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Oprichting SO-ZI/AMR

• In 2012 is het SO-ZI/AMR opgericht

• Gezamenlijk initiatief van RIVM, NVMM en de VHIG

• Uitbreiding naar verpleeg- en verzorgingshuizen

• Regionale zorgnetwerken



Doel SO-ZI/AMR

• Een landelijk overzicht van BRMO uitbraken te krijgen door 
meldingen: te analyseren, te beoordelen, de ontwikkeling te volgen 
en hierover te communiceren. 

• Een beoordeling te doen van het risico dat een uitbraak vormt voor 
andere zorginstellingen en de volksgezondheid in bredere zin. 

• Adviesfunctie ten aanzien van diagnostische en epidemiologische 
methoden gericht op het in kaart brengen van de uitbraak

• Een rol spelen bij het aan elkaar verbinden van zorgprofessionals om 
elkaar te ondersteunen bij uitbraakbestrijding. 



Hoe

• Maandelijks overleg

• Maandelijkse berichtgeving voor professionals

• Link met Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en 
laboratorium Surveillance (IDS)

• Jaarlijkse rapportage Nethmap



Maandelijks overleg

• Deelnemers
Voorzitter : Christina Vandenbroucke (NVMM)
Vice-voorzitter : Juliette Severin (NVMM)
Secretaris RIVM : Anja Haenen 
Leden van RIVM : Annelot Schoffelen 

: Daan Notermans 
: Sabiena Feenstra

Lid VHIG (DIP) : Marije den Drijver / Monique Wooning 
Lid Verenso (SO) : Desiree aan de Stegge/Marga Nonneman



Maandelijks overleg (2) 

• Bespreken lopende en nieuwe meldingen (signalen)

• Bepalen fasering uitbraak

• Indien nodig: instelling uitnodigen voor beeldvorming uitbraak => 

fase 3

• Beoordelen van (inter)nationale meldingen van opkomende micro-
organismen via media, surveillance of andere bronnen



Melden uitbraken

• 2 manieren:
• Direct aan SOZI/AMR via NVMM site 

• Via lokaal ABR zorgnetwerk, zoals MUIZ

• Nieuw vanaf eind 2021: Direct aan SOZI/AMR via Osiris



Fasering

Fase 1: Geen verdere implicaties voor de (publieke) zorg verwacht: naar verwachting zal de uitbraak 
spoedig afgerond zijn

Fase 2: De uitbraak duurt langer dan verwacht: er wordt informatie opgevraagd bij de instelling
Fase 3: Er is een mogelijke bedreiging voor de volksgezondheid: de instelling wordt door het SO-ZI/AMR

uitgenodigd voor toelichting
Fase 4: De aanpak is onvoldoende effectief en/of er is een hulpvraag vanuit de instelling: het SO-ZI/AMR

biedt ondersteuning
Fase 5: Na meerdere interacties tussen het SO-ZI/AMR en de instelling blijkt de aanpak nog steeds 

onvoldoende effectief en/of ondersteuning wordt afgehouden: overleg met de Inspectie voor de
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om hulp te laten accepteren

Fase 0: De uitbraak is afgerond

Afhankelijk van de duur van de uitbraak, verdere verspreiding en impact wordt de fase bepaald voor een 
uitbraak.



Nieuwe fasering

• Rapport Berenschot

• Folder

Fase I  
Verspreiding is onder controle, de uitbraak is volledig in kaart.. 
 
Fase II  
Actieve verspreiding is niet uit te sluiten. De uitbraak is nog niet volledig in kaart gebracht; 
 
Tijdens de tweede beoordeling van het SO-ZI/AMR kan de conclusie zijn dat de uitbraak is afgerond 
(fase o), zich nog in fase I of II bevindt of inmiddels in fase III zit.  
 
Fase III 
Voortgaande actieve verspreiding binnen 1 instelling. De getroffen beheersmaatregelen zijn niet 
100% effectief. 
 
Het SO-ZI/AMR informeert de melder telkens over het resultaat van de beoordelingen.  
  
 

 



Informeren professionals

• 1x per maand, in de signaleringsoverlegnieuwsbrief

• Aanmelden via https://signalen.rivm.nl/aanmelden

• Voor:

Deskundigen infectiepreventie

Artsen-microbioloog

Internisten-infectioloog

Specialisten ouderengeneeskunde

Overige deskundigen op het gebied van infectieziekten

https://signalen.rivm.nl/aanmelden


Tabel. Overzicht van lopende meldingen aan het SO-ZI/AMR. 

De MRSA-typeringen worden d.m.v. MLVA gedaan, de VRE-typeringen d.m.v. MLST.
BRMO: bijzonder resistent micro-organisme; IC: intensive care; MLST: multiple locus sequence typing;
MLVA: multiple locus variable number tandem repeat analysis; pt: patiënten; VRE: vancomycine resistente enterokok.



Gedeeld belang met IDS

• Verricht microbiologisch onderzoek en (bijzondere) 
patiëntgeoriënteerde en epidemiologische diagnostiek van 
infectieziekten

• Opgestuurde stammen sequensen, vergelijken en waar mogelijk een 
stamboom maken.

• Bijvoorbeeld:  een MRSA uitbraak die epidemiologisch en geografisch 
1 uitbraak bleek, met verschillende MLVA types. Door wgMLST blijken 
de 2 types verwant te zijn, de 1 is een mutatie van de ander.



Uitbraak 1 type MRSA

14



Jaarlijkse rapportage Nethmap

• Is een jaarlijks rapport dat een overzicht geeft van de stand van zaken met 
betrekking tot het gebruik van antibiotica en resistentie daartegen in de 
meest voorkomende en voor de mens ziekmakende bacteriën en 
schimmels in Nederland. 

• Is samenwerking tussen het Centrum Infectieziektenbestrijding (CIb
Centrum Infectieziektebestrijding ) van het RIVM Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu  en de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid 
(SWAB). 

• Het rapport wordt in één band uitgegeven met MARAN Monitoring of 
antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands  
(een rapport over antibioticagebruik en –resistentie in de veesector). 



Rapportage Nethmap 2019



Vragen?



Behandeling van 
wondinfecties in het

pré- en post-
antibiotische tijdperk



1873 - 1944 1881 - 1955



Alexis Carrel Alexander Fleming













1903

Alexis Carrel
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1904 Montreal

Chicago

New York







28 juni 1914 Aartshertog Franz Ferdinand vermoord in Sarajewo

Oostenrijk verklaart de oorlog aan Servië

3 augustus 1914 Duitsland verklaart de oorlog aan Frankrijk

11 november 1918 wapenstilstand, 15-19 miljoen doden





Henry D. Dakin



Dakins(e) vloeistof
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CARREL-DAKIN BEHANDELING

1) DÉBRIDEMENT

chirurgische verwijdering van geïnfecteerd oppervlakkig weefsel om

contact tussen de Dakinse vloeistof en bacteriën te kunnen

bewerkstelligen

2) CHEMISCHE STERILISATIE

intermitterend of continue irrigatie van de wond met Dakinse vloeistof

via rubber slangetjes ingehecht in de wond

3) CONTROLE

dagelijkse klinisch en bacteriologisch onderzoek

4) CHIRURGISCHE WONDSLUITING

als er drie opeenvolgende dagen geen bacteriën werden gezien in een

wonduitstrijk en er klinische verbetering is (rustige wond en

temperatuur) werd de wond chirurgisch gesloten (delayed primary

closure)



CARREL-DAKIN BEHANDELING

3) CONTROLE

dagelijkse klinisch en bacteriologisch onderzoek





CARREL-DAKIN APPARATUS
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mobile 100-bed War Demonstration Hospital

Rockefeller Institute for Medical Research

Manhattan, New York

1917-1919













† 5 november 1944
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vacuum-assisted closure therapy



















Onze droom: “Nooit meer een pandemie”

Toepassing draagbaar DNA sequencing apparaat voor 
de diagnostiek van infectieziekten

VHIG congres 2021, 12-13 Oktober, Ede

Kristin Kremer
KNCV Tuberculosefonds



Wereldwijde COVID-19 pandemie;
WHO update 11 oktober 2021

• Ruim 237 miljoen bevestigde gevallen 
• Inclusief 4,8 miljoen doden
• 6364 miljoen vaccin doses

Figure & data: https://covid19.who.int/



Wereldwijde tuberculose pandemie, schattingen 2019

• 10 miljoen nieuwe ziektegevallen
• 1.4 miljoen doden (inclusief 208,000 met HIV)

TB incidentie, 2019

Figure & data: WHO global tuberculosis report 2020



Achteruitgang TB controle door COVID-19 pandemie

Figure: WHO global tuberculosis report 2020



TB belangrijkste doodsoorzaak gerelateerd aan AMR

• 0.5 miljoen nieuwe ziektegevallen door resistente TB
• Slechts 38% had toegang tot behandeling
• Van behandelden slechts 57% succesvol behandeld

Percentage nieuwe TB cases met MDR/RR-TB, 2019

Figure & data: WHO global tuberculosis report 2020



1/3e van al TB gevallen

Veel TB gevallen niet gedetecteerd

2/3e van resistente TB

Data: WHO global tuberculosis report 2020



Andrii Slyzkyi had a dream….

MinION

DNA 

sequencing

One test for 

all infectious 

diseases for everyoneNo more 

pandemics



Voorkomen van een pandemie

• Diagnose
• Behandeling
• Persoonlijke hygiëne
• Quarantaine

• Surveillance van pathogenen
• Bron en contact onderzoek
• Uitwisseling van informatie
• Vaccinatie
• Stigma reductie

Alles-in-één test voor iedereen



Genoom sequencing; 
alles-in-één test voor 

identificatie, 
typering en 

resistentiebepaling 
voor alle 

infectieziekten



Evolution of DNA sequencing exemplified by the effort 
to sequence a human genome

Figure by Nalini et al. European Pharmaceutical Review 13-12-11

Gel-based sequencing Capillary sequencing Massively parallel sequencing



Evolution of DNA sequencing devices

Figure by Nalini et al. European Pharmaceutical Review 13-12-11 (left) and Oxford Nanopore Technologies (right)

• Used in laboratories in > 40 countries
• Mainly used for diagnosis of rare metabolic 

diseases, in cancer research and in finding 
the right donor for organ transplants 

• So far, limited use for diagnostics



Example of an application of nanopore sequencing
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Mobile real-time surveillance of Zika virus in Brazil
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5041528/

Picture: https://www.birmingham.ac.uk/news/latest/2016/06/

Mobile-laboratories-help-track-Zika-spread-across-Brazil.aspx

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5041528/


Real-time, portable genome sequencing for Ebola surveillance
http://www.nature.com/nature/journal/v530/n7589/full/nature16996.html

Example of an application of nanopore sequencing
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http://www.nature.com/nature/journal/v530/n7589/full/nature16996.html


Principle of Nanopore sequencing
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Nanopore protein

Figure: Oxford Nanopore Technologies
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Current is applied to membrane to ensure ionic flow

Principle of Nanopore sequencing

Figure: Oxford Nanopore Technologies
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Passing molecules cause characteristic disruptions in the applied current

Principle of Nanopore sequencing

Figure: Oxford Nanopore Technologies



Processive enzyme

When the DNA enzyme complex approaches the nanopore, DNA is pulled through 

Principle of Nanopore sequencing

Figure: Oxford Nanopore Technologies
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Enzyme ensures DNA is ratcheted and goes through the aperture one base at a time

Principle of Nanopore sequencing

Figure: Oxford Nanopore Technologies
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Principle of Nanopore sequencing

Figure: Oxford Nanopore Technologies



Workflow MinION sequencing

Figures: Oxford Nanopore Technologies



ONT LamPORE COVID-19 
workflow

• Molecular diagnostic assay for 
routine detection of SARS-CoV-2

• CE marked for in vitro
diagnostic use 

• Simple, fast, accurate, scalable

Figure: Oxford Nanopore Technologies



In the ONT development pipeline: 
targeted sequencing for prediction of drug resistant TB

Whole genome sequencing Targeted sequencing
Cole et al., 1998 Trauner et al., 2014



Dream Fund project “No more pandemics”
DNA sequencing for early detection of infectious diseases

Aim: access for all to a simple and fast technique 
(Nanopore sequencing with MinION devices) to test for all 
infectious diseases and AMR and to set a new international 
standard for the diagnosis of infectious diseases and AMR 
in 5 years

Demonstration project: to gather evidence of the effectiveness, 
feasibility and acceptability for the use of MinION for diagnosis of TB, 
DR-TB, and other pathogens and their resistance patterns (country 
priority pathogens and WHO AMR priority pathogens) and contribute 
to AMR surveillance

Endorsement by policy makers – WHO and partners



Countries and collaboration partners involved 
in the Dream Fund project

-NIMR
-NTP
-NTP



Droomfonds project plan

• Development of guidelines & conditions for 
the use of MinION sequencing

• Introduction of MinION sequencing to 
national level reference laboratories

• Decentralization of MinION sequencing to 
sub-national levels

• Evidence generation for use of MinION 
sequencing in routine diagnostics

• Dissemination, advocacy for WHO 
recommendations & global implementation



Stand van zaken Droomfonds project

• Samenstelling project teams

• Literatuur studie 

• Discussies met partners en stakeholders

• MinION implementatie in NL gestart (LabMicTA)

• Vacature PhD student – lab + bioinformatica (RIVM)

• Ontwikkeling studie protocol

• Goedkeuring MoH van Kirgizië en Vietnam

• Activiteiten overige doelen volgen later



Conclusie

• Nanopore sequencing mbv draagbare MinION apparaten is 
veelbelovend

• De toepassing van deze apparaten voor diagnostiek van 
infectieziekten is tot nu toe beperkt en er is weinig bekend 
over de toepasbaarheid en acceptatie 

• In een demonstratieproject zullen wij de effectiviteit, 
haalbaarheid en aanvaardbaarheid van het gebruik van de 
MinION voor DNA sequencing voor de diagnose van TB, DR-TB 
en andere pathogenen en AMR in lage- en middeninkomens-
landen onderzoeken



Dank voor uw aandacht!


