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Concept-Transmurale werkafspraken BRMO 
Stand van zaken in de regio Utrecht december 2017 
t.b.v. RCT’s van de Regionale Zorgnetwerken ABR. 

 
In de praktijk is gebleken dat er binnen het veld (1e lijn, 2e lijn, thuiszorg, langdurige zorg) behoefte 
bestaat aan afspraken m.b.t. overdracht van informatie over cliënten en patiënten die drager zijn van 
een BRMO. Daarnaast is het maken van Transmurale Werkafspraken één van de taken van de 
Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie.  
 
Binnen de regio Utrecht is door het voormalig BRMO-team Utrecht een conceptversie Transmurale 
Werkafspraken BRMO opgesteld. Deze conceptversie is tijdens werkconferentie van het RZN ABR 
Utrecht op 26 september jl. uitgebreid besproken door professionals uit de eerste- en tweede lijn, 
langdurige zorg en de GGD.  
 
De knelpuntanalyse tijdens deze sessie heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat er factoren zijn die een 
succesvolle implementatie van de transmurale werkafspraken bemoeilijken. Er zijn knelpunten 
geïdentificeerd op het terrein van: 

1. Informatie-uitwisseling m.b.t. labuitslagen. 
2. Informatievoorziening patiënt/drager BRMO. 
3. Informatievoorziening rond de overdracht van de ene zorgverlener naar de andere. 
4. Rollen en verantwoordelijkheden zorgprofessionals. 

 
In het Regionaal Coördinatie Team (RCT) van het zorgnetwerk Utrecht zijn deze knelpunten 
besproken en is naar oplossingen gezocht. Een overzicht hiervan treft u hieronder aan.  
 
Op basis van deze bevindingen en aanvullende suggesties uit het veld, zullen de transmurale 
werkafspraken BRMO aangepast worden. Met betrokkenen uit de eerste lijn, tweede lijn, langdurige 
zorg en GGD wordt gekeken wat nodig is om de werkafspraken te implementeren. Wij zijn in dat 
verband ook in overleg met Medisch Coördinerende Centra (MMC’s) in de regio, om te kijken of zij 
daar een bijdrage aan kunnen/willen leveren om op die manier de belasting voor het veld te 
minimaliseren. 
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Knelpunt: Bij laboratoriumuitslagen ontbreekt een verwijzing naar richtlijnen 
Verwijzen naar specifieke richtlijnen op de laboratorium uitslag is niet mogelijk. 
Want:  

- De te nemen maatregelen verschillen voor verschillende settings (bezoek van patiënt 
aan huisartsen praktijk, verzorging van een patiënt in een verzorgingshuis, verpleging 
van een patiënt in een verpleeghuis, zorg die wordt verleend in de thuiszorg, transport 
van een patiënt door de Ravu). Door deze diversiteit en omdat het laboratorium vaak 
niet op de hoogte is in welke (woon/zorg) setting een patiënt zich bevindt, is het nu niet 
mogelijk om een advies te geven bij de uitslag.   

 
RCT:  
Dit knelpunt is niet eenvoudig helemaal op te lossen. Wat zou helpen is een standaardzin bij de 
laboratorium uitslag waarin gesignaleerd wordt dat het nodig is om relevante voorzorgmaatregelen 
te nemen en richtlijnen te volgen om verspreiding van resistente micro-organismen tegen te gaan.  
bijv. Uit deze kweek blijkt dat er sprake is van een infectie met een BRMO. Bij verspreiding van een 
BRMO naar kwetsbare patiënten, mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen of in een 
verzorgingshuis verblijven kan dit consequenties hebben. Zo nodig moeten aanvullende hygiëne- en 
infectiepreventie maatregelen genomen worden, afhankelijk van de verblijfssituatie van patiënt, zorg 
die nodig is en ziekenhuisbezoek.  Kijk voor verdere informatie (en dan een link toevoegen). Een 
verwijzing naar de RIVM site ligt voor de hand aangezien daar richtlijnen van de werkgroep Infectie 
Preventie, voor zowel ziekenhuizen als overige instellingen te vinden zijn (www.rivm.nl/wip 
richtlijnen). Dit wordt verder uitgewerkt. 
 
De zorgverlener zal zelf de afweging moeten maken. Dat vereist overigens dat deze zorgverlener 
goede toegang heeft tot relevante informatie (zie ook hieronder).  
 

Knelpunt: informatievoorziening naar patiënt/drager BRMO 
Het volledig en goed informeren van patiënt (drager BRMO) is knelpunt in de praktijk 
Want: 

- Beschikbare informatiemateriaal is vaak niet volledig en richt zich vaak op 
consequenties in bepaalde setting. Meeste ziekenhuizen beschikken over 
informatiemateriaal voor patiënten, maar dit is niet het geval voor ouderenzorg en 
huisartspraktijken. 

- Beschikbare informatie bevindt zich niet op één centrale plek 
- Gevolgen dragerschap voor patiënt/drager verschilt per setting 
- Onvoldoende aandacht voor omgeving patiënt/drager 
- Zorgverlener is zelf vaak niet goed op de hoogte 

 
RCT: 
Een centraal punt met patiëntinformatie ontbreekt inderdaad. Alhoewel het wel zo is dat alle 
ziekenhuizen hun eigen patiëntinformatie over dit onderwerp hebben. Voor huisartsen, thuiszorg en 
langdurige zorg is dat niet het geval.  
Het RCT ziet geen rol voor zichzelf in het opstellen van deze informatie. Het RCT is van mening dat 
het goed zou zijn als via het RIVM/CIb patiëntinformatie beschikbaar zou zijn voor met name dragers 
die thuis wonen of die in een langdurige zorg voorziening wonen. Q&A op de site en een centrale 
folder zou enorm helpen. Hierover wordt contact met het CIb gezocht. Zodra de informatie er is zal 
het RCT de verspreiding ervan faciliteren. Verder zal er in het kader van de risicoanalyse aandacht 
besteed worden aan de informatievoorziening van patiënten/dragers per setting, om te kijken welke 
verbetermaatregelen mogelijk nog meer gewenst zijn.   
 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/W/Werkgroep_Infectie_Preventie_WIP/WIP_Richtlijnen
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/W/Werkgroep_Infectie_Preventie_WIP/WIP_Richtlijnen
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Zorgverleners blijken vaak zelf niet goed op de hoogte zijn. Informatie voor zorgverleners is er wel, 
maar het is zeer versnipperd aanwezig (LCI, WIP, SWAB, NHG, Verenso etc.) en vaak niet snel en 
eenvoudig te vinden. Er zal daarom gekeken worden hoe informatie over relevante 
voorzorgmaatregelen en Richtlijnen per setting goed toegankelijk gemaakt kan worden, zodat helder 
is bij bepaalde laboratorium uitslagen wat er moet worden gedaan. Dit is vooral voor huisartsen, 
thuiszorg en langdurige zorg relevant.  

 

Knelpunt: Informatievoorziening rond de overdracht van de ene zorgverlener naar de andere. 
Telefonische overdracht is in praktijk niet haalbaar of wenselijk. 

- telefonische overdracht kost veel tijd (bereikbaarheid zorgverleners) en stoort tijdens 
werkzaamheden 

Digitale overdracht om snel te kunnen communiceren is wel wenselijk, maar niet altijd mogelijk. 
Want: 

- digitale overdrachtsmogelijkheden zijn beperkt, omdat niet elke zorgverlener hierover 
beschikt en niet alle digitale systemen op elkaar afgestemd zijn. 

Dragerschap van BRMO wordt niet standaard in ontslagbrief vermeld 
Want:  

- elke vakgroep heeft zijn eigen ontslagbriefformat; er is geen standaard format  
- dragerschap BRMO is geen vast onderdeel in ontslagbrief (zoals medicatie ed) 

Communicatie via ontslagbrief vindt niet altijd tijdig plaats 
Want: 

- er kan niet altijd gewerkt worden met een digitale ontslagbrief. 

 
RCT: Het RCT concludeert dat snelle communicatie, zonder dat daar telefoontjes voor nodig zijn, 
belangrijk is. Er zou in dat verband niet alleen naar de ontslagbrief, maar ook naar het ontslagbericht 
gekeken kunnen worden. Dit bericht krijgt  de patiënt mee bij overplaatsing uit het ziekenhuis. In dat 
bericht staan o.a. ook het actuele medicatieoverzicht en de ontslag diagnose.  
 
Er is inmiddels uitgezocht of het BRMO label kan worden meegestuurd door het ziekenhuis met het 
ontslagbericht. Dat lijkt mogelijk. Zo worden in het Diak. alle patiënten met een MRSA/BRMO/PRSP 
of VRE voorzien van een label. Dit label kan automatisch worden toegevoegd aan het voorlopig 
ontslagbericht,  Daarnaast kan het ook worden toegevoegd aan de ontslagbrief, maar die wordt vaak 
pas later verzonden. 
Dit vereist wel ICT aanpassingen. Daarom zal het binnen de ziekenhuizen op bestuurlijk niveau 
worden aangekaart en er wordt gekeken per wanneer dit geïmplementeerd zou kunnen worden. NB. 
Daarmee wordt goede informatie voor de drager/patiënt des te belangrijker (zie ook hierboven).  
In het kader van de zorgkaart/risicoanalyse zal gekeken worden hoe informatie over BRMO 
dragerschap o.h.a. wordt uitgewisseld.  
 

Knelpunt: Informatievoorziening rond de overdracht van de ene zorgverlener naar de andere. 
Overdracht naar thuiszorg moet via de naar huis plaatsende instelling verlopen en niet via de 
huisarts 
Want: 

- de instelling beschikt over alle informatie 
- de huisarts is niet altijd op de hoogte van de thuiszorg die geleverd wordt  

 
RCT: In principe heeft nu de behandelend arts de taak om de huisarts te informeren. Die moet 
vervolgens de thuiszorg informeren, wat in de praktijk vaak niet werkt om bovengenoemde redenen. 
Voor de overdracht van patiënten naar de thuiszorg zou het handig zijn als bekend is bij de naar huis 
plaatsende instelling dat een patiënt ook thuiszorg gaat krijgen, zodat de thuiszorg direct ingelicht 
kan worden en de huisarts als tussenpersoon niet meer nodig is.  
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Het is niet logisch dat de huisarts de overdracht naar de thuiszorg moet doen. Het gaat vooral om 
hygiëne maatregelen die nodig zijn bij de verzorging van de patiënt. Vaak is de patiënt al bezocht 

door de thuiszorg voor de huisarts weet dat de patiënt thuis is.  
 
Er wordt uitgezocht wat de mogelijkheden zijn. Wellicht kan het ontslagbericht ook meteen naar de 
thuiszorg. Dan moet dit wel goed worden geregistreerd. Een andere optie is dat de verpleegkundige 
in de overdracht aan de thuiszorg kan vermelden dat de patiënt drager is van een BRMO, waarvoor 
mogelijk aanvullende maatregelen nodig zijn. Of misschien is er nog een rol voor de transfer-
verpleegkundigen. NB. Er is ook geopperd dat Deskundigen Infectiepreventie hier een rol in zouden 
kunnen spelen. Echter, dippers zijn vaak niet of pas laat op de hoogte van een ontslag.  
 
Het RCT signaleert nog een knelpunt, namelijk het feit dat informatie niet mag worden gedeeld 
zonder de toestemming van de patiënt. Nieuwe privacy-wetgeving die vanaf volgend jaar mei van 
kracht is zal daar ook weer invloed op hebben. Het RCT is van mening dat hier op landelijk niveau 
naar gekeken zou moeten worden. Dit zal geagendeerd worden bij de Kerngroep Zorgnetwerken en 
indien mogelijk bij het landelijke Bestuurlijk ABR overleg .   
 

Rollen en verantwoordelijkheden zorgprofessionals 
In praktijk worden knelpunten gezien in het oppakken van eindverantwoordelijkheid. 
Want: 

- er is niet altijd sprake van één hoofdbehandelaar, maar er zijn bijv. meerdere ‘co’-
behandelaren. Bij wie ligt dan de eindverantwoordelijkheid? 

- Huisartsen hebben patiënten die met meerdere zorgprofessionals te maken krijgen 
bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum waarbij de thuiszorg geleverd wordt door de 
organisatie voor ouderenzorg. In hetzelfde ‘gebouw’ levert de organisatie voor 
ouderenzorg ook zorg voor verpleeghuis patiënten. Hoe zit het met de 
verantwoordelijkheid in dit soort complexe woonzorgsituaties waarbij de grenzen 
tussen de diverse woonzorgvormen en zorgprofessionals niet meer zo duidelijk zijn? Wie 
pakt welke rol op? De huisarts is beperkt in mogelijkheden en tijd. 

 
RCT: Over eindverantwoordelijkheid in ziekenhuizen zijn waarschijnlijk  heldere afspraken gemaakt, 
aangezien de IGZ hier ook streng op toe ziet. Het punt van de woonzorgcentra valt voor het gevoel 
van het RCT buiten hun invloedssfeer. Landelijk is dit punt ook al meerdere malen naar voren 
gekomen. Het RCT zorgt dat dit landelijk op de agenda blijft staan bij de Kerngroep Zorgnetwerken en 
wil, indien gewenst, bijdragen aan het vinden van een oplossing.  
Het RCT zal de afspraken over (eind)verantwoordelijkheid inventariseren en analyseren in het kader 
van de risicoanalyse. 
 

Knelpunt: Informeren over nieuwe afspraken 
Hoe moeten huisartsen op de hoogte gebracht worden van hun rol bij overdracht als we daar nieuwe 
afspraken over maken? 
Want:  

- het grote aantal huisartspraktijken maakt het implementeren van afspraken complex. 

 
RCT: Streven is om dit met de contactpersonen van RZN ABR Utrecht per kring op te nemen en te 
kijken hoe dit het best aangepakt kan worden. Dat geldt overigens ook voor de andere partners in 
het RZN ABR Utrecht. 


