Belangrijke erkenning van het Nederlandse infectiebeleid
Washington 27 October
De Alliance for the Prudent Use of Antibiotics (APUA) heeft de jaarlijkse prijs voor
leiderschap op het gebied van zorgvuldig antibioticagebruik toegekend aan twee
Nederlandse organisaties, te weten de SWAB (Stichting Werkgroep
Antibioticabeleid) en de WIP (Werkgroep Infectiepreventie). De uitreiking vond
plaats op 27 oktober in Washington. De oprichter en president van APUA, Professor
Stuart Levy prees deze Nederlandse werkgroepen om hun nationale aanpak om
infecties met bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica te voorkomen. Hij gaf aan
dat het Nederlandse beleid een voorbeeld voor andere landen was.
De SWAB is een samenwerkingsverband van medische specialisten op het gebied van
infectieziekten, antibiotica behandeling, microbiologie en ziekenhuisfarmacie. De
SWAB ontwikkelt richtlijnen voor de optimale antibioticabehandeling van
infectieziekten (zoals bijvoorbeeld longontsteking), om op die manier resistentie zo
goed mogelijk te voorkomen. Deze richtlijnen vormen de standaard in Nederland.
SWAB houdt wat dit betreft de vinger aan de pols door jaarlijks het landelijke gebruik
van de verschillende antibiotica en de cijfers over resistentieontwikkeling te
publiceren in het zogenaamde rapport NethMap. (www.swab.nl)
In de WIP werken medische specialisten op het gebied van infectieziekten en
microbiologie samen met ziekenhuishygiënisten. De WIP ontwikkelt richtlijnen voor
hygiëne in ziekenhuizen en verpleeghuizen, gericht op het voorkomen van infecties.
Zo zijn er belangrijke richtlijnen gepubliceerd over handhygiëne en over het
schoonhouden en steriliseren van apparatuur. De Inspectie voor de Gezondheidszorg
hanteert deze richtlijnen in de controle op de werkwijze van ziekenhuizen.
(www.wip.nl)
De Nederlandse overheid (met name het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport) is ervoor te prijzen dat zij deze werkgroepen al vele jaren steunt. Mede door
de inspanningen van de beide werkgroepen is de situatie in Nederland met betrekking
tot antibioticagebruik, ziekenhuishygiëne en niet in de laatste plaats de resistentie
tegen antibiotica nog steeds zeer gunstig vergeleken met de landen om ons heen. Wel
is duidelijk dat waakzaamheid geboden blijft.
De Alliance for the Prudent Use of Antibiotics is een van oorsprong Amerikaanse
maar inmiddels internationale organisatie die zorgvuldig antibioticagebruik promoot
om op die manier resistentie tegen te gaan. De president Stuart Levy is een vurig
bestrijder van antibioticamisbruik. In zijn boek ‘The antibiotic paradox’ beschrijft hij
hoe antibiotica door resistentie op te wekken zichzelf onwerkzaam kunnen maken.
De prijs werd uitgereikt aan de stichters van SWAB (Prof Dr Jos WM van der Meer
en Prof Dr Henri A Verbrugh), één van de stichters en huidig voorzitter van de WIP
(Prof Dr Peterhans J van den Broek) en aan twee drijvende krachten in beide
organisaties (Dr Inge C Gyssens, SWAB; Prof Dr Christina Vandenbroucke-Grauls)
en de huidige voorzitter van SWAB (Prof Dr John Degener).

