Onderzoek naar
resistente bacteriën
in verpleeghuizen
Om inzicht te krijgen in het vóórkomen van resistentie bacteriën in verpleeghuizen wordt een
puntprevalentieonderzoek (PPO) uitgevoerd.

Wie kunnen meedoen?

Elke verpleeghuislocatie waar minimaal 30 cliënten
verblijven, met een specialist ouderengeneeskunde als
hoofdbehandelaar, kan meedoen. U mag met meerdere
locaties tegelijk meedoen met het onderzoek.

Waarom meedoen?

Het PPO geeft u inzicht in het vóórkomen van resistente
bacteriën in uw instelling en advies hoe te handelen. In het
kader van het PPO krijgt u ook ondersteuning bij het nemen
van de benodigde vervolgstappen, in het geval dat er iets
zorgwekkends gevonden wordt.

Wat verwachten we van de deelnemers?

Ieder deelnemend verpleeghuis wijst een medisch
verantwoordelijke specialist ouderengeneeskunde en een
verpleegkundige of verzorgende aan voor de uitvoering van
het PPO. Deelname aan het PPO vraagt van hen maximaal
enkele dagen voor het afnemen en afhandelen. Verdere
kosten voor deelname zijn er niet.

Hoe gaat het in zijn werk?

De regionale PPO coördinator zal contact met u opnemen
om het onderzoek te begeleiden:
1. De specialist ouderengeneeskunde en regionale
coördinator bepalen samen de steekproef van 30 tot 40
cliënten.
2. Deze cliënten krijgen informatie over het onderzoek en
tekenen een toestemmingsverklaring als ze willen
meedoen.
3. Afname van materiaal vindt eenmalig plaats tijdens de
dagelijkse verzorging van de cliënt door een verpleegkundige of verzorgende van het verpleeghuis, of door de
cliënt zelf.
U kunt in overleg met de regionale coördinator zelf één dag
of, indien dit logistiek niet haalbaar is, drie aansluitende
dagen uitkiezen voor de afname van het materiaal.

Wat doe ik met de uitslag?

De specialist ouderengeneeskunde ontvangt de individuele
uitslagen per cliënt en kan deze met hen bespreken.
Daarnaast ontvangt u een rapportage met advies op
locatieniveau. De regionale coördinator kan helpen met
de interpretatie van de resultaten en, indien nodig, het in
gang zetten van eventueel aanvullend onderzoek en het
nemen van specifieke maatregelen. Bij mogelijk te maken
kosten kunt u een beroep doen op de nieuwe beleidsregel
van de NZa.

Samenvattend

Uw deelname aan het PPO geeft u inzicht in het
vóórkomen van resistente bacteriën. Op basis van de
uitkomst van het PPO kunt u zelf bepalen hoe u wilt
handelen, uiteraard ondersteund door de regionale
coördinator en met advies vanuit het RIVM.

Meer informatie

Kijk op www.rivm.nl/ppo of stel uw vraag via ppo@rivm.nl

Dit is een uitgave van:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

010222

November 2017

De zorg voor morgen begint vandaag

