stap in de stofwisseling die door het antibioticum geblokkeerd 

wordt;  

 ontwikkeling van een enzym dat het antibioticum afbreekt;  

 het pompen van het antibioticum uit de bacteriecel;  

 of de ontwikkeling van een ander specifiek antwoord tegen het werkingsmechanisme van het antibioticum.
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Bacteriën kunnen bovendien DNA uitwisselen en resistentiemechanismen doorgeven aan soortgenoten zonder 

celdeling (horizontale genentransfer, HGT). Multiresistente bacteriën zijn bacteriën die resistent zijn tegen 

verschillende types van antibiotica, vaak zelfs tegen ‘laatstelijns’ antibiotica die als laatste redmiddel gebruikt 

worden. De belangrijkste oorzaken voor de verspreiding van antibioticaresistentie zijn het hoge gebruik van 

antibiotica en de transmissie van resistentie bacteriën (tussen mens en dier of mensen en dieren onderling). 

 

De volgende cijfers benadrukken de ernst van het probleem: 

 Jaarlijks zijn er in de EU gemiddeld 25 000 doden door infecties met resistente bacteriën.
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Dit leidt tot een 

algemene maatschappelijke kost van ongeveer 1.5 miljard euro per jaar.
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 Er is reeds resistentie opgedoken tegen zowel carbapenem antibiotica als colistine, antibiotica die meestal 

gebruikt worden als laatste redmiddel tegen multiresistente bacteriën.
2
 Bovendien is het gebruik van colistine 

tussen 2010-2014 bijna verdubbeld in Europa.
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 Vooral multiresistente Gram-negatieve bacteriën zijn in het laatste decennium aan een belangrijke opmars 

bezig. Voor de ziekenhuisbacterie MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus aureus) en pneumokokken is er 

eerder een gunstige evolutie op vlak van antibioticaresistentie.
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 Patiënten die geïnfecteerd zijn met een resistente bacterie hebben meer kans op het ontwikkelen van 

complicaties en drie maal zoveel risico om aan de infectie te overlijden.
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 In België lopen jaarlijks 103 000 patiënten een zorginfectie op in acute ziekenhuizen (circa 7.1%). Zorginfecties 

zijn infecties die ontstaan zijn tijdens of in aansluiting op een opname of behandeling in een zorginstelling. Een 

puntprevalentiestudie (2013) in woonzorgcentra toonden aan dat op de dag van de bevraging 3.1% van de 

bewoners aan een zorginfectie leed.
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 Er bestaat een associatie tussen het gebruik van antibiotica en het ontstaan van resistentie bij diezelfde 

patiënt. Zo werd er aangetoond dat de kans op een infectie of dragerschap met MRSA reeds na één dagdosis 

met 30% verhoogt.
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Er wordt geschat dat, als er geen actie wordt genomen om antibioticaresistentie in te perken, in 2050 de 

wereldwijde sterftelast 10 miljoen mensen per jaar zal bedragen.
8
 Infecties die nu perfect behandeld kunnen 

worden, zullen dan weer levens gaan eisen. Verschillende nationale en internationale organisaties (zie verder) 

hebben al meerdere malen aandacht gevraagd voor deze belangrijke problematiek. 

Een hoog verbruik van antibiotica in België 

Sinds 2000 is het ambulant antibioticaverbruik in België reeds fors gedaald wanneer dit wordt uitgedrukt in 

verpakkingen (daling van 36%), maar er is geen daling merkbaar in het totaal aantal dagdosissen (DDD: Defined 

Daily Dose) per inwoner. Ondanks verschillende Belgische sensibilisatiecampagnes, blijft dit verbruik ook hoog in 

vergelijking met andere Europese landen.
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 Dit wordt aangetoond door de statistieken (zie figuur 1 en 2) van ESAC-

Net (European Surveillance of Antimicrobial Consumption).
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De meeste gebruikte antibioticaklassen in 2015 in de ambulante praktijk waren penicillines (ATC-code J01C, 16.4 

DDD per 1000 inwoners, binnen deze groep >50% amoxicilline-clavulaanzuur), macroliden (ATC-code J01F, 3.7 DDD 

per 1000 inwoners) en chinolonen (ATC-code J01M, 2.6 DDD per 1000 inwoners).9 Vooral het gebruik van 

chinolonen is opvallend hoog in België.
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Figuur 1: Consumptie van antibiotica voor systemische gebruik (ATC-code J01) 

in de ambulante praktijk in 2015 in Europa, uitgedrukt in dagdosissen (DDD: 

Defined Daily Dose) per 1000 inwoners 9 

 

Figuur 2: Trend van de consumptie van antibiotica voor 

systemische gebruik (ATC-code J01) in de ambulante praktijk tussen 

1997-2015 in België, Nederland en Duitsland, uitgedrukt in 

dagdosissen (DDD: Defined Daily Dose) per 1000 inwoners 9 

 



BAPCOC, de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid, heeft voor de ambulante praktijk 

de volgende streefwaarden opgesteld om dit hoog antibioticaverbruik aan te pakken
5
: 

- een daling van het totale antibioticaverbruik van nu meer dan 800 voorschriften per 1000 inwoners per jaar 
naar 600 voorschriften tegen 2020 en naar 400 voorschriften tegen 2025;  

- een daling van het gebruik van chinolonen van nu ongeveer 10% van het totale antibioticaverbruik naar 5% 
tegen 2018; en  

- een stijging van de verhouding amoxicilline versus amoxicilline-clavulaanzuur van nu ongeveer 50/50 naar 
80/20 tegen 2018.  
 

 

Rol van de apotheker? 

Ondanks dat de diagnose van een infectie en de keuze voor het gepaste 

antibioticum de verantwoordelijk zijn van de arts of tandarts, kunnen ook 

apothekers een belangrijke rol spelen in het antibioticabeleid. De antibioticagids 

van BAPCOC (zie verder) is hierbij een onmisbare bron in de apotheek. Deze gids 

kan je bvb. gebruiken om bij een geneesmiddeleninteractie een alternatief 

antibioticum te zoeken. 

De apotheker staat daarnaast in voor een goede eerste uitgifte begeleiding van 

antibiotica met extra aandacht voor de therapietrouw (correcte dosering, 

correcte duur en tijdstippen van inname) en het vermijden van interacties met 

andere geneesmiddelen. Het niet opvolgen van het voorschrift kan ervoor zorgen 

dat de bacterie terug de kans krijgt om zich te vermenigvuldigen en, door reeds 

contact met het antibioticum, resistentie kan ontwikkelen. De duur van een antibioticumbehandeling is de laatste 

jaren goed bestudeerd en aan de hand van meta-analyses is gebleken dat die voor verschillende indicaties best zo 

kort mogelijk is.
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 Er blijven evenwel verschillende indicaties waarbij langere behandelingen aangewezen zijn.
 

Tenslotte kan een apotheker ook zorgen voor sensibilisatie rond dit thema met de volgende boodschappen: 

 Antibiotica zijn geen wondermiddelen! Ze werken enkel bij bacteriële infecties, niet bij griep of verkoudheid. 

 Experimenteer niet zelf met antibiotica. Breng restjes terug naar de apotheek. 

 Besteed aandacht aan een goede handhygiëne om verspreiding van infecties tegen te gaan (zeker in het 

ziekenhuis). 

 Laat jezelf en kinderen vaccineren volgens de richtlijnen om ernstige infecties te vermijden. 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijkste misverstanden bij 

patiënten rond antibiotica
1
:  

 Antibiotica zijn actief tegen alle 

infecties die ons aanvallen. 

 Ze helpen ons sneller genezen van 

een infectie. 

 We moeten bij elke infectie een 

antibioticum gebruiken. 

 Als het niet helpt, kan het ook 

zeker geen kwaad. 

 



Organisaties die actie ondernemen en nuttige bronnen 

Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid  
Website: http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/advies-en-overlegorgaan/ 
commissies/BAPCOC 
Missie: Promoten van een verantwoord antibioticagebruik in België en het bestrijden 
van de toenemende antibioticaresistentie 
Materiaal: 
 Belgische Gids voor Anti-Infectieuze behandeling in de ambulante praktijk, editie 

2012 (en steekkaart) 
Pdf-versie: http://www.bcfi.be/legacy_assets/antibioticagids-nl.pdf 
Papieren exemplaar gratis aan te vragen via: bapcoc@health.belgium.be 

 Campagnes en brochures (bvb. strip Suske en Wiske: Tante biotica) 
 Nuttige link voor patiënten: http://www.gebruikantibioticacorrect.be 

Wetenschappelijk Instituut van Volksgezondheid (WIV)  
Afdeling ‘Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie’ 

Website: https://www.wiv-isp.be 
                 http://www.nsih.be 
Missie: Surveillantie van antibioticagebruik, antibioticaresistentie en handhygiëne in 
Belgische zorginstellingen (in samenwerking met BAPCOC)  

European Center for Disease Prevention and Control (ECDC)  
Website: http://ecdc.europa.eu 
Materiaal: Interactieve databank ESAC-Net 

World Health Organization (WHO)  
Website: http://www.who.int/antimicrobial-resistance/en/ 
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