Antibioticaresistentie

– feiten en cijfers

Feit 2

Antibioticaresistentie is een groeiend probleem
voor de volksgezondheid in Europa [1, 2]. Veelal is
er sprake van een hoge en toenemende mate van
resistentie. In veel landen zijn de resistentiecijfers
in de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. De
toename van antibioticaresistentie brengt de
effectieve werking van antibiotica in gevaar, nu en
in de toekomst.

Antibioticaresistentie ontstaat door blootstelling aan
antibiotica [4]. Het totale gebruik van antibiotica door
een populatie en de manier van consumptie, zijn van
invloed op antibioticaresistentie [5, 6].
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Figuur 1. Trends in antibioticaresistentie (invasieve infecties),
2002-2008. Bron: EARSS, 2009 [3].
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Figuur 2. De link tussen antibioticaconsumptie en antibioticaresistentie, 2007 (of het meest recente jaar voorhanden,
elke punt in de graﬁek staat voor een land in de EU) [3, 7]
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Feit 4
Communicatie met de patiënt is van groot belang.
Uit onderzoek blijkt dat de tevredenheid van
patiënten over eerstelijns zorgverlening meer
afhangt van effectieve communicatie dan van het
verkrijgen van een recept voor antibiotica [10-12]
en dat het aantal herhalingsconsulten niet
afneemt wanneer antibiotica worden
voorgeschreven [13].
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Feit 3
Het voorschrijven en de consumptie van
antibiotica verschilt per land in Europa [7, 8].
Eerstelijns zorgverleners verstrekken ongeveer
80 tot 90% van alle recepten voor antibiotica,
met name voor infecties van de luchtwegen [5, 9].

Figuur 3. Antibiotica door ambulante patiënten in 28 Europese landen
in 2007 (aangegeven in dagelijkse doses (DDD)) per 1000 inwoners en
per dag. Bron: ESAC, 2009 [7].
*Totaal gebruik, dus inclusief ambulante patiënten, voor Cyprus,
Estland, Griekenland en Litouwen.
**2006 data voor Duitsland, Griekenland, IJsland en Litouwen; 2005
data voor Polen en Verenigd Koninkrijk.
***Data op basis van vergoedingen, over-the-counter verkoop zonder
recept niet meegerekend voor Spanje.

Professioneel medisch advies beïnvloedt
de perceptie en de houding van patiënten ten
opzichte van hun ziekte en het idee dat antibiotica
noodzakelijk zijn, vooral wanneer ze informatie
krijgen over het verwachte verloop van de ziekte,
inclusief een realistische inschatting van de
herstelperiode en aandacht voor zelfmanagement
strategieën [14].
Eerstelijns zorgverleners hoeven geen extra tijd uit
te trekken voor consulten waarbij sprake is van het
aanreiken van een alternatief voor antibiotica.
Onderzoek wijst uit dat dit mogelijk is binnen
dezelfde gemiddelde duur van een consult, zonder
nadelige invloed op de tevredenheid van de
patiënt [9, 15, 16].
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