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  INLEIDING 
Dit deelrapport geeft een korte impressie 
van het werkterrein van het regionaal 
zorgnetwerk antibioticaresistentie (RZN 
ABR) regio Utrecht, dat qua gemeenten 
overeenkomt met de provincie Utrecht. 
Naast demografische kenmerken van de 
regio, worden in dit deelrapport ook 
groepen beschreven die kwetsbaarder 
dan de algemene bevolking zijn, voor 
infectie of dragerschap met resistente 
bacteriën en/of een rol kunnen spelen in 
de verspreiding ervan. Iedereen loopt 
namelijk risico op het krijgen van een 
infectie met een resistente bacterie, 
maar voor bijvoorbeeld ouderen, 
chronisch zieken, mensen met een 
verminderde weerstand, mensen die 
bepaalde beroepen uitvoeren en mensen 
die door hun reisgedrag vaker in 
aanraking komen met resistente 
bacteriën ligt het risico mogelijk hoger. 
 
Inzicht in kenmerken van de regio en 
specifieke groepen inwoners helpt om 
risicofactoren en aangrijpingspunten 
voor activiteiten van het RZN ABR 
Utrecht, beleid en onderzoek te 
identificeren.  
 
Een kanttekening die bij de informatie in 
dit deelrapport geplaatst moet worden is 
dat het precieze verband tussen risico’s 
op ontstaan en verspreiding van 
antibioticaresistentie (ABR) en 
kenmerken van de regio en haar 
inwoners nog niet duidelijk is. Naar 
verwachting zal er eerder verspreiding 
optreden in dichtbevolkte gebieden en 
het aantal dragers van resistente 
bacteriën onder bijvoorbeeld ouderen 
hoger zijn dan andere leeftijdsgroepen.  
 

DEMOGRAFISCHE KENMERKEN 
AANTAL INWONERS 
Provincie Utrecht bestaat in 2022 uit 26 
gemeenten (Figuur 1) met in totaal 
1.361.153 inwoners (peildatum 1 januari 
2021). Dit zijn meer dan 100.000 
inwoners meer dan 10 jaar geleden 
(Figuur 2). Er zijn grote verschillen in 
aantal inwoners tussen de gemeenten 
(Figuur 3). De gemeenten met de minste 
inwoners zijn Renswoude (5.556), 

Figuur 1. Gemeenten in de provincie 
Utrecht; het werkgebied van RZN ABR 
Utrecht 
 

 
 

26 gemeenten 

1 Amersfoort 14 Oudewater 

2 Baarn 15 Renswoude 

3 Bunnik 16 Rhenen 

4 Bunschoten 17 Soest 

5 De Bilt 18 Stichtse Vecht 

6 De Ronde Venen 19 Utrecht 

7 Eemnes 20 Utrechtse Heuvelrug 

8 Houten 21 Veenendaal 

9 IJsselstein 22 Vijfheerenlanden 

10 Leusden 23 Wijk bij Duurstede 

11 Lopik 24 Woerden 

12 Montfoort 25 Woudenberg 

13 Nieuwegein 26 Zeist 
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  Eemnes (9.362) en Oudewater (10.138). 
De meeste inwoners wonen in de 
gemeenten Utrecht (359.370), 
Amersfoort (157.462) en Veenendaal 
(66.912) (peildatum 1 januari 2021) [1]. 
 

BEVOLKINGSDICHTHEID 
Ook de bevolkingsdichtheid varieert sterk 
in regio Utrecht (Figuur 4). Lopik heeft 
191 inwoners per km2, Utrecht 3.830 per 
km2. Naast Utrecht, hebben ook 
Veenendaal (3.438), Nieuwegein (2.717) 
en Amersfoort (2.514) een hogere 
bevolkingsdichtheid [2].  
 
1. LEEFTIJDSOPBOUW 
De leeftijdsopbouw van een populatie is 
van belang in de context van ABR, omdat 
het risico op resistente bacteriën voor 
mensen boven de 65 jaar hoger is ten 
opzichte van andere leeftijdsgroepen. 
Deze groep heeft vaker zorg nodig en de 
gevolgen van een besmetting met een 
resistente bacterie zijn voor deze groep 
mogelijk ook groter. 
 
De provincie Utrecht heeft een lager 
percentage (17,5%) inwoners van 65 jaar 
of ouder in vergelijking met Nederland 
(19,9%). Het aantal inwoners met een 
leeftijd boven de 80 jaar is 4,2% (in 
Nederland is dit 4,8%). Het aandeel 65-
plussers is het hoogst in de gemeenten 
Utrechtse Heuvelrug (23,8%), De Bilt 
(23,6%), Baarn (23,3%) en Leusden 
(23,0%) (zie Figuur 5). De stad Utrecht 
kent een laag percentage 65-plussers 
(11,3%) en ook in Amersfoort en Houten 
hebben 65-plusser een lager aandeel 
(15,4% en 16,0% respectievelijk) dan in 
Nederland in zijn geheel.  
 
BEVOLKINGSGROEI 
De prognose is dat in 2050 de totale  

Figuur 2. Aantal inwoners provincie Utrecht 
per jaar voor de periode 2012-2022 
 

 
Bron: CBS 
 
 
Figuur 3. Aantal inwoners per gemeente in 
2021 
 

 
 
Figuur 4. Aantal inwoners per vierkante 
kilometer in 2020 

 
 
Figuur 5. Percentage inwoners 65 jaar en 
ouder per gemeente in 2020 
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  bevolking in Nederland flink gestegen zal 
zijn, waarvan Utrecht een van de 
provincies is die het meest zal groeien 
(10,5%). Dit betekent dat er verwacht 
wordt dat in 2050 het aantal inwoners in 
de provincie Utrecht zal stijgen tot meer 
dan 1.464.000 [3]. De grootst groeiende 
gemeenten zijn naar verwachting 
Woudenberg (26,7%), Renswoude 
(21,2%), Utrecht (20,9%) en Bunschoten 
(16,7%). Voor 4 gemeenten wordt er een 
(lichte) krimp verwacht, namelijk voor 
IJsselstein (-2,1%), Montfoort (-0,7%) en 
De Bilt (-0,2%) en Lopik (-0,7%) (zie 
Figuur 6).  
 
VERGRIJZING 
De komende jaren zal de vergrijzing 
verder toenemen [4]. Naar verwachting is 
in 2040 een kwart van de inwoners van 
de kleinere gemeenten 65 jaar of ouder. 
Het aantal 65-plus stabiliseert tussen 
2040 en 2050 (zie Figuur 7). Voor 
provincie Utrecht betekent dit een 
verwachte toename van het aantal 65-
plusser van 17,5% in 2020 naar 24,5% in 
2040 [5]. Het aandeel 80-plusser stijgt 
naar verwachting met ongeveer 3% naar 
7,3% in 2040.  
 
Als gevolg van de vergrijzing zullen 
waarschijnlijk meer mensen tussen 
verschillende zorginstellingen worden 
verplaatst, wat het risico op verspreiding 
van resistentie bacteriën verhoogt (RIVM 
[6]). 
 
CHRONISCH ZIEKEN 
Figuur 8 toont het aantal inwoners boven 
18 jaar met één of meerdere langdurige 
aandoeningen. In 2020 heeft gemiddeld 
32,3% van de inwoners van 18 jaar en 
ouder één of meerdere aandoeningen,  

Figuur 6. Groei en krimp bevolking tot 2050 
[7] 

 
Bron: PBL/CBS - 2019 
 
 
Figuur 7. Prognose percentage 65+ 2020-
2050 
 

 
 
 
 

voor regio Utrecht is dit 30,1% [8]. 
Hoewel chronische ziekten op alle 
leeftijden voorkomen, is het vaker 
voorkomend bij mensen met een hogere 
leeftijd. Van de 75-plussers heeft 96% 
een chronische aandoening en 87% meer 
dan één. Bijna de helft van deze groep 
(43% van de 75-plussers) heeft in 2020 
ten 
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  minste eenmaal contact gehad met de 
huisarts voor twee of meer chronische 
aandoeningen [9]. De prevalentie van 
multimorbiditeit neemt ook toe 
naarmate mensen ouder worden (Figuur 
10). Zo heeft 82% van de mensen van 85 
jaar en ouder drie of meer chronische 
aandoeningen.   
 
In provincie Utrecht was het aantal 
personen met een CIZ-indicatiestelling 
(zorg vanuit de Wet langdurige zorg) 
9.885 in 2018 en is gestegen tot 11.190 
in 2021 [10]. In regio Utrecht gaat het 
met name om mensen van 80 jaar en 
ouder en de meeste indicaties zijn in 
Utrecht en Amersfoort, gevolgd door 
Zeist, Utrechtse Heuvelrug en 
Veenendaal. 
 
LAAGGELETTERDEN 
In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen 
van 16 jaar en ouder moeite met lezen, 
schrijven en/of rekenen [11]. Mensen die 
niet goed kunnen lezen of schrijven zijn 
vaak ook minder vaardig in het goed om 
kunnen gaan met informatie over 
gezondheid, ziekte en zorg. Bijvoorbeeld 
het kunnen begrijpen van 
voorlichtingsmaterialen en andere 
informatie die wordt gegeven. Dit kan 
onder andere gevolgen hebben voor het 
opvolgen van adviezen over 
antibioticagebruik en bijzonder resistente 
micro-organismen (BRMO).  
 
Figuur 11 geeft een kaart met de 
laaggeletterdheid per gemeente weer. 
Provincie Utrecht kent het laagste aantal 
laaggeletterden van alle Nederlandse 
provinciën (6,3%). Naar schatting wonen 
relatief weinig (0-5%) laaggeletterden 
(tussen de 16 en 65 jaar) in De Bilt, Soest, 
Woerden, Stichtse Vecht, Utrecht,  
 

Figuur 8. Het percentage inwoners boven 
18 jaar met één of meerdere langdurige 
aandoeningen in 2020 
 

 
 
Bron: Volksgezondheid & Zorg info (vzinfo.nl) 
 
 
Figuur 9. Prevalentie multimorbiditeit 
(peildatum: 1 januari 2022) 
 

 
 
Bron: Volksgezondheid & Zorg info (vzinfo.nl) 

 
 
Figuur 10. Laaggeletterdheid per gemeente 
in Nederland 

 
Bron: geletterdheidinzicht.nl 
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  Bunnik, Rhenen en Wijk bij Duurstede. In 
Nieuwegein wonen er naar schatting juist 
veel laaggeletterden (13-16%) [12]*. 
 
VERPLAATSINGEN OVER DE LANDGRENZEN VAN 

NEDERLAND 
In Nederland is antibioticaresistentie 
minder aanwezig in vergelijking met veel 
andere landen (Figuur 11). Inwoners van 
Nederland die een ander land van 
herkomst hebben dan Nederland, 
inwoners van Nederland die reizen en 
toeristen die Nederland bezoeken 
kunnen een resistente bacterie naar 
Nederland brengen [13]. Risicolanden zijn 
met name landen in Zuidoost en 
Centraal-Azië, het Midden-Oosten, 
Noord-Afrika en Zuid-Europa, omdat in 
deze landen ABR vaker voor komt dan in 
Nederland. Er komen erg weinig 
toeristen naar provincie Utrecht in 
vergelijking met provincies zoals Noord-
Holland, Zuid-Holland, maar ook Zeeland, 
Noord-Brabant en Limburg.   
 
INWONERS MET EEN ANDER LAND VAN HERKOMST 

DAN NEDERLAND 
Naast dat er een grotere kans is dat 
mensen een resistente bacterie bij zich 
dragen wanneer ze uit een hoger 
risicoland komen, zijn er ook andere 
aspecten die een mogelijk risico vormen. 
In sommige gevallen kunnen bijvoorbeeld 
taalbarrières en laaggeletterdheid 
gevolgen hebben voor het opvolgen van 
medicijnvoorschriften en eventuele 
hygiëne maatregelen. Daarnaast kunnen, 
met name huisartsen, ook te maken 
krijgen met een ander 
verwachtingspatroon ten opzichte van 
het krijgen van antibiotica. Buiten 
Nederland wordt antibiotica in sommige 
landen namelijk makkelijker en sneller  

Figuur 11. Resistentiepercentages in WHO 
Europese regio, per land/regio, 2020 (via 
ECDC ** 
 
S.aureus:  Percentage resistent tegen methicillin 
(MRSA) 

 
 
E.coli: Percentage resistent tegen 3e generatie 
cephalosporines 

 
 
K.pneumoniae: Percentage resistent tegen 3e generatie 
cephalosporines 

 
 
K.pneumoniae: Percentage resistent tegen 
carbapenems 
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  voorgeschreven.   
 
In 2021 kwam het grootste gedeelte van 
mensen die naar Nederland 
immigreerden uit een land in Europa 
(Figuur 13) [14], met name uit Polen. Ook 
mensen uit de (voormalige) Sovjet-Unie, 
Syrië, Duitsland, Roemenië en Turkije 
immigreerden vaak naar Nederland in 
2021.  
 
VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS 
Onderzoeken hebben aangetoond dat 
resistente bacteriën vaker voorkomen bij 
mensen die net in Nederland zijn 
aangekomen, maar dit risico neemt ook 
weer af naarmate men langer in 
Nederland verblijft [15,16]. Het 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
geeft aan dat onderzoek laat zien dat 
asielzoekers geen bedreiging vormen 
voor de volksgezondheid, maar dat 
asielzoekers wel een kwetsbare groep 
zijn voor het oplopen van infectieziekten 
[17].  
 
Als gevolg van de oorlog in Syrië was er in 
2015 een piek in het aantal asielzoekers 
in Nederland. De oorlog die nu 
plaatsvindt in Oekraïne heeft als gevolg 
dat er veel mensen gevlucht zijn uit 
Oekraïne, ook naar Nederland. In Figuur 
13 is weergegeven hoeveel mensen uit 
Oekraïne zich tussen 24 februari en 7 
april hebben ingeschreven per 
gemeente. Tabel 1 laat zien om hoeveel 
mensen het gaat in regio Utrecht. De 
tabel is gerangschikt op aantal inwoners. 
Gemeente Utrecht heeft de meeste (308) 
inschrijvingen, gevolgd door De Ronde 
Venen (118) en Zeist (103). 
 

Figuur 12. Immigratie naar werelddeel van 
herkomst (2021) 
 

 
Bron: CBS 
 
 
Figuur 13. Ingeschreven vanuit Oekraïne 
tussen 24 februari en 7 april 2022 

 
Bron: CBS 
 
 
Tabel 1. Ingeschreven Oekraïense vluchtelingen per 
gemeente (periode 24 februari tot 7 april) 

 
 
Bron: CBS 
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  VEETEELT 
Een mogelijk risico voor het oplopen van 
een resistent micro-organisme, is het 
(beroepsmatig) contact met dieren. In de 
veterinaire sector wordt nog steeds op 
grote schaal antibiotica gebruikt, in veel 
gevallen als groeibevorderaar. Bij intake 
in ziekenhuizen wordt daarom gevraagd 
of patiënten beroepsmatig contact 
hebben gehad met bepaalde dieren, 
namelijk vleeskalveren, varkens en 
vleeskuiken. 
 
Over het algemeen is er in provincie 
Utrecht weinig intensieve veehouderij. 
Maar een klein percentage van de 
graasdieren (o.a. runderen en schapen) 
en hokdieren (o.a. varkens en kippen) 
bevinden zich in provincie Utrecht (Tabel 
2). In een aantal gebieden van de 
provincie (onder andere Renswoude) is 
het aantal runderen wel hoog, 
vergelijkbaar met gebieden met 
intensieve veehouderij in Noord-Brabant 
en Oost-Nederland. Voor varkens geldt 
dat, zelfs in de gemeenten waar het 
aantal relatief hoger is, er nog steeds veel 
minder zijn dan in de gebieden met 
intensieve varkenshouderijen in Noord-
Brabant. In een aantal gemeenten is het 
aantal vleeskuikens in kippen 
vergelijkbaar met de gebieden met de 
hoogste pluimveedichtheden in 
Nederland. Het merendeel van deze 
kippen zijn wel legkippen, en geen 
vleeskuikens. Het gemiddelde gebruik 
van antibiotica bij legkippen is lager dan 
bij vleeskuikens. Het gemiddelde gebruik 
op alle pluimveebedrijven in de legsector 
was 1,51 dierdagdoseringen (DDDAs) in 
2021. Op vleeskuikenbedrijven in 
Nederland in 2021 was het  
 

Tabel 2. Aantallen graasdieren en hokdieren 
in Nederland en regio Utrecht (2021) 
 

 
 
Bron: CBS, Statline [19] 
 

antibioticagebruik gemiddeld 6,90 
DDDAs. Dit is overigens wel een enorme 
daling; 26% ten opzichte van 2020, en 
maar liefst een daling van 81% t.o.v. 
2009 (berekening volgens DDDAnat). Het 
gebruik van derde keus middelen in 2021 
was 0,04 DDDAs [18]. 
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* Om informatie over laaggeletterdheid in de provincie Utrecht te gebruiken binnen het RZN 
ABR Utrecht is verder onderzoek nodig. Naast een vergelijking tussen gemeenten is het ook 
belangrijk om te onderzoeken wat het aandeel laaggeletterden op wijkniveau is en het naast 
inwonersaantallen te leggen. Zijn er bijvoorbeeld bepaalde wijken in de stad Utrecht waar 
het aandeel laaggeletterden hoog is? 
 
**De ECDC Surveillance Atlas (https://www.ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-
resistance/surveillance-and-disease-data/data-ecdc) geeft uitgebreid informatie over 
antibioticaresistentie in Europa en op ResistanceMap (https://resistancemap.cddep.org/) is 
informatie over wereldwijde resistentie in te zien. 
 


