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Belgisch Nationaal Actieplan

= coöordinatie van de humane pijler



STRATEGISCHE DOELSTELLING: Infectiepreventie en controle

De invoering van preventieve of curatieve maatregelen om 
infecties te voorkomen of te bestrijden stimuleren om zo 
antimicrobiële therapie in te perken

• Vervolg (met aanpassingen) van de nationale 
controlestrategie van MDRO

• Optimalisatie van de werking van de equipes
belast met de preventie en contrôle van infecties
in de gezondheidszorg in ziekenhuizen

• Consolidatie van preventie- en 
controlemaatregelen voor infecties in de 
gezondheidszorg in praktijken buiten
ziekenhuizen.



www.vousetesendebonnesmains.be/fr
www.vousetesendebonnesmains.be/nl

www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-de-
vous/influences-de-lenvironnement/hygiene-des-
mains
www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-
jezelf/omgevingsinvloeden/handhygiene

Nationale handhygiënecampagne in 
ziekenhuizen

http://www.vousetesendebonnesmains.be/fr
http://www.vousetesendebonnesmains.be/nl
http://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/omgevingsinvloeden/handhygiene


• Voorschrijven van antimicrobiële middelen: praktijken op 
basis van bewijzen versterken

• Beschikbaarheid en geschikte verpakkingen van antibiotica

• Uitbreiding van de toegang tot diagnostische middelen

• Organisatie van de beroepen van specialist infectieziekten 
en microbioloog

• Optimalisering van de werking van de 
antibioticatherapiebeleidsgroepen (ABTBG) 

• Consolidatie van stewardship in praktijken buiten de 
ziekenhuizen

STRATEGISCHE DOELSTELLING: Verstandig gebruik van antibiotica

Acties voor een verstandig gebruik van antimicrobiële middelen om 
het risico op resistentie te verminderen



https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/reported-decrease-antibiotic-consumption-across-eueea-during-covid-19-pandemic 



https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/reported-decrease-antibiotic-consumption-across-eueea-during-covid-19-pandemic 





o Guidelines 

• Ambulatoire geneeskunde

• (Ziekenhuizen)

• Thematisch (tandartspraktijk)



Tandartspraktijk

1- Guidelines KCE

o Integratie in de gids van BAPCOC en BCFI

o Praktische informatie

2- Feedback INAMI

3- Project inzake studies over de toepassing van goede praktijken (EBPracticeNet)



HOST project

• Doelstelling: een multidisciplinair team samenstellen om de 
ziekenhuiscapaciteit te versterken in IPC* en AMS** 

- Plaatselijke aanpak > samenwerking tussen ziekenhuizen
(binnen het network)

- Sectoroverschrijdende aanpak > de kennis van ziekenhuizen
ter beschikking stellen van woongemeenschappen en andere
actoren in de eerstelijnsgezondheidszorg

• Uitvoering:
• Duur: 01/01/2021 – 31/12/2024
• Nationaal bereik

* IPC: Infection Prevention and Control  **AMS: Antimicrobial Stewardship)



STRATEGISCHE DOELSTELLING: Informatiesystemen & monitoring

Een doeltreffende en transparante monitoring invoeren voor een nauwgezette 
opvolging van het gebruik van antimicrobiële middelen en de vroegtijdige opsporing 
van resistentie om snel en gericht te kunnen reageren

• Ontwikkeling van een systeem voor tijdige melding van MDRO crisissituaties

• Ontwikkeling van instrumenten en methodologieën ter ondersteuning van 
goede praktjken en voorschrijfgewoonten

• De epidemiologische bewaking optimaliseren

STRATEGISCHE DOELSTELLING: Audits en controles

Versterkte audits en controles om de opvolging van de maatregelen ter bestrijding van 
antimicrobiële resistentie te bevorderen

• Ontwikkelen en uitvoeren van een meerjarenprogramma van audits in 
ziekenhuizen door middel van het project Passerelle SPF-INAMI-AFMPS

• Ontwikkeling en uitvoering van een kader voor peer-to-peer 
gegevensvalidering 



STRATEGISCHE DOELSTELLING: Indicatoren & doelstellingen

Gekwantificeerde en meetbare doelstellingen bepalen om het gebruik van 
antimicrobiële middelen terug te dringen

• Indicatoren en doelstellingen voor de humane pijler bepaald met experten! 

STRATEGISCHE DOELSTELLING: Economische en institutionele context

Een economische en institutionele context creëren die bevorderlijk is voor 
investeringen en de ontwikkeling van producten en hulpmiddelen om antimicrobiële 
resistentie te bestrijden 

STRATEGISCHE DOELSTELLING:  Bewustmaking en vorming

Gepaste acties rond communicatie en bewustwording en betere professionele 
opleidingen om iedereen, in zijn domein en naargelang zijn context, een actieve 
deelnemer te maken in de strijd tegen antimicrobiële resistentie. 



Conclusies

• “BAPCOC 2.0”

• Coördinatie van de humane pijler

• Evaluatie en vervolg van maatregelen die werken

• Actualiseren van bepaalde maatregelen

• Lanceren van nieuwe maatregelen

• Meer coördinatie, coherentie en samenwerking tussen actoren/initiatieven



Thanks for your attention

Website & contact: 
www.resistanceantimicrobiens.be

bapcoc@health.fgov.be

http://www.resistanceantimicrobiens.be/
mailto:bapcoc@health.fgov.be

