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Geachte lezers,

Ziekteverwekkers kennen geen grenzen en dit moet daarom ook 
gelden voor de bescherming tegen infecties. Om deze reden is 
het initiatief genomen voor het majeure INTERREG IV A-project 

“EurSafety Health-net – Euregionaal netwerk voor patiëntvei-
ligheid en bescherming tegen infecties”, dat in deze brochure 
wordt gepresenteerd.

Al vele jaren voel ik mij sterk betrokken bij de thema’s patiënt-
veiligheid en bescherming tegen infecties. Nadat uit onderzoek 
aan het eind van de jaren 90 was gebleken dat de prevalentie van 
MRSA in landen als Nederland en Denemarken tot wel 20 maal 
lager was dan in Duitsland stond voor mij vast dat in een Europa 
van de toekomst samenwerking met deze landen essentieel was 
om een harmonisering van de kwaliteit van de zorg te bereiken. 
Dit vormt één van de pijlers onder de grensoverschrijdende pati-
entenzorg. Een eerste preventienetwerk (EUREGIO MRSA-net) 
werd in 2005 gevormd in de regio Twente-Münsterland. In 2009 
klonk het startschot voor het huidige project EurSafety Health-
net. Behalve om verspreiding van de succesvolle ervaringen over 
het gehele Nederlands-Duitse grensgebied, gaat het in dit pro-
ject vooral om het genereren van grensoverschrijdende kennis 
en om het bevorderen van communicatie, voorlichting en bij-
scholing op het gebied van infectiepreventie. Dit is van groot be-
lang omdat naast MRSA ook andere veroorzakers van infecties 
als ESBL, VRE, maar ook norovirussen, hepatitis E of EHEC een 
steeds belangrijker rol spelen. 

Gebleken is dat de basisvoorwaarde voor een succesvolle be-
scherming tegen infecties wordt gevormd door consequente 
samenwerking tussen alle partijen die een bijdrage leveren aan 
de zorg voor patiënten, en wel een samenwerking die uitstijgt 
boven de afzonderlijke instellingen en landen. Alleen op deze 
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manier is het mogelijk de verspreiding van infectieziekten op 
een effectieve manier te bestrijden. Individuele instellingen of 
sectoren in de zorg zullen er niet in hun eentje in slagen deze 
problematiek het hoofd te bieden. Netwerkvorming is dan ook 
onontkoombaar. De groeiende mobiliteit van mensen in Europa, 
en daarmee ook van patiënten en medisch personeel, maakt ook 
de vorming van grensoverschrijdende netwerken tot een drin-
gende noodzaak. 

EurSafety Health-net is een grens-, instellings- en sectorover-
stijgend netwerk zoals hier bedoeld. Hoofddoel van dit net-
werk is grotere patiëntveiligheid en betere bescherming te-
gen infecties. De sleutel tot succes ligt hierbij in het voortdu-
rend overschrijden van grenzen. Grenzen tussen landen, deel-
staten, Kreise, instanties, sectoren en uiteindelijk ook tussen 
beroepsgroepen. 

Alle coördinatoren, partners en deelnemers binnen EurSafety 
Health-net leveren een waardevolle bijdrage aan de succesvolle 
ontwikkeling van het project. Door de intensieve, alle grenzen 
overschrijdende samenwerking wordt de patiëntveiligheid in 
de grensregio structureel versterkt en wordt een bijdrage gele-
verd aan verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg, 
die als voorbeeld dient voor andere regio’s in Europa. Met dit 
gezamenlijke doel voor ogen bouwen wij mee aan de toekomst 
van Europa. 

Wij zien ernaar uit met u te mogen samenwerken!
Prof. dr. Alex W. Friedrich
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1.1  Achtergronden van het project

Eén van de sleutelprioriteiten van de Europese Unie is het mo-
gelijk maken van mobiliteit voor haar burgers. Dit betreft niet 
alleen de sectoren economie en toerisme, maar in toenemende 
mate ook de gezondheidszorg. Steeds meer patiënten zoeken 
en vinden immers een weg over de grens. Nu de aanvankelijke 
belemmeringen als verschillen tussen de zorgstelsels en tussen 
de financieringssystemen en sociale zekerheidsstructuren door 
middel van bilaterale verdragen grotendeels zijn weggenomen, 
vormt tegenwoordig het verschil in de kwaliteit van de zorg 
één van de belangrijkste factoren, die de grensoverschrijdende 
zorgverlening beperken. Een excellente gezondheidszorg gaat 
daarom hand in hand met een optimale behandelingskwaliteit. 

Patiëntveiligheid, en daarmee de bescherming tegen infecties, 
is binnen de medische zorg het hoogste goed. Daarmee wordt 
enerzijds het gevaar van infecties met ziekteverwekkers als 
EHEC bedoeld, maar patiënten verdienen ook bescherming te-
gen infectiegevaren, die rechtstreeks met de behandeling zijn 
verbonden (bijv. infectie door ziekteverwekkers met een anti-
bioticaresistentie). Daartoe behoren vooral de bekende methi-
cilline-resistente bacterie Staphylococcus aureus (MRSA), maar 
ook andere ziekteverwekkers met een resistentie tegen anti-
biotica als ESBL (extended-spectrum beta-lactamase produ-
cerende bacteriën) of VRE (vancomycin-resistente enterokok-
ken). Voor alle hier genoemde ziekteverwekkers bestaan vaak 
nog maar zeer beperkte behandelingsmogelijkheden met anti-
biotica. De laatste tijd blijkt het voorkomen van MRSA in Duits-
land zich dankzij aanzienlijke inspanningen op een middelma-
tig niveau te stabiliseren. Desondanks blijkt dat de prevalentie 
in buurlanden 20 maal lager blijft. In Nederland ligt dit aandeel 
al jarenlang stabiel bij 1-3 procent. In Duitsland raken tot wel 
600.000 patiënten bij een medische behandeling in het zieken-
huis geïnfecteerd. Tot een derde deel van al deze infecties kan 
door verbetering van de infectiepreventie worden voorkomen. 
Maar er bestaat ook een oplossing voor de onvermijdelijke in-
fecties. Door de verspreiding van ziekteverwekkers met een an-
tibioticaresistentie te belemmeren kan ervoor worden gezorgd 
dat deze onvermijdelijke infecties in ieder geval nog behandel-
baar blijven. Sinds augustus 2011 is in Duitsland een nieuwe wet 
op het gebied van bescherming tegen infecties van kracht. Op 
grond van deze wet dienen alle deelstaten een verordening op 
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verschijnselen, het zogenoemde hemolytisch-uremisch syn-
droom (HUS). Minstens 50 mensen stierven. Ondanks het feit 
dat de primaire infectiebron werd gevonden is het eigenlijk re-
servoir, waaruit de ziekteverwekker eigenlijk afkomstig was en 
van waaruit deze weer kan toeslaan, onbekend gebleven. Wel is 
bekend dat ook deze ziekteverwekker een ESBL was, wat uit-
zonderlijk is omdat EHEC eigenlijk niet met antibiotica bestre-
den wordt. De ziekteverwekker heeft echter zonder twijfel con-
tact met antibiotica gehad. De resistentie tegen antibiotica kan 
voor de ziekteverwekker een voordeel zijn geweest waardoor 
deze zich kon uitbreiden. 

Andere infecties, die binnen de projectactiviteiten centraal 
staan, worden veroorzaakt door virussen. Genoemd worden 
hier, naast influenza en hepatitis E, vooral de jaarlijks terugke-
rende norovirussen, die steeds vaker de oorzaak zijn van uit-
braken van overgeven en diarree bij mensen in ziekenhuizen, 
senioren- en verpleegtehuizen. Ook hiervoor geldt dat de ont-
wikkeling van gezamenlijke surveillancesystemen, inzicht in de 
besmettingsroutes en verbeterde diagnostische methoden 
van groot belang zijn om dergelijke infecties in de toekomst 
vroegtijdig vast te kunnen stellen en de verspreiding daarvan te 
verhinderen. 

1.2 Projectdoelstellingen: patiëntveiligheid en 
 bescherming tegen infecties 

Het hoofddoel van het project EurSafety Health-net is grotere 
patiëntveiligheid en betere bescherming tegen infecties. Een 
blik over de grens richting Nederland heeft aangetoond dat de 
daar veel lagere MRSA-prevalentie in ziekenhuizen is terug te 
voeren op consequent uitgevoerde hygiënemaatregelen vol-
gens het “search and destroy”-principe, een rationale inzet van 
antibiotica en een zeer gunstige personele bezetting met medi-
sche en verplegende hygiënevakkrachten. 

Om de kwaliteit van de gezondheidszorg aan beide zijden van de 
grens op een gelijk niveau te brengen, is het noodzakelijk dat de 
actoren in de zorg de infectiepreventie en daarmee de patiënt-
veiligheid door gecoördineerde maatregelen grensoverschrij-
dend inrichten. In het kader van het project EurSafety Health-
net wordt daarom gestreefd naar bescherming van patiënten 
tegen infecties en antibioticaresistente ziekteverwekkers door 

het gebied van ziekenhuishygiëne uit te vaardigen. Bovendien 
hebben hiermee de bestaande aanbevelingen van het Robert-
Koch-Institut (RKI) voor alle zorginstellingen een bindend ka-
rakter gekregen.  

Hoewel de MRSA-cijfers in ziekenhuizen zich stabiliseren, groeit 
de omvang van de problematiek van de MRSA-besmettingen die 
niet in het ziekenhuis plaatsvinden. Het gaat hierbij om de zo-
genoemde ca-MRSA (community acquired) en om de la-MRSA 
(livestock associated). Ca-MRSA kan ook bij gezonde mensen 
buiten het ziekenhuis leiden tot ernstige infecties, soms zelfs 
met een dodelijke afloop (bijv. necrotiserende pneumonie). La-
MRSA komt voor bij landbouwhuisdieren en in de veeteelt. Per-
sonen, die regelmatig contact met de veehouderij hebben, lo-
pen een verhoogd risico met MRSA te worden geïnfecteerd. Dit 
betreft vooral boeren en dierenartsen, maar ook medewerkers 
van slachthuizen. Deze twee vormen van MRSA-infecties, die 
buiten het ziekenhuis ontstaan, zijn wereldwijd sinds een aantal 
jaren duidelijk in opmars. 
De ontwikkelingen binnen een andere groep van ziektever-
wekkers, de zogenoemde ESBL, nemen zelfs dramatische vor-
men aan. Daartoe behoren diverse andere bacteriesoorten, die 
hoofdzakelijk leven in het darmkanaal van mens en dier en net 
als MRSA pas dan een probleem worden wanneer mensen, die 
drager zijn, in het ziekenhuis behandeld of beademd worden of 
een verzwakt immuunsysteem krijgen. Deze groep van ziekte-
verwekkers laat op wereldschaal een dramatische toename zien. 
Dit betreft niet alleen Duitsland, maar ook Nederland. Volgens 
eerste studies in Nederland is tot wel 10 procent van alle patiën-
ten, die in een ziekenhuis worden opgenomen, drager van der-
gelijk ESBL. Zij vormen een infectierisico en kunnen bovendien 
andere patiënten met deze ziekteverwekker besmetten. 
Bij de ESBL blijkt dat een gecontroleerd antibioticagebruik in 
de humane geneeskunde niet toereikend is om vat te kunnen 
krijgen op het probleem van antibioticaresistentie. Interdisci-
plinaire samenwerking met de veterinaire en agrarische sector 
om nieuwe preventie- en therapiestrategieën te ontwikkelen is 
hierbij dringend noodzakelijk!
Dit geldt evenzeer voor andere ziekteverwekkers die bekend 
staan als zoönosen (afkomstig van dieren). In het voorjaar van 
2011 veroorzaakte de EHEC-bacterie één van de grootste uit-
braken van infecties op wereldschaal. Bij meer dan 800 men-
sen leidde de EHEC-infectie tot een ziekteverloop met ernstige 
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kwaliteits- en transparantiekeurmerk te ver-
krijgen. De ziekenhuizen en pleegzorginstel-
lingen spelen een centrale rol bij de bestrijding 
van ziekenhuisgerelateerde ziekteverwekkers 
met een resistentie tegen antibiotica en heb-
ben in hun eigen regio een sleutelrol bij de ef-
fectieve indamming van MRSA, ESBL en an-
dere multiresistente ziekteverwekkers. 

Uit onderzoek in het kader van het project 
(Köck et al. J Hosp Infect 2009) is gebleken dat 
in Duitsland meer dan de helft van alle MRSA-
gevallen in een ziekenhuis al bij opname van de patiënt was aan-
getoond. Bovendien geldt een voorafgaand verblijf in een Duits 
ziekenhuis als één van de belangrijkste risicofactoren voor een 
MRSA-kolonisatie. Deze resultaten onderstrepen het belang 
van een regionale aanpak bij de preventie van ziekenhuisinfec-
ties. Behalve ziekenhuizen en pleegzorginstellingen dienen ook 
de overige delen van de ambulante sector en de revalidatiekli-
nieken bij de inspanningen te worden betrokken. 

De kwaliteitskring EurSafety vormt in dit verband een samen-
werkingsnetwerk waarbinnen kwaliteitsdoelstellingen worden 
geformuleerd. Er zijn in totaal vijf euregionale kwaliteitskeur-
merken gepland op de volgende gebieden:

1.) MRSA-preventie
2.) andere multiresistente ziekteverwekkers en  

antibioticatherapie
3.) structuren en gespecialiseerd hygiënepersoneel
4.) transmurale zorg
5.) Community Health Care

Deze kwaliteitsdoelstellingen kunnen dan ook alleen maar wor-
den bereikt wanneer de ziekenhuizen hieraan met succes hun 
medewerking verlenen. De kwaliteitsdoelstellingen betref-
fen de gebieden preventie (bijv. praktische uitvoering van hy-
giënemaatregelen, gecontroleerde toepassing van antibio-
tica, isolatie van mogelijke dragers van MRSA en personen met 
een MRSA-infectie), surveillance (vroegtijdige diagnostische 
identificatie in het laboratorium van dragers door middel van 
screening van binnenkomende risicopatiënten, typering van 

middel van het creëren van een grensoverschrijdende kwa-
liteitskring, bestaande uit zoveel mogelijk deelnemers uit de 
zorgsector (patiënten, ziekenhuizen, vrijgevesdigde artsenprak-
tijken, GGD’s, zorginstellingen, laboratoria etc.) uit alle Duits-
Nederlandse grens-euregio’s. De vorming van een netwerk van 
zorginstellingen is daarvoor onontbeerlijk omdat de instellin-
gen de MRSA-problematiek niet alleen het hoofd kunnen bie-
den. Patiëntveiligheid en bescherming tegen infecties kunnen 
niet binnen regionale grenzen gerealiseerd worden. Een basis-
voorwaarde voor het slagen van een strategie, die over de gren-
zen van de afzonderlijke instellingen en staten reikt, is een con-
sequent plan dat alle betrokkenen bij de patiëntenzorg omvat. 
Omdat aan de ene kant vroegtijdige herkenning en aan de an-
dere kant de vervolgbehandeling van de patiënt centraal staat 
wordt dit principe in het Euregioproject ook “Search and Fol-
low” genoemd. 

Behalve de vorming van een euregionaal netwerk gaat het bin-
nen dit project, dat vijf jaar zal duren, vooral om wetenschappe-
lijk onderzoek ter preventie van ziekenhuisbesmettingen en an-
dere belangrijke infectieziekten en onderzoek op het gebied van 
moleculaire epidemiologie van ziekenhuisinfecties, voorschrij-
ven van antibiotica en de gezondheidseconomische betekenis 
van hygiëne en microbiologie. Daarnaast zijn workpackages ac-
tief ter ontwikkeling van twee academies voor zorgpersoneel, 
van twee binationale CIRS-systemen, voor het vormen van een 
netwerk tussen GGD’s en om te waarborgen dat met patiënten-
belangen rekening wordt gehouden. 

Van papier naar realiteit: 
Kansen van de euregionale netwerkvorming ter bescher-
ming tegen infecties

De succesvolle samenwerking tussen de regionale ziekenhui-
zen binnen het MRSA-net was aanleiding voor het in 2010 geno-
men besluit de gezamenlijke activiteiten voort te zetten en over 
het gehele grensgebied uit te breiden. Daarbij blijft één van de 
hoofddoelstellingen ziekenhuizen samen te brengen in een kwa-
liteitskring ter bescherming van patiënten tegen ziekenhuisin-
fecties (bijv. MRSA, ESBL, VRE). In het kader van de kwaliteits-
kring zijn grensoverschrijdend overeenkomende kwaliteitsdoel-
stellingen vastgelegd waaraan de deelnemende ziekenhuizen 
en pleegzorginstellingen moeten voldoen om een euregionaal 

Foto UT
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Met het project wordt beoogd door middel van samenwerking 
en uitwisseling van alle noodzakelijke informatie binnen de Eu-
regio’s een bijdrage te leveren aan het wegnemen van belemme-
ringen, die een vrije patiëntenmobiliteit in de weg staan, en de 
mogelijkheden voor personeel in de zorg om grensoverschrij-
dend werkzaam te zijn te vergroten. De medische zorg onder-
gaat door vergroting van de patiëntveiligheid c.q. door de excel-
lente kwaliteit van de zorg een verbetering wat voor de Duits-
Nederlandse grensregio op middellange termijn een belangrijk 
vestigingsvoordeel zal opleveren. Tegelijkertijd zal dit een be-
langrijke stap zijn in de richting van realisatie van de patiënten-
mobiliteit en vrije toegang tot kwalitatief hoogwaardige zorg, 
die als grondrechten van de Europese Unie gelden.
 

1.3 Ontstaan van het project

In 2005 is in de EUREGIO het project “EUREGIO MRSA-net” van 
start gegaan. Dit preventienetwerk is bedoeld om de bevolking 
in het Nederlands-Duitse grensgebied te beschermen tegen in-
fecties met MRSA. Oorspronkelijk werd het netwerk uitsluitend 
in de regio’s Twente en Münsterland opgezet, maar inmiddels 
wordt dit netwerk in het kader van het INTERREG IV A-project 
“EurSafety Health-net – Euregionaal netwerk voor patiëntveilig-
heid en bescherming tegen infecties” uitgebreid over het gehele 
Nederlands-Duitse grensgebied. 

EurSafety Health-net is een kaderproject ter verbetering van de 
patiëntveiligheid en infectiepreventie in de Nederlands-Duitse 
grensregio waartoe de coördinatoren van EUREGIO MRSA-net 
het initiatief hebben genomen. Het project gebruikt het net-
werk, dat in het kader van EUREGIO MRSA-net is opgebouwd, 
als fundament. De startbijeenkomst van het project EurSafety 
Health-net vond plaats op 19 november 2009 in Enschede. 
Sinds dat moment hebben vele activiteiten en bijeenkomsten 
plaatsgevonden waarvan enkele in de hoofdstukken 3 en 4 van 
deze brochure als voorbeeld nader zullen worden gepresen-
teerd. Een overzicht van alle activiteiten en andere informatie is 
te vinden op de projectwebsite www.eursafety.eu.

MRSA om inzicht te krijgen in transmissieketens en de versprei-
dingsdynamiek en –persistentie onder de patiënten), therapie 
en sanering (van de geïnfecteerde c.q. gekoloniseerde personen 
tijdens en na hun stationaire verblijf), voorlichting en bijscholing 
(bijv. voorlichting aan de bevolking en bijscholing van personeel 
in de zorgsector) en regionale samenwerking (d.w.z. regionale 
en sectoroverstijgende samenwerking met andere ziekenhui-
zen, de GGD’s etc.) en praktische realisatie van bestaande richt-
lijnen en aanbevelingen. 

De keurmerken hebben een geldigheid van telkens twee jaar en 
sluiten inhoudelijk op elkaar aan zodat de keurmerken in een 
vaste volgorde en alleen na elkaar verkregen kunnen worden. De 
afspraken voor een kwaliteitskring zijn ontwikkeld omdat zie-
kenhuizen hun extra inspanningen op het gebied van bescher-
ming tegen infecties voor hun patiënten zichtbaar willen maken. 
De kwaliteitskring ondersteunt zo de deelnemende ziekenhui-
zen bij de bestrijding van ziekenhuisinfecties en bij de bescher-
ming van patiënten tegen infecties. 

In Duitsland worden, in overeenstemming met de aanbevelin-
gen in het kader van de DART-strategie van de Bondsregering, 
ook in andere regio’s regionale netwerken gevormd (bijv. het 
MRE-netwerk Nordwest: www.mre-net.org). Wij zijn in gesprek 
met een groot aantal projectcoördinatoren om te komen tot 
afstemming van de kwaliteitscriteria c.q. toepassing van iden-
tieke criteria zodat op middellange termijn een harmonisatie 
van de strategie met betrekking tot kwaliteitskringen wordt be-
reikt. Voor het eerste keurmerk is tussen EurSafety Health-net 
en het MRE-netwerk Nordwest al een dergelijke samenwerking 
tot stand gekomen.
De projectcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de evaluatie 
van de kwaliteitsdoelen. De controle door de bevoegde gezond-
heidsinspecties is onderdeel van het kwaliteitskeurmerk. 

De ruggengraat van het EurSafety Health-net-netwerk wordt 
gevormd door een op internet gebaseerd telematicaplatform, 
dat de mogelijkheid biedt gegevens, die voor de bescherming 
tegen infecties van belang zijn, gecoördineerd te registreren, 
te beoordelen en grensoverschrijdend uit te wisselen. Deze ge-
gevens dienen op hun beurt als een evidence-based grondslag 
voor maatregelen ter verbetering van de patiëntveiligheid en in-
fectiepreventie in de Euregio’s. 

2005
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workpackages voor euregionale netwerkvorming (2.1 t/m 2.4) 
worden euregionale coördinatoren (EurCoo) genoemd. Doorgaans 
werkt een EurCoo met zijn samenwerkingspartner op zijn werkter-
rein aan de andere kant van de grens samen. Zij zijn deskundig op 
het gebied van de kwaliteit van de gezondheidszorg en van micro-
biologie / infectiepreventie. De EurCoo fungeren als motor van de 
netwerken die in hun regio’s ontwikkeld moeten worden. Zij zijn 
verantwoordelijk voor de medische details. Hun hoofdtaak is het 
vormen van regionale kwaliteitsnetwerken in hun eigen regio, uit-
gaande van de ervaringen die tijdens het project EUREGIO MRSA-
net zijn verzameld. De manieren van aanpak voor het vormen van 
het netwerk kunnen tussen de regionale coördinatoren verschil-
len vanwege uiteenlopende deskundigheden en structuren. Dit 
is noodzakelijk om natuurlijke en al bestaande netwerken en ex-
pertise in de regio structureel met elkaar in verbinding te brengen. 

1.4.2 Euregionale samenwerkingspartners (EurCP)

Deelnemers, die actief en vanuit hun vakkennis, hun eigen in-
zet en met een eigen financiële inbreng een bijdrage aan het 

1.4 Projectstructuur

Het officiële startschot voor het majeure project EurSafety 
Health-net klonk op 19 november 2009 tijdens de startbijeen-
komst in Enschede. De looptijd van het project is volgens de 
planning vijf jaar en het totale budget bedraagt 8,1 miljoen euro. 
Projectleider is prof. dr. Alex W. Friedrich. Met ingang van 1 janu-
ari 2011 fungeert het Universitair Medisch Centrum Groningen 
(UMCG) als lead partner van het project. Van 2009 t/m 2010 
trad de Westfälische Wilhelms-Universität Münster als lead-
partner op. De contactgegevens en verdere informatie staan 
vermeld in hoofdstuk 1.5. 

Het INTERREG IV A-project EurSafety Health-net omvat samen 
met het zusterproject “euPrevent-EMR” (in de Euregio Maas-
Rijn) het gehele Nederlands-Duitse grensgebied vanaf Aken/
Maastricht tot aan de Noordzee. In de Euregio Maas-Rijn is ook 
het grensgebied met België bij het project betrokken. De erva-
ringen uit het project EUREGIO MRSA-net hebben geleerd dat 
patiëntveiligheid en bescherming tegen infecties niet in afgeba-
kende regio’s gerealiseerd kunnen worden en dat het daarom 
noodzakelijk is een eenduidige strategie in het hele grensge-
bied tot uitvoering te brengen. Het project betreft de volgende 
regio’s: Eems-Dollard-Regio, EUREGIO Gronau-Enschede, Eu-
regio Rijn-Waal, euregio rijn-maas-noord. In de Euregio Maas-
Rijn vindt parallel hieraan het hierboven genoemde zusterpro-
ject plaats. In het gehele projectgebied wonen ongeveer 13 mil-
joen mensen.

Het project EurSafety Health-net bestaat uit vier deelprojecten 
en 19 workpackages (WP). Iedere workpackage heeft een ei-
gen taakinhoudelijk speerpunt en in samenhang daarmee eigen 
doelstellingen. De afzonderlijke deelprojecten en workpackages 
worden beschreven in hoofdstuk 2.2.

1.4.1  Euregionale coördinatoren en hun twinpartners 
(EurCoo/workpackage-leaders)

Iedere workpackage wordt geleid door een workpackage-leader. 
Deze is verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van de 
takenpakketten. Hij werkt nauw samen met zijn samenwerkings-
partners aan beide zijden van de grens. De WP-leaders van de 

Foto: UT

Germany

The Netherlands

Germany
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project leveren, hebben de status van samenwerkingspartners. 
Daartoe behoren in de regel de GGD’s en hun equivalenten aan 
Duitse zijde aangezien zij in alle Euregio’s vertegenwoordigd zijn 
en traditioneel aan beide zijden van de grens een taak hebben 
bij het waarborgen van de kwaliteit van de gezondheidszorg. 
Daarnaast kunnen belangenorganisaties van patiënten, regi-
onale laboratoria, beroepsgroepen en –organisaties (bijv. de 

“Kassenärztliche Vereinigung”) en verzekeraars EurCP worden. 

1.4.3 Euregionale deelnemers (EurPart)

Euregionale deelnemers zijn zorgverleners, die grensoverschrij-
dend patiënten uitwisselen of daarbij belang hebben. Zij maken 
deel uit van de zorgketens aan beide zijden van de grens en zijn 
betrokken in het kader van het project voor grensoverschrij-
dende patiëntveiligheid. Daartoe behoren normaal gesproken 
alle ziekenhuizen (ziekenhuizen voor acute zorg, revalidatiekli-
nieken en psychiatrische klinieken), vrijgevestigde artsenprak-
tijken (huisartsen en specialisten), plaatselijke laboratoria, in-
stellingen voor pleegzorg, thuiszorgorganisaties, ondernemin-
gen op het gebied van patiëntenvervoer en vertegenwoordigers 
van patiëntenbelangen. 

1.4.4 Extra-euregionale deelnemers

De groep van de extra-euregionale deelnemers bestaat uit pro-
jectpartnerschappen (Pp), adviesgroepen (Ab) en het steering 
committee (StC). Doel van de Pp is het uitbreiden van EurSafety 
Health-net naar andere (eu)regio’s, nationale en internationale 
instellingen en het daar zichtbaar te maken, bijv. via een project-
partnerschap met de Association of European Border Regions 
(AEBR). In de adviesgroepen hebben euregionale (universiteiten, 
overheidsinstanties op het gebied van gezondheidszorg), natio-
nale (RIVM, RKI) en internationale (ECDC, Europese Commissie) 
deskundigen op het gebied van de speerpuntthema’s, waaraan 
binnen de workpackages gewerkt wordt, zitting. De EurCoo en 
de Core Groups roepen elk adviesgroepen bijeen. Het steering 
committee (StC) is samengesteld uit leden van de Euregio’s en 
de verantwoordelijke ministeries, in het bijzonder de ambtelijk 
verantwoordelijken op het gebied van infectieziekten in de be-
trokken landen. 
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Leadpartner: Begin 2011 
heeft het Universitair Me-
disch Centrum Groningen 
(UMCG) het leadpartner-
schap voor het INTERREG IV 
A-project “EurSafety Health-
net – Euregionaal netwerk 
voor patiëntveiligheid en be-
scherming tegen infecties” 
overgenomen van de West-
fälische Wilhelms-Universität 
Münster. In de periode 2005 
t/m 2010 werden de projec-
ten MRSA-net en vervolgens 
EurSafety Health-net vanuit 
Münster geleid.

Management-Office: 
EuroHealthConnect fungeert 
in het kader van het project 

“EurSafety Health-net” als 
management office. Het pro-
jectbureau is de centrale aan-
spreekpunt voor de project-
leiding en voor alle deelne-
mers aan het project. Tevens  
ondersteunt het de project-
leiding bij al haar coördine-
rende, organisatorische, ad-
ministratieve en financiële 
werkzaamheden in het kader 
van het project. 

Prof. dr. Alex W. Friedrich is 
specialist medische micro-
biologie, ziekenhuishygiëne 
en infectiologie (DGI). Hij be-
kleedt de leerstoel medische 
microbiologie en ziekenhuis-
hygiëne aan de universiteit 
van Groningen en is hoofd 
van de afdeling Medische Mi-
crobiologie van het Univer-
sitair Medisch Centrum Gro-
ningen (UMCG). Hij is expert 
op het gebied van infectie- en 
ziekenhuishygiëne en houdt 
zich al jarenlang intensief be-
zig met euregionale gezond-
heidszorg. Hij is daarnaast 
expert op het gebied van re-
sistentie tegen antibiotica en 
zoönotische infecties en zet 
zich sinds vele jaren in voor 
nauwe samenwerking tussen 
onderzoek en openbare ge-
zondheidsdiensten teneinde 
de patiëntveiligheid duur-
zaam te vergroten. Zijn taak 
is de algehele leiding van het 
project EurSafety Health-net.

Dr. Ron Hendrix is arts-micro-
bioloog werkzaam zowel in het 
Streeklaboratorium voor Mi-
crobiologie Twente en de Gel-
derse Achterhoek („Labmic-
ta“) in Enschede als in het  Uni-
versitair Medisch Centrum 
Groningen (UMCG). Tevens is 
hij co-projectleider van „Eur-
Safety Health-net“ aan de Uni-
versiteit Twente in Enschede. 
Binnen het ziekenhuis betreft 
zijn interessegebied voorna-
melijk zorggerelateerde infec-
ties (HCAI)’; dit betreft alle as-
pecten van infectiecontrole 
gaande van klassieke zieken-
huishygiëne tot antibioticabe-
heer en epidemiologie. Sinds 
hij in het Nederlands-Duitse 
grensgebied werkzaam is, 
heeft grensoverschrijdende 
transmissie van MRSA van 
Duitsland naar Nederland en 
vice versa zijn speciale aan-
dacht. Over deze thematiek 
zijn verschillende programma’s 
in nauwe samenwerking met 
de Duitsers ontwikkeld om zo 
verdere verspreiding van 

MRSA te voorkomen . Eén be-
langrijk aspect van deze sa-
menwerking is een program-
ma om MRSA-dragers te deko-
loniseren. Een ander aspect is 
snelle (moleculaire) MRSA-ty-
pering. Binnen het microbiolo-
gisch laboratorium is zijn inte-
ressegebied virologie, serolo-
gie en moleculaire biologie met 
nadruk op moleculaire en cul-
turele identificatie van MRSA.

Prof. dr. Jacques Scheres is 
professor in de genetica en al 
meer dan 20 jaar actief in het 
euregionale gezondheidsbe-
leid, aanvankelijk als voorzitter 
van de gezondheidsraad van de 
provincie Limburg, daarna vele 
jaren als coördinator interna-
tionale en euregionale samen-
werking aan de universiteits-
kliniek Maastricht. Als gewoon 
lid van benoemde vertegen-
woordigers van het Europees 
Parlement in de raad van com-
missarissen van het Europese 
Centrum voor Ziektepreventie 
en -bestrijding (ECDC) in Stock-
holm houdt hij zich eveneens al 
vele jaren bezig met het thema 
MRSA. Zijn ruime ervaring zet 
hij onder meer in door het be-
geleiden van een groot aantal 
projecten rond euregionale en 
internationale onderwerpen 
met betrekking tot de gezond-
heidszorg in Europa. Als advi-
serend lid van de Commissie IV 
van de Euregio-Maas-Rijn geeft 
hij talrijke impulsen aan de ver-
dere ontwikkeling van de eure-
gionale samenwerking. 

1.5 Projectcoördinatoren en contactpersonen

Voorsitter: 

Prof.  dr. Jacques Scheres

Email: jscheres@knmg.nl

Projectleider: 

Prof. dr. Alex W. Friedrich 

Email: alex.friedrich@umcg.nl 

Co-Projectleider: 

Dr. Ron Hendrix

Email: r.hendrix@labmicta.nl

Universitair Medisch Centrum 

Groningen (UMCG) 

De Brug 2.039, hpc: EB80 

Postbus 30001 

9700 RB Groningen 

Telefoon Secretariaat: 

050-3613480

    

Email:  

secretariaat@mmb.umcg.nl

EuroHealthConnect (EHC)

 

Hengelosestraat 705 

7521 PA Enschede

Telefoon: 053-4836308  

Fax: 053-4836318  

Email: 

info@eurohealthconnect.eu 

www.eurohealthconnect.eu
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2. Deelprojecten en 
workpackages
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2.1  Overzicht

Deelprojecten en  
workpackages

2.1  EurQuHealth
eems-dollard-regio

1.1 Net van de netwerken

2. Euregionale netwerken

1. Paneuregionaal projectmanagement 

3.1 Burden of disease en
gezondheidseconomie 

1.2 Paneuregionale coördinatie 

3. Specifieke thema’s

4.1 Euregionale academie voor  
patiëntveiligheid en bescherming 
tegen infecties (noord) 

1.3 Projectmanagementbureau 

4. Communicatieplatforms  rond 
thema’s van gemeenschappelijk 
belang

2.2 EurQHealth
EUREGIO Gronau-Enschede

3.2 E-health, structuren voor  
bijscholing en training 

4.2 Euregionale academie voor  
patiëntveiligheid en bescherming 
tegen infecties (zuid) 

2.3 EurQHealth 
Euregio rijn-waal

3.3 Antibioticagebruik 4.3 Euregionaal online criti-
cal incident reporting system 
(CrossCHECK) 

2.4 EurQHealth
Euregio rijn-maas-noord

3.4

3.52.5

3.6

3.7

4.4 Typeringsnetwerk en systeem 
voor vroegtijdige waarschuwing 

4.5 Netwerk van de 
preventienetwerken 

4.6 Netwerk van de openbare  
gezondheidsdiensten GGD/ÖGD

4.7 Telematicaplatform, communi-
catieserver, website, publiciteit 

3.8 Management van  
thematische campagnes 

4.8 European Patient Empower-
ment voor grensoverschrijdende 
gezondheidszorg 

De niet genoemde workpac-

kages zijn onderdeel van het 

zusterproject euPrevent in de 

Euregio Maas-Rijn.

2.2 Korte beschrijvingen

Deelproject 1:  
Paneuregionaal projectmanagement
Het paneuregionale projectmanagement is verantwoordelijk 
voor de algehele uitvoering van het project, geeft de gezamen-
lijke raakvlakken aan en coördineert activiteiten van gemeen-
schappelijk belang. 

Deelproject 2:  
Euregionale netwerkvorming EurQHealth
In alle deelnemende Euregio’s worden euregionale gezond-
heidsnetwerken ontwikkeld, die gebruik maken van de ervarin-
gen uit het EUREGIO MRSA-net Twente/Münsterland

Deelproject 3:  
Ontwikkeling van competentiecentra rond specifieke 
thema’s
De vorming van competentiecentra rond specifieke thema’s 
waarborgt de samenwerking tussen de experts in het gehele 
projectgebied.

Deelproject 4: Communicatieplatforms rond thema’s van 
gemeenschappelijk belang
Vorming van intersectorale communicatieplatforms. Door com-
petentiecentra in te richten rond themá s, die de intersectorale 
communicatie stimuleren, ontstaan gezamenlijke platforms en 
wordt de samenwerking in het gehele gebied gewaarborgd.
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De Core Groups A en B worden paneuregionaal op elkaar afge-
stemd en samengesteld. De leden van de beide kerngroepen vor-
men de managementboard. Kennis- en technologieoverdracht, 
informatie en publiciteit vallen onder het takenpakket van de pro-
jectcoördinatie. De lead partner coördineert de activiteiten van 
alle partners en let er daarbij op dat de doelstellingen van de deel-
projecten worden gehaald. In het bijzonder bieden de halfjaarlijks 
plaatsvindende symposia de mogelijkheid de activiteiten, die in de 
regio’s en de workpackages plaatsvinden, te presenteren aan pro-
jectpartners en de media en daarover een gezamenlijke discussie 
te voeren. Het paneuregionale projectmanagement is bovendien 
verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole en de auditering van 
de euregionale netwerken.

De paneuregionale coördinatie wordt ondersteund door een ma-
nagement-office, dat zorgt voor de administratieve taken en het 
financiële management. Het management-office werkt nauw sa-
men met het net van de netwerken en de paneuregionale coör-
dinatie. Na een Europees aanbestedingstraject is EuroHealth-
Connect (drs. Annette Dwars, Dipl.-Rom. Antje Wunderlich) de 
opdracht verleend als projectbureau te fungeren. Een belangrijke 
rol bij deze keuze heeft gespeeld dat EuroHealthConnect beschikt 
over een uitgesproken expertise op het gebied van het leiden van 
grensoverschrijdende gezondheidsprojecten.

De deskundigheid en de resultaten van ieder regionaal kwaliteits-
netwerk worden door het netwerk van leden van de Core Groups 
gebundeld. Doel is de vorming van regionale competentiecentra, 
die hun expertise langs de Nederland-Duitse grens naar alle an-
dere regionale netwerken projecteren. Daarnaast worden samen-
werkingsverbanden met andere grensregio’s ontwikkeld. Tot nu 
toe is een dergelijke samenwerking concreet tot stand gebracht 
met het grensgebied Neder-Oostenrijk-Tsjechië, met de Euregio 
Pomerania tussen Duitsland en Polen, met het uit EU-middelen 
gesubsidieerde project “Cross-border Health Care” en met EPSO, 
een initiatief van Europese gezondheidsinspecties.

wo r k pac k ag e  1 . 2
Paneuregionale  
coördinatie

wo r k pac k ag e  1 .3
Projectmanagement-
bureau

Prof. dr. Alex W. Friedrich is specialist medische microbiologie, ziekenhuishygi-

ene en infectiologie (DGI). Hij bekleedt de leerstoel medische microbiologie en 

ziekenhuishygiëne aan de universiteit van Groningen en is hoofd van de afdeling 

Medische  Microbiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). 

Hij is expert op het gebied van infectie- en ziekenhuishygiëne en houdt zich al 

jarenlang intensief bezig met euregionale gezondheidszorg. Hij is daarnaast expert 

op het gebied van resistentie tegen antibiotica en zoönotische infecties en zet 

zich sinds vele jaren in voor nauwe samenwerking tussen onderzoek en openbare 

gezondheidsdiensten teneinde de patiëntveiligheid duurzaam te vergroten. Zijn 

taak is de algehele leiding van het project EurSafety Health-net.

wo r k pac k ag e  1 . 1
Net van de netwerken

→  Prof. dr. Alex W. Friedrich 
 alex.friedrich@umcg.nl

 Eems-Dollard-Regio

wo r k pac k ag e  1 . 1
wo r k pac k ag e  1 . 2
wo r k pac k ag e  1 .3
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de uiteenlopende structuren en handelwijzen in de zorginstel-
lingen een wezenlijk element van deze workpackage, die parallel 
plaatsvindt met de ontwikkeling van regionale netwerken door de 
openbare gezondheidsdiensten in de deelnemende regio’s. 

Dr. Matthias Pulz is voorzitter van de gezondheidsdienst van de deelstaat Nie-

dersachsen. Deze instelling, gevestigd in Hannover en Aurich, is een adviesorgaan 

van de deelstaat Niedersachsen met betrekking tot overdraagbare aandoeningen 

en gezondheidsrisico’s. Deze dienst adviseert daarnaast in het bijzonder andere 

openbare gezondheidsdiensten, ziekenhuizen, vrijgevestigde artsen en andere 

beroepsgroepen in de zorg, vervult coördinerende taken in probleemsituaties op 

bovenregionale schaal en verricht noodzakelijk microbiologisch onderzoek in de 

daarvoor vereiste omvang.

doel: Vorming van een regionaal netwerk van actoren in 
de gezondheidszorg in de Eems-Dollard-Regio teneinde 
de beheersing en bestrijding van problematische zie-
kenhuisinfecties effectiever te maken. 

In de afgelopen jaren is een duidelijke toename van het optreden 
van problematische ziekenhuisgebonden ziekteverwekkers en de 
incidentie van daarmee samenhangende, in het ziekenhuis ver-
worven (nosocomiale) infecties te constateren. Een bijzondere 
omstandigheid in de Eems-Dollard-Regio is de hoge intensiteit 
van de veehouderij. Bij meerdere onderzoeken is aangetoond dat 
er een samenhang bestaat tussen infectie bij de mens c.q. koloni-
satie met multiresistente ziekteverwekkers en de veehouderij. In 
het grensgebied van Nederland en Duitsland is de bestrijding van 
nosocomiale infecties bovendien gecompliceerder dan elders als 
gevolg van de verschillen in de structuur van de beide gezond-
heidsstelsels. Door de nauwe onderlinge relaties, bijv. wonen in 
Duitsland en werken in Nederland, bestaat het gevaar dat de ziek-
teverwekkers grensoverschrijdend worden verspreid. 
Behalve negatieve effecten op de gezondheid heeft dit ingrij-
pende economische consequenties. Deze betreffen niet alleen de 
kosten van behandeling van vermijdbare infecties. Een bijzonder 
probleem is dat de uitwisseling van patiënten wordt bemoeilijkt 
door belemmeringen, die ten behoeve van de beheersing van het 
infectiegevaar tussen de diverse instellingen c.q. actoren en in het 
bijzonder tussen de landen bestaan. Om deze reden is het stimu-
leren van grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over 

→  Dr. Matthias Pulz
 matthias.pulz@

 nlga.niedersachsen.de
 Eems-Dollard-Regio

wo r k pac k ag e  2 . 1

Vorming van een  
kwaliteitsnetwerk  
EurQHealth
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sieke ziekenhuishygiëne tot antibioticabeheer en epidemiologie. Sinds hij in het 

Nederlands-Duitse grensgebied werkzaam is, heeft grensoverschrijdende trans-

missie van MRSA van Duitsland naar Nederland en vice versa zijn speciale aandacht. 

Over deze thematiek zijn verschillende programma’s in nauwe samenwerking met 

de Duitsers ontwikkeld om zo verdere verspreiding van MRSA te voorkomen (www.

mrsa-net.eu,  www.eursafety.eu ). Eén belangrijk aspect van deze samenwerking 

is een programma om MRSA-dragers te dekoloniseren. Een ander aspect is snelle 

(moleculaire) MRSA-typering.

Binnen het microbiologisch laboratorium is zijn interessegebied virologie, serologie 

en moleculaire biologie met nadruk op moleculaire en culturele identificatie van 

MRSA.

doel: De verdere ontwikkeling van het netwerk EUREGIO 
MRSA-net in de EUREGIO Gronau-Enschede.  

Binnen de oudste Euregio is aantal jaren geleden het MRSA-net 
project van start gegaan waarmee een netwerk opgebouwd kon 
worden voor alle stakeholders op het gebied van infectieziekten-
diagnostiek  en infectieziekten-bestrijding. Door deze voorsprong 
kunnen in de EUREGIO de volgende stappen van het kwaliteits-
keurmerk, EurQHealth, opgebouwd worden, te weten een ratio-
neel antibioticum gebruik. Om deze stap goed te kunnen zetten 
is het noodzakelijk het antibioticumgebruik en de resistentieont-
wikkeling van de bacteriën goed inzichtelijk te maken. Inmiddels 
wordt het Euregionale antibioticumgebruik, zowel intramuraal als 
in de eerste lijn in kaart gebracht. Tevens is de resistentieontwik-
keling geanalyseerd. Voor beide onderwerpen worden publica-
ties voorbereid. Op grond van deze publicaties zullen vervolgens 
richtlijnen voor het verstandig gebruik van antibiotica worden op-
gesteld. Toetsbare implementatie van deze richtlijnen in de ge-
zondheidszorg geeft recht op het tweede “EurSafety Health-net” 
keurmerk.

Dr. Ron Hendrix is arts-microbioloog werkzaam zowel in het Streeklaboratorium 

voor Microbiologie Twente en de Gelderse Achterhoek („Labmicta“) in Enschede 

als in het  Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Tevens is hij co-

projectleider van „EurSafety Health-net“ aan de Universiteit Twente in Enschede. 

Binnen het ziekenhuis betreft zijn interessegebied voornamelijk zorggerelateerde 

infecties (HCAI)’; dit betreft alle aspecten van infectiecontrole gaande van klas-

→  Dr. Ron Hendrix 
 r.hendrix@labmicta.nl

 Gronau-Enschede

wo r k pac k ag e  2 . 2 :

Verdere ontwikkeling van 
een kwaliteitsnetwerk 
EurQHealth en  
kwaliteitscontrole
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Workpackage 2.4

doel: Vorming van een regionaal netwerk van actoren in 
de gezondheidszorg in de euregio rijn-maas-noord.

Het euregionale netwerk EurQHealth bouwt voort op het al be-
staande netwerk rond het thema MRSA en integreert daarin de 
tot nu toe nit betrokken gebieden langs de Nederlands-Duitse 
grens. Beoogd wordt de ervaringen op het gebied van euregionale 
netwerkvorming door te geven aan de andere Euregio’s. Daar-
naast zal binnen deze workpackage de samenwerking met andere 
euregionale netwerken worden geïntensiveerd.

Dr. Michael Dörr is hoofd van de afdeling gezondheid (Gesundheitsamt) van de 

Rhein-Kreis Neuss. In het kader van de regionale netwerkwerkvorming, waartoe 

de conferentie van gezondheidsministers (2006) ter preventie van antibioti-

caresistenties heeft opgeroepen, heeft de heer Dörr al een aantal succesvolle 

maatregelen in de euregio rijn-maas-noord ontwikkeld. 

wo r k pac k ag e  2 . 4

Vorming van een  
kwaliteitsnetwerk  
EurQHealth

doel: Vorming van een regionaal netwerk van actoren uit 
de gezondheidszorg in de Euregio Rijn-Waal.

Het euregionale netwerk EurQHealth bouwt voort op het al be-
staande netwerk rond het thema MRSA en integreert daarin de 
tot nu toe nit betrokken gebieden langs de Nederlands-Duitse 
grens. Beoogd wordt de ervaringen op het gebied van euregio-
nale netwerkvorming door te geven aan de andere Euregio’s. In 
eerste instantie zijn ziekenhuizen met elkaar verbonden. Nu wor-
den ook de instellingen voor ouderen- en pleegzorg, openbare ge-
zondheidsdiensten en de bevolking erbij betrokken. Ter preventie 
van aandoeningen van de luchtwegen en diarree is op scholen in 
Nijmegen en Moers het project “Stop Vuile Freddie” gestart. Uit 
de samenwerking tussen de openbare gezondheidsdiensten is als 
spin-off het project “Seksueel overdraagbare aandoeningen bij 
prostituees in het Duitse grensgebied” voortgekomen. Aan Ne-
derlandse zijde is een netwerk van samenwerkende instellingen 
voor ouderen- en pleegzorg ontstaan, dat een keurmerk voor der-
gelijke zorginstellingen heeft ontwikkeld. De criteria worden nu 
overgenomen om dit project ook in het Duitse deel van het grens-
gebied te realiseren.

Prof. dr. Andreas Voss is professor infectiepreventie aan het Universitair Medisch 

Centrum St Radboud en specialist klinische microbiologie aan het Canisius-

Wilhelmina Ziekenhuis, beiden in Nijmegen. In Europa is hij een vooraanstaande 

expert op het gebied van infectie- en ziekenhuishygiëne met bijzondere belangstel-

ling voor de epidemiologie van antibioticaresistentie (bijv. MRSA) en handhygiëne.

wo r k pac k ag e  2 .3 : 

Vorming van een  
kwaliteitsnetwerk  
EurQHealth

→  Prof. Dr. Andreas Voss 
 a.voss@cwz.nl

 a.voss@mmb.umcn.nl 
 Rhein-Waal

→  Dr. Michael Dörr 
 michael.doerr@

 rhein-kreis-neuss.de
 Rhein-Maas-Nord
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34 35 Workpackage 3.1

dammen plaatsvinden. De modellen ter analyse van de kostenef-
fectiviteit van programma’s voor infectiebeheersing, die in het ka-
der van deze workpackage worden opgesteld, zullen de beslisbe-
voegde beleidsmakers in de Euregio ondersteunen bij hun keuze 
voor zinvolle preventie- en interventiemaatregelen. 

Dr. Ron Hendrix is arts-microbioloog werkzaam zowel in het Streeklaboratorium 

voor Microbiologie Twente en de Gelderse Achterhoek („Labmicta“) in Enschede 

als in het  Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Tevens is hij co-

projectleider van „EurSafety Health-net“ aan de Universiteit Twente in Enschede. 

Binnen het ziekenhuis betreft zijn interessegebied voornamelijk zorggerelateerde 

infecties (HCAI)’; dit betreft alle aspecten van infectiecontrole gaande van klas-

sieke ziekenhuishygiëne tot antibioticabeheer en epidemiologie. Sinds hij in het 

Nederlands-Duitse grensgebied werkzaam is, heeft grensoverschrijdende trans-

missie van MRSA van Duitsland naar Nederland en vice versa zijn speciale aandacht. 

Over deze thematiek zijn verschillende programma’s in nauwe samenwerking met 

de Duitsers ontwikkeld om zo verdere verspreiding van MRSA te voorkomen (www.

mrsa-net.eu,  www.eursafety.eu ). Eén belangrijk aspect van deze samenwerking 

is een programma om MRSA-dragers te dekoloniseren. Een ander aspect is snelle 

(moleculaire) MRSA-typering.

Binnen het microbiologisch laboratorium is zijn interessegebied virologie, serologie 

en moleculaire biologie met nadruk op moleculaire en culturele identificatie van 

MRSA.

doel: Analyse van de mate waarin gezondheidsstelsels 
worden belast door infecties, die met behandeling geas-
socieerd zijn, en ziekteverwekkers met een resistentie 
tegen antibiotica.

Behalve ethische spelen ook economische motieven een rol bij de 
bestrijding van nosocomiale infecties met multiresistente micro-
organismen. De financiële verliezen daardoor kunnen oplopen tot 
5-10 procent van het jaarlijkse ziekenhuisbudget. 
Ook buiten het ziekenhuis veroorzaken multiresistente ziektever-
wekkers kosten, bijv. in instellingen voor ouderen- en pleegzorg of 
doordat de getroffen personen uit het arbeidsproces wegvallen. 
De financiële belasting is langs de Nederlands-Duitse grens onge-
lijk verdeeld. Aan Duitse zijde is de prevalentie van bijv. met MRSA 
geassocieerde aandoeningen tot wel 20 keer hoger dan aan Ne-
derlandse kant. Dit vormt een belemmering voor de patiëntenmo-
biliteit en een hindernis voor één van de belangstelling doelstel-
lingen van het gezondheidsbeleid van de EU, namelijk het moge-
lijk maken van grensoverschrijdende zorg. EurSafety Health-net 
biedt nu voor het eerst een uitstekende mogelijkheid de econo-
mische relevantie van ingrepen om infecties met multiresistente 
ziekteverwekkers, die met de behandeling geassocieerd zijn, te 
evalueren en de invloed van nosocomiale infecties, ontwikkeling 
van resistentie en interventieprogramma’s in een macro-econo-
misch model weer te geven. Bovendien zal een kosten-baten-
analyse van de in het kader van het project uitgewerkte strate-
gieën om de verspreiding van resistentie micro-organismen in te 

wo r k pac k ag e  3 . 1 : 

“Burden of disease” en 
gezondheidseconomie

→ Dr. Ron Hendrix 
 r.hendrix@labmicta.nl

 Gronau-Enschede
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36 37 Workpackage 3.2

uiteenlopende vragen over veilige arbeidsomstandigheden en 
over preventie en beheersing van infectueuze ziekten antwoord 
te geven.

doel: Ontwikkeling en evaluatie van gebruikers- en 
beroepsspecifieke elektronische en online trainings-
systemen voor medewerkers in de gezondheidszorg.

In het kader van het project EUREGIO MRSA-net is een webge-
baseerd communicatieplatform ingericht, bedoeld om de grens-
overschrijdende gezondheidszorg te vergemakkelijken. Uit-
gaande van deze online-communicatietool zullen in het kader van 
EurSafety Health-net online-modules worden gerealiseerd om 
informatie te geven over de infectiebeheersingsmaatregelen aan 
patiënten en medewerkers in de zorg aan beide zijden van de 
grens. Om een grensoverschrijdend gezondheidsnetwerk voor 
e-health-diensten tot stand te brengen zullen de dialoogfuncties 
van het bestaande webgebaseerde communicatiesysteem wor-
den geoptimaliseerd, zodat deze in meerdere sectoren van de ge-
zondheidszorg en door openbare gezondheidsdiensten gebruikt 
kunnen worden. Bovendien is het de bedoeling het systeem te ge-
bruiken om de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling en 
communicatie in de Euregio’s te versterken. 
De tweede stap, die als onderdeel van EurSafety Health-net gezet 
dient te worden, betreft de invoering van een multimodaal dia-
loogsysteem om te kunnen voldoen aan de informatiebehoefte 
bij de gebruikers op het gebied van preventie. Het systeem moet 
gebruikers de mogelijkheid bieden in hun eigen taal te zoeken naar 
informatie, die in de vorm van video’s, protocollen en gedragsad-
viezen beschikbaar gesteld zullen worden. Het dialoogsysteem 
dient daarbij zo vorm te krijgen dat het in staat is op de meest 

→  Dr. Ron Hendrix 
 r.hendrix@labmicta.nl

 Gronau-Enschede

wo r k pac k ag e  3 . 2

E-health, structuren  
voor bijscholing  
en training
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38 39 Workpackage 3.3
Workpackage 3.8

doel: Coördinatie van en uitvoering geven aan themati-
sche campagnes, bedoeld om een sensibilisering  
voor patiëntveiligheid, bescherming tegen infecties en  
grensoverschrijdende zorg te bewerkstelligen.

Prof. dr. Alex W. Friedrich is specialist medische microbiologie, ziekenhuishygi-

ene en infectiologie (DGI). Hij bekleedt de leerstoel medische microbiologie en 

ziekenhuishygiëne aan de universiteit van Groningen en is hoofd van de afdeling 

Medische  Microbiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). 

Hij is expert op het gebied van infectie- en ziekenhuishygiëne en houdt zich al 

jarenlang intensief bezig met euregionale gezondheidszorg. Hij is daarnaast expert 

op het gebied van resistentie tegen antibiotica en zoönotische infecties en zet 

zich sinds vele jaren in voor nauwe samenwerking tussen onderzoek en openbare 

gezondheidsdiensten teneinde de patiëntveiligheid duurzaam te vergroten. Zijn 

taak is de algehele leiding van het project EurSafety Health-net.

→  Prof. dr. Alex W. Friedrich 
 alex.friedrich@umcg.nl

 Eems-Dollard-Regio

wo r k pac k ag e  3 . 8

Management thematisch 
campagnes, bijv.  
„European Antibiotic 
day”, „Euregional  
Handwashing campaign”

doel: Verzamelen en analyseren van gegevens op het 
gebied van antibioticagebruik in de stationaire en  
ambulante zorg. 

Binnen dit workpackage zullen gegevens over het antibioticage-
bruik in de primaire maar ook de stationaire patiëntenzorg onder-
werp van studie zijn. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van ge-
standaardiseerde classificaties “anatomic chemical therapeutic” 
en “defined daily dose”. Voor het onderzoeksgebied zullen gege-
vens over het gebruik van systemische antibiotica worden geïn-
ventariseerd. Er bestaat een correlatie tussen de toepassing van 
antibiotica en de ontwikkeling van resistentie. Er zijn nog maar wei-
nig gedetailleerde onderzoeksgegevens beschikbaar over de inzet 
van antibiotica in de niet-stationaire en de stationaire sector. Er 
bestaan hierbij zowel nationale als regionale verschillen. In Neder-
land is het beleid voor het voorschrijven van antibiotica restrictief, 
terwijl de gebruikscijfers in Duitsland, waar maar weinig gegevens 
beschikbaar zijn, juist hoger liggen. Via een gedetail leerde analyse 
zullen de methoden voor een dergelijke inventarisatie inzichtelijk 
worden gemaakt en zal onderzoek worden verricht naar het effect 
op de ontwikkeling van resistenties. Hiermee zal een fundament 
worden gelegd voor de noodzakelijke interventies.

Dr. Barbara Heinemann is medisch microbiologe en infectiologe bij het Labora-

torium Münster, dat de microbiologische diagnostiek verricht voor en advies over 

infectieziekten verleent aan circa 60 ziekenhuizen en circa 1.500 vrijgevestigde 

artsen in Noordwest-Duitsland. Als praktiserend microbiologe verleent zij advies 

over rationeel antibioticagebruik.

→  Dr. Barbara Heinemann 
 barbara.heinemann@

 labor-limbach.de
 Gronau-Enschede

wo r k pac k ag e  3 .3

Antibioticagebruik
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40 41 Workpackage 4.1
Workpackage 4.2

doel: Oprichting van een academie, die voor de Euregio’s 
Rijn-Waal, rijn-maas-noord en Maas-Rijn bij- en na-
scholingen voor personeel in de zorg, en in samen-
werking met de Akademie für den Öffentlichen 
Gesundheitsdienst. 

Deze workpackage heeft als doel de oprichting van een acade-
mie “zuid”, die gedurende vijf jaar door middel van bijscholingsac-
tiviteiten de basiskennis van medisch personeel over de preven-
tie van nosocomiale infecties en multiresistente ziekteverwek-
kers verbetert en op een gelijkwaardig niveau brengt. De doel-
groep bestaat uit alle soorten medisch personeel met inbegrip 
van klinisch en ambulant werkzame artsen, verplegend personeel 
en medewerkers van de openbare gezondheidsdiensten in beide 
landen. Er zullen thema’s aan de orde komen die al deze beroeps-
groepen zullen aanspreken. Daarnaast zullen bijeenkomsten voor 
specifieke beroepsgroepen worden georganiseerd. 
Ondanks het feit dat de gebieden aan elkaar grenzen zijn het Ne-
derlandse en het Duitse gezondheidsstelsel op verschillende 
structuren en tradities gebaseerd. Hierdoor bestaan er ook ver-
schillen in de aard van de problemen door nosocomiale infecties 
en multiresistente ziekteverwekkers, de wijze waarop deze pro-
blemen worden waargenomen en de in de loop van de tijd ont-
wikkelde oplossingsrichtingen om deze problematiek het hoofd 
te bieden. Deze in het oog springende verschillen stimuleren de 
deelnemers vraagtekens te zetten bij al lang bestaande dogma’s 
en rituelen, effectieve maatregelen te blijven toepassen c.q. van 

→  PD Dr. Roland Schulze-Röbbecke 
 schulzrr@uni-duesseldorf.de

 Rhein-Maas-Nord

wo r k pac k ag e 4 . 2

Euregionale academie 
voor patiëntveiligheid 
 en bescherming  
tegen infecties (zuid)

doel: Oprichting van een academie voor bij- en nascholing 
voor medewerkers in de zorg voor de Euregio’s Eems-
Dollard-Regio en Gronau-Enschede.

Het feit dat het kennisniveau van actoren in de diverse medische 
instellingen over vraagstukken rond de preventie en het manage-
ment van infecties door multiresistente ziekteverwekkers sterk 
uiteenloopt, waardoor geen gelijkwaardig inzicht en probleem-
bewustzijn bestaan, vormt voor dit werkterrein een belangrijke 
uitdaging. Dit leidt tot lacunes in de informatiestroom en dat zin-
volle c.q. noodzakelijke therapeutische maatregelen helemaal niet 
of in onvoldoende mate worden toegepast. Met het oog op deze 
situatie is het belang van de ontwikkeling van een bijscholingspro-
gramma, die de volledige medische zorgketen (ziekenhuis, instel-
lingen voor senioren- en pleegzorg, revalidatieklinieken, ambu-
lante zorg, ambulancediensten) omvat, enorm groot. Daarom zal 
in het kader van deze workpackage een hygiëne-academie “noord” 
worden opgericht. 

Dr. Jörg Hermann is directeur van het Institut für Krankenhaushygiene Oldenburg, 

dat ressorteert onder de Klinikum Oldenburg, het Evangelisches Krankenhaus 

Oldenburg en het Pius-Hospital Oldenburg. Al vele jaren organiseert hij landelijk 

bekende bijscholingsbijeenkomsten voor medewerkers in de zorg. Daarnaast 

begeleidt hij als specialist op het gebied van ziekenhuishygiëne klinieken in de 

Eems-Dollard-Regio. Behalve op het gebied van de conventionele ziekenhuishy-

giëne is hij expert op het terrein van de “antibiotic stewardship”. 

→  Dr. Jörg Herrmann 
 herrmann.joerg@

 klinikum-oldenburg.de
 Eems-Dollard-Regio

wo r k pac k ag e  4 . 1

Euregionale academie 
voor patiëntveiligheid  
en bescherming  
tegen infecties (noord)
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42 43 Workpackage 4.3

→  Andreas Kintrup 
 andreas.kintrup@kvwl.de 

 Gronau-Enschede

wo r k pac k ag e  4 .3

Euregionaal online  
critical incident reporting 
system (CrossCHECK)

doel: Invoering van een euregionaal online systeem voor 
het registreren en bediscussiëren van klinische prob-
leemsituaties bij grensoverschrijdende behandelingen

Dit workpackage is een belangrijk element van het risicomanage-
ment in het kader van het gehele project en maakt gebruik van 
de ervaringen uit bestaande Critical Incident Reporting Systems 
(CIRS). Een CIRS is een vrijwillig meldingssysteem dat speciaal 
is ontwikkeld om zwakke plekken in het klinische werkproces 
vast stellen, te analyseren en daaruit voorstellen voor verbete-
ring te formuleren. Het gaat hierbij om een rapportagesysteem 
aan de hand van een database waar, doorgaans anoniem, kritieke 
incidenten en bijna- ongelukken, die in zorginstellingen optreden, 
gemeld kunnen worden. In het kader van deze workpackage zal 
een online systeem met de naam “Crossborder Critical Health-
care Event Case-Reporting and Knowledge-Exchange” (Cross-
CHECK) voor het registreren van kritische incidenten in de grens-
overschrijdende zorg worden ontwikkeld en ingevoerd. Een ander 
oogmerk van deze workpackage is verbetering van de grensover-
schrijdende communicatie. 

Andreas Kintrup staat aan het hoofd van de afdeling “Zorgkwaliteit” van de 

Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe en is al jarenlang in het kader van 

euregionale projecten betrokken bij de grensoverschrijdende gezondheidszorg. 

elkaar over te nemen en overbodige maatregelen te schrappen. 
Gezamenlijke Nederlands-Duitse bijscholingsbijeenkomsten in 
het grensgebied dragen niet alleen bij aan een beter begrip van 
deze verschillen, maar leiden er ook toe dat men leert van de 
ervaringen en successen in het andere land. Zij bevorderen een 
goede afstemming tussen instellingen en overheidsinstanties 
rond het belangrijke vraagstuk van de patiëntveiligheid en dragen 
bij aan het overbruggen van tekortkomingen in de communicatie 
en misverstanden.

PD dr. Roland Schulze-Röbbecke is hoofd van de afdeling ziekenhuishygiëne van 

de universiteitskliniek Düsseldorf (UKD) en houdt zich al jarenlang bezig met het 

thema nosocomiale infecties. Hij is meer dan 20 jaar werkzaam op het gebied van 

ziekenhuishygiëne en kan terugzien op ruim 20 jaar ervaring met de opleiding van 

studenten en bijscholing van medewerkers in de zorg. Hij heeft de leiding over 

landelijk bekende bijscholingen op het gebied van bescherming voor zorgpersoneel. 

Thema Infektionsschutz für Personal im Gesundheitswesen.  
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Workpackage 4.5

doel:Euregionale coördinatie van complementaire 
lokale gezondheidsnetwerken voor patiëntveiligheid en 
bescherming tegen infecties. 

In het kader van deze workpackage zullen bestaande netwerken 
op het gebied van preventieve gezondheidszorg in het projectge-
bied worden verbonden met het EurSafety Health-net. Hiertoe 
behoren regionale netwerken ter bestrijding van MRSA, netwer-
ken van wondverzorgers van de Kassenärztliche Vereinigung en 
andere organisaties, gezondheids- en preventienetwerken op het 
gebied diabetes, voeding, ziekenhuishygiëne etc. Beoogd wordt 
een gezamenlijk forum op te richten waarbinnen de inspannin-
gen gebundeld en in een grensoverschrijdend perspectief verder 
ontwikkeld zullen worden, bijv. via bijeenkomsten en actiedagen. 
Hierin zullen ook de belangenbehartigende patiëntenorganisaties 
worden betrokken, waardoor de euregionale dialoog tussen zorg-
verleners en patiënten wordt gestimuleerd. De toegankelijkheid 
van het zorgaanbod staat in dit verband centraal. 

Prof. Dr. Karsten Becker is leidinggevend afdelingsarts en medisch specialist 

microbiologie, virologie en infectie-epidemiologie aan het Instituut voor Medische 

Microbiologie van de universiteitskliniek Münster. Zijn expertise ligt voornamelijk 

op het gebied van diagnostiek, therapie en de typering van micro-organismen als 

veroorzaker van behandelingsgerelateerde infecties. Het instituut geldt als één van de 

belangrijkste expertisecentra ter wereld op het gebied van de etiopathogenese van 

door stafylokokken veroorzaakte ziekten en het beschikt over fundamentele kennis 

met betrekking tot het epidemiologisch inzicht in MRSA en andere ziekteverwekkers.

→  Prof. dr. Karsten Becker 
 kbecker@uni-muenster.de

 Gronau-Enschede

wo r k pac k ag e  4 . 5

Netwerk van de preventie-
netwerken voor behande-
lingsgerelateerde infecties 
(Wond-Net, MRSA-net, 
Trauma-netwerk,  
Diabetes-net etc.)

→  Dr. Robin Köck 
 robin.koeck@ukmuenster.de

 Gronau-Enschede

wo r k pac k ag e  4 . 4

Telematisch typerings-
netwerk en systeem voor 
vroegtijdige waarschuwing 
tegen gevaarlijke  
en epidemische  
micro-organismen

doel: Uitwisseling van typeringsgegevens van resistente 
ziekteverwekkers en projectgerelateerde informatie. 
Invoering van een systeem voor vroegtijdige waarschu-
wing tegen ziekteverwekkers met een epidemisch en  
virulent potentieel.

De betrokken ziekenhuizen verzamelen in het kader van het pro-
ject epidemiologische basisgegevens over MRSA. Zij hebben af-
spraken gemaakt over een gezamenlijke screeningstrategie en 
registratiealgoritme zodat de vergelijkbaarheid van de gegevens 
gewaarborgd is. Als aanvulling op de epidemiologische surveil-
lance kunnen de resultaten van de moleculaire typering belang-
rijke aanwijzingen over de verspreidingsdynamiek van ziektever-
wekkers met antibioticaresistentie leveren. Hiermee worden ouk 
de gezondheidsdiensten ondersteund. In deze workpackage zal 
daarom een netwerk van laboratoria aan beide zijden van de grens 
worden gevormd die gebruik maken van dezelfde gestandaardi-
seerde methoden voor de typering van ziekteverwekkers. Deze 
methoden dienen door de verschillende laboratoria gemakkelijk 
te kunnen worden vergeleken (dezelfde laboratoriumtaal). 

Dr. Robin Köck is arts aan het Institut für Hygiene van de universiteitskliniek Mün-

ster. Hij houdt zich bezig met tegen antibiotica resistente ziekteverwekkers. Daar-

naast zet hij zich in voor de ontwikkeling van een regionaal netwerk ter bevordering 

van de preventie van MRSA en andere multiresistente ziekteverwekkers. Verder 

coördineert hij het multidisciplinaire onderzoeksproject MedVet Staph  waarbinnen 

de zoönotische aspecten van infecties met S. aureus/MRSA centraal staan.
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46 47 Workpackage 4.6

doel: Samenbrengen van de openbare gezondheidsdiens-
ten aan beide zijden van de grens in een netwerk.

Openbare gezondheidsdiensten hebben als taak binnen wette-
lijke bepaalde kaders een bijdrage te leveren aan de bescherming 
van burgers tegen bedreigingen van de gezondheid, zoals behan-
delingsgerelateerde infecties. De gezondheidsdiensten zullen in 
het kader van het project regionale “rondetafelbijeenkomsten” en 
gesprekken over de raakvlakken met MRSA en andere behande-
lingsgerelateerde infecties organiseren en regionale netwerken 
opbouwen, die in een “netwerk van netwerken” samengebracht 
zullen worden.
Doel van deze workpackage is bovendien duurzame instrumen-
ten en structuren voor de transfer van kennis en ervaringen tus-
sen euregionale en nationale c.q. internationale niveaus tot stand 
te brengen. 
Voor de implementatie van preventie- en bestrijdingsstrategieën 
tegen behandelingsgerelateerde infecties en een snelle transfer 
van op internationale of nationale schaal ontwikkelde strategieën 
naar het lokale praktische niveau zijn scholing en training van de 
actoren in de gezondheidszorg en van de openbare gezondheids-
diensten van essentieel belang. 
De gezondheidsdiensten vragen bovendien ieder jaar MRSA-ge-
gevens op bij de ziekenhuizen, die in de vorm van speciale rap-
portages beschikbaar worden gesteld. Deze gegevens zullen 
worden verzameld in een databank bij het LIGA en in een ieder 
jaar geactualiseerde versie worden gepubliceerd en op internet 

→  Dr. Inka Daniels-Haardt 
 inka.daniels-haardt@liga.nrw.de

 Gronau-Enschede

wo r k pac k ag e  4 . 6

Netwerk van de  
openbare gezondheids-
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aanschouwelijk worden gemaakt. Verder wordt gepland ook data 
van andere behandelingsgerelateerde c.q. voor public health rele-
vante ziekteverwekkers te verzamelen en de gegevens via een te 
realiseren Euregional Intelligence Server (EuRIS) uit te wisselen. 
Verder is het noodzakelijk de meldingssystemen en -procedures, 
databanken en bestaande structuren op het gebied van het ma-
nagement van ziekteuitbraken te inventariseren. Op basis hiervan 
zullen structuren voor grensoverschrijdende monitoring, die voor 
public health relevant zijn, en interfaces naar het grensoverschrij-
dende management van uitbraken tot stand worden gebracht.

Dr. Inka Daniels-Haardtis medisch specialiste op het gebied van hygiëne en 

milieugeneeskunde en hoofd van de afdeling gezondheidsbescherming aan het 

Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit (LIGA) van de deelstaat Nordrhein-

Westfalen. Binnen het project EUREGIO MRSA-net was zij verantwoordelijk voor 

de coördinatie van de openbare gezondheidsdienst (ÖGD).
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doel: Vorming van een voor het gehele grensgebied bruik-
baar serverplatform ten behoeve van gegevensuitwis-
seling, communicatie, informatie. Ontwikkeling van een 
projectwebsite met content-management-system in 
alle projectgebieden.

Alle betrokkenen bij het project en workpackage-leiders, alle sa-
menwerkingspartners en deelnemers dienen in de gelegenheid te 
worden gesteld via een communicatieplatform met elkaar te com-
municeren en gegevens uit te wisselen. Om een dergelijk platform 
te kunnen realiseren is een meertalige communicatieserver nodig. 
Deze communicatieserver dient het niet alleen mogelijk te maken 
dat informatie en gegevens worden uitgewisseld, maar ook dis-
cussiefora, een bibliotheek en euregionale en projectgerelateerde 
documenten en resultaten te bevatten. De deelnemende euregio-
nale samenwerkingspartners worden via dit te realiseren commu-
nicatieplatform in een netwerk samengebracht. Dit resulteert bo-
vendien in de vorming van een “corporate identity”, die vanwege 
de omvang van het projectgebied en de heterogeniteit van de af-
zonderlijke Euregio’s noodzakelijk is. 
Het project beschikt over een eigen tweetalige website, waarop 
het project en de deelnemers uitgebreid worden gepresenteerd. 
Daarnaast bevat de website een opsomming van alle activiteiten 
per Euregio. De website bestaat uit twee delen: een algemeen 
deel, dat door het pan-euregionale projectmanagement wordt 
beheerd, en de speciale delen waar de informatie over de afzon-
derlijke workpackages en netwerken zal worden gepresenteerd 

→  Dr. Ron Hendrix 
 r.hendrix@labmicta.nl

 Gronau-Enschede
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website, PR

en die door de afzonderlijke project- en WP-leiders via een con-
tent-management-systeem zullen worden gevuld en beheerd. Hier 
zullen, behalve de structuur en de doelstellingen van het project, 
de tussentijdse en definitieve resultaten van de diverse workpac-
kages worden gepubliceerd. Verder zal hier een informatieplat-
form voor zowel het geïnteresseerde publiek als de vakwereld 
ontstaan.

Dr. Ron Hendrix is arts-microbioloog werkzaam zowel in het Streeklaboratorium 

voor Microbiologie Twente en de Gelderse Achterhoek („Labmicta“) in Enschede 

als in het  Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Tevens is hij co-

projectleider van „EurSafety Health-net“ aan de Universiteit Twente in Enschede. 

Binnen het ziekenhuis betreft zijn interessegebied voornamelijk zorggerelateerde 

infecties (HCAI)’; dit betreft alle aspecten van infectiecontrole gaande van klas-

sieke ziekenhuishygiëne tot antibioticabeheer en epidemiologie. Sinds hij in het 

Nederlands-Duitse grensgebied werkzaam is, heeft grensoverschrijdende trans-

missie van MRSA van Duitsland naar Nederland en vice versa zijn speciale aandacht. 

Over deze thematiek zijn verschillende programma’s in nauwe samenwerking met 

de Duitsers ontwikkeld om zo verdere verspreiding van MRSA te voorkomen (www.

mrsa-net.eu,  www.eursafety.eu ). Eén belangrijk aspect van deze samenwerking 

is een programma om MRSA-dragers te dekoloniseren. Een ander aspect is snelle 

(moleculaire) MRSA-typering.

Binnen het microbiologisch laboratorium is zijn interessegebied virologie, serologie 

en moleculaire biologie met nadruk op moleculaire en culturele identificatie van 

MRSA.
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de belangen van patiënten in de management board behartigen. 
Verder zal EPECS een bijdrage leveren aan gezamenlijke activi-
teiten (lezingen, beursstand, actie schone handen etc.) waarbij zij 
wijzen op het belang van patiëntveiligheid. 

Prof. dr. Alex W. Friedrich is specialist medische microbiologie, ziekenhuishygi-

ene en infectiologie (DGI). Hij bekleedt de leerstoel medische microbiologie en 

ziekenhuishygiëne aan de universiteit van Groningen en is hoofd van de afdeling 

Medische  Microbiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). 

Hij is expert op het gebied van infectie- en ziekenhuishygiëne en houdt zich al 

jarenlang intensief bezig met euregionale gezondheidszorg. Hij is daarnaast expert 

op het gebied van resistentie tegen antibiotica en zoönotische infecties en zet 

zich sinds vele jaren in voor nauwe samenwerking tussen onderzoek en openbare 

gezondheidsdiensten teneinde de patiëntveiligheid duurzaam te vergroten. Zijn 

taak is de algehele leiding van het project EurSafety Health-net.

ziel: Samenwerking met belangengroeperingen van pa-
tiënten, bijv. EPECS voor de grensoverschrijdende 
behandeling van patiënten ter waarborging van ver-
gelijkbare kwaliteitsnormen ter bescherming van de 
patiënten.

Steeds meer patiënten in Europa maken gebruik van het zorgaan-
bod in andere Europese landen, hetzij als bewoner van een grens-
regio, hetzij gedurende een tijdelijk (vakantie)verblijf over de 
grens of juist doelgericht voor diagnostiek en therapie. Vooral 
voor de bewoners van grensregio’s c.q. de Euregio’s is het van be-
lang dat onnodige hindernissen, die het gebruik van het gezond-
heidsstelsel in het buurland bemoeilijken, verdwijnen.
In het kader van deze workpackage zal de samenwerking met 
EPECS en de daarbij aangesloten patiëntenorganisaties worden 
geïntensiveerd. Het doel is de mobiliteit te laten groeien en de po-
sitie van patiënten in Europa te versterken (empowerment). Bin-
nen deze workpackage zal hiertoe een homogene structuur wor-
den gevormd, die kan dienen als contactpunt voor patiënten van 
beide zijden van de grens. EPECS kan daarbij, behalve op directie 
adviesverlening, terugvallen op de expertise, die in de euregio-
nale competentiecentra en netwerken van EurSafety Health-net 
beschikbaar is, om aldus de belangstellende burgers, direct be-
trokkenen en patiënten optimale adviezen en informatie te kun-
nen verstrekken. 
EPECS fungeert hierbij in het kader van EurSafety Health-net als 
contactpunt voor patiënten en hun familieleden (helpdesk) en zal 

→  Prof.dr. Alex W. Friedrich 
 alex.friedrich@umcg.nl

 Eems-Dollard-Regio
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European Patient  
Empowerment voor  
grensoverschrijdende 
zorg
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23. 11. 2009: “Stop Schmuddel Fritze“ op de scholen-
gemeenschap Anne Frank Rheinkamp

Doel van dit Duits-Nederlandse gezondheidsproject is om 
scholen en scholieren actief te betrekken bij een voor scholen 
geschikte preventiemethode tegen onder andere griepinfec-
ties. Het project is op 23 november 2009 gepresenteerd op de 
scholengemeenschap Anne-Frank Rheinkamp te Moers. Scho-
len spelen op het gebied van “gezondheidseducatie” een bijzon-
dere rol. In de komende maanden zullen de scholieren kennis 
maken met de preventiemogelijkheden tegen infectieziekten 
en zullen de basisregels op het gebied van hygiëne, zoals het op 
de juiste manier handen wassen, in het alledaagse schoolleven 
worden ingevoerd en daar eigen worden gemaakt. Deze actie is 
geïnitieerd door prof. dr. Andreas Voss, arts voor medische mi-
crobiologie en hygiëne aan de ziekenhuizen in Nijmegen, en sa-
men met dr. Rüdiger Rau van de afdeling gezondheidszorg van 
de Kreis Wesel gestart. Foto Kreis Wesel

11. 03. 2010: startbijeenkomst in het Kreishaus in Meppen

Landrat Hermann Bröring, dr. Jörg Hermann, di-
recteur van het instituut voor ziekenhuishygiëne 
in Oldenburg, dr. Birgit Stoßberg, hoofd van de 
gezondheidsdienst van de Kreis, Hermann Wes-
sels en Peter Paul Knol, beide namens INTERREG 
IV A, dr. Matthias Pulz, voorzitter van de gezond-
heidsdienst van de deelstaat Niedersachsen, en 
dr. Fabian Feil van het Ministerium für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit (v.l.n.r.) van de 
deelstaat Niedersachsen geven het startschot 
voor het INTERREG-project in de Eems-Dollard-
Regio.  Foto: Landkreis Emsland

19. 11. 2009: kick-off-bijeenkomst EurSafety Health-net in 
Enschede 

Introductie van EurSafety Health-net op 19 november 2009 
in Enschede. Aanwezig waren o.a. de voormalige minister van 
volksgezondheid van NRW Karl-Josef Laumann, de rector van 
de WWU mevr. Prof. dr. Ursula Nelles en de verantwoordelijken 
voor het project prof. dr. Alexander W. Friedrich (destijds UKM, 
inmiddels UMCG) en dr. Ron Hendrix (Universiteit Twente). 

Foto’s: UT
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08. en 09. 07. 2010: halfjaarlijkse bijeenkomst van  
WP-leaders en het steering committee in Gronau

Tijdens de eerste halfjaarlijkse bijeenkomst in 2010 infor-
meerden de workpackage-leaders de leden van het steering 
committee en andere in het project geïnteresseerde deelne-
mers over de actuele stand van zaken in alle workpackages. De 
ca. 60 deelnemers hadden een actieve inbreng in de discussies. 
Foto: Dr. Jürgen Seiger

27. 08. 2010: hygiënecongres bij de Klinikum Oldenburg

Dr. Matthias Pulz, prof. dr. Alex W. Friedrich en dr. Jörg  
Herrmann (v.l.n.r.) presenteerden aan ca. 100 deskundigen van 
ziekenhuizen, revalidatieklinieken en gezondheidsdiensten in 
de Eems-Dollard-Regio het kwaliteitskeurmerk, waarmee zie-
kenhuizen hun inspanningen ten behoeve van de bescherming 
van de patiënt kunnen staven. De maatregelen worden begeleid 
en bewaakt door de plaatselijk gezondheidsdiensten. De nieuw 
opgerichte hygiëne-academie noord zorgt voor de vakinhou-
delijke en wetenschappelijke begeleiding van het project. Deze 
wordt geleid door dr. Jörg Herrmann, directeur van het instituut 
voor ziekenhuishygiëne, dat verantwoordelijk is voor hygiëne-
gerelateerde zaken binnen de drie ziekenhuizen in Oldenburg. 
Foto: Peter Kreier

08. 05. 2010: een grensoverschrijdend netwerk ontstaat

Prof. dr. Andreas Voss (Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijme-
gen, links) en prof. dr. Alex W. Friedrich (sinds begin 2011 uni-
versiteitskliniek Groningen) bij een grensoverschrijdende net-
werkbijeenkomst bij het Institut für Hygiene van de universi-
teitskliniek Münster. Foto: UKM

15. 06. 2010: ziekenhuizen in de Kreis Wesel samen tegen 
ziekenhuisinfecties

De oprichting van het MRSA-net Rijn-Waal 
op 10 juni 2010 vormt een teken van waarde-
ring voor het werk van Dr. Rüdiger Rau (afde-
ling gezondheidszorg van de Kreis Wesel) en de 
hygiënisten van de acht ziekenhuizen in deze 
Kreis voor wat betreft het thema MRSA. Op de 
foto: de ziekenhuisdirecteuren c.q. hun plaats-
vervangers na de officiële ondertekening van 
de “EUREGIO EurQHealth akkoordverklaring 
(2009-2014) EQS 1“, waarmee zijn hun samen-
werking bij de bestrijding van MRSA en voor 
verdere kwaliteitsverbeteringen hebben beze-
geld. De initiatiefnemers hopen dat na de start 
in de Kreis Wesel ook andere ziekenhuizen in 
de Euregio Rijn-Waal zich bij dit project ter ver-
betering van de zorg voor de patiënt zullen 
aansluiten. Foto:
Vertegenwoordigers van de directies van alle 
acht ziekenhuizen in de Kreis Wesel en prof. dr. 
Alex W. Friedrich (3e v. l.), Heinz-Dieter Bartels 
(4e v. l.), prof. dr. Andreas Voss (5e v. l.) en dr. 
Rüdiger Rau (6e v. l.). Foto’s: Kreis Wesel
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24. 6. 2011: uitreiking van het tweede  
kwaliteitskeurmerk aan 40 ziekenhuizen

Veertig ziekenhuizen in de regio’s Münsterland en Grafschaft 
Bentheim, die zich hebben aangesloten bij de grensoverschrij-
dende Duits-Nederlandse kwaliteitskring EurSafety Health-
net, ontvingen op 24 juni 2011 in de universiteitskliniek Mün-
ster (UKM) als eerste ziekenhuizen in Nordrhein-Westfalen en 
Niedersachsen het tweede kwaliteitskeurmerk van de kwali-
teitskring. Projectcoördinator prof. dr. Alex W. Friedrich (UMCG, 
vooraan, 2e van rechts) toonde zich verheugd over het succes 
van het project en de betrokkenheid van de deelnemende zie-
kenhuizen. Foto: UKM

18. 6. 2011: uitreiking van kwaliteitscertificaten aan  
instellingen voor pleegzorg

De eerste instellingen voor pleegzorg, die in de Euregio Rijn-
Waal hebben voldaan aan alle kwaliteitscriteria en daarom hun 
keurmerk voor kwaliteit en transparantie hebben ontvangen, 
samen met de coördinatoren van het project EurSafety en de 
burgemeester. Foto: ZZG Zorggroep

17. 3. 2011: bezoek door minister Christine Clauß  
aan Groningen

Minister Christine Clauß van de Duitse deel-
staat Sachsen stelde zich bij prof. dr. Alex 
W. Friedrich (lead partner) en dr. Nico Mees-
sen (medisch directeur van het UMCG) op de 
hoogte van het project “EurSafety Health-net” 
en de Nederlandse aanpak van multiresistente 
ziekteverwekkers. Daartoe bracht zij op 17 
maart 2011 een bezoek aan het UMCG in Gro-
ningen. Foto: Deleg. Sächs. Landtag
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uitwisseling van alle noodzakelijke informatie tussen de coördi-
nerende instanties in de Euregio’s, kan EurSafety Health-net bij-
dragen aan het wegnemen van deze hindernis. 

4.2  Economische meerwaarde

Beide zijden ondervinden van profijt van de terugdringing van 
infecties, die verantwoordelijk zijn voor materieel niet meet-
baar leed bij de getroffen patiënten en hun familieleden, maar 
die ook leiden tot meerkosten door de noodzakelijke extra the-
rapeutische inspanningen en een verlengd ziekenhuisverblijf. 
De universiteitskliniek Münster heeft in het kader van het pro-
ject EUREGIO MRSA-net kunnen aantonen dat investeringen in 
preventief onderzoek ter identificatie van MRSA-dragers, voor-
afgaand aan stationaire opname, voor een chirurgische kliniek 
een netto besparing van 20.000 euro hebben opgeleverd. De 
kwaliteit van de zorg neemt toe wanneer de anders noodza-
kelijke ingrijpende hygiënische maatregelen ter preventie van 
infecties achterwege kunnen blijven doordat de gezondheids-
risico’s laag zijn (bijv. ongebruikte bedden in patiëntenkamers 
met patiënten voor wie een quarantaineplicht geldt, zoals bij 
MRSA). Verlenging van de ligduur leidt daarnaast tot hogere 
ziekteverzuimcijfers.

Indien het zou lukken het MRSA-aandeel aan Duitse of Belgi-
sche zijde van gemiddeld 25 procent terug te dringen tot het Ne-
derlandse niveau van 1-3 procent, dan zou dat enorme besparin-
gen in de behandelingskosten en de kosten van ziekteverzuim 
met zich meebrengen. Uitgaande van een MRSA-prevalentie 
van 1,4 per 100 patiëntopnames, zoals vastgesteld in het pro-
ject EUREGIO MRSA-net, zou een daling van het MRSA-aandeel 
naar het Nederlandse niveau in de euregionale grensgebieden 
een teruggang met ongeveer 10.000 MRSA-kolonisaties en ca. 
2.500 MRSA-besmettingen per jaar betekenen. Dit zou een jaar-
lijkse kostenbesparing van ca. 45.000.000 euro kunnen opleve-
ren. Voor wat betreft MRSA-infecties zou dat een winst van ca. 
21.250 werkdagen per jaar met zich meebrengen, wat overeen-
komt met 89 fulltime arbeidsplaatsen. Deze berekeningen be-
treffen dan nog maar één ziekteverwekker: MRSA. Wanneer de 
beschermende maatregelen zouden worden uitgebreid naar an-
dere ziekteverwekkers en infecties, dan mag gerekend worden 
op nog hogere kostenbesparingen. 

4.1  Grensoverschrijdende meerwaarde

De grootste uitdaging waar de gezondheidssector aan beide 
zijden van de Nederlands-Duitse grens momenteel voor staat, 
omvat, naast de financiering, de vergrijzing van de bevolking en 
daarmee van de patiëntenpopulatie, de mogelijke uitbreiding 
van infectieziekten en preventieve maatregelen tegen bedrei-
gingen van de gezondheid. Risicominimalisatie in de gezond-
heidszorg leidt tot verlaging van de morbiditeit en de mortaliteit. 
Behandelingsgerelateerde infecties vormen aan beide zijden 
van de grens een hoofdrisico. Het optreden van dergelijke infec-
ties is op zijn beurt rechtstreeks gerelateerd aan de stijging van 
de gemiddelde leeftijd en de toename van risicofactoren (over-

gewicht, diabetes, doorbloedingsstoornissen, 
wonden etc.), die het optreden en de versprei-
ding van infecties door ziekteverwekkers als 
MRSA bevorderen. 

De tot nu toe geslaagde Nederlandse aanpak 
bij de bestrijding behandelingsgerelateerde 
MRSA-infecties verdient zo goed mogelijk na-
volging aan Duitse en Belgische zijde van de 
grens. Anderzijds is het noodzakelijk dat voor 
Nederlandse patiënten de toegang tot specia-
listen in de ambulante zorg wordt vereenvou-
digd zodat een uitbreiding van ziekteverwek-
kers vroegtijdig onderkend wordt. Dit betreft 
vooral ziekteverwekkers die zich kunnen ver-
spreiden via het normale vrije grensoverschrij-
dende verkeer en sociale contacten zonder 
verblijf in het ziekenhuis (werkplek, winkels, bi-
nationale samenlevingsvormen, uitstapjes etc.), 
d.w.z. de zogenoemde ca-MRSA (community 
acquired) en la-MRSA (livestock associated).

De grensregio’s ondervinden hiervan rechtstreeks voordeel. 
Het gevaar van import van ha-MRSA (hospital acquired) van 
Duitsland en België naar Nederland en van ca-MRSA of la-MRSA 
van Nederland naar Duitsland en België vormt een mogelijke 
hindernis voor een onbeperkte mobiliteit van patiënten en zorg-
personeel en voor de grensoverschrijdende scholing in medi-
sche beroepen. Door terugdringing van het aantal MRSA-be-
smettingen, in het bijzonder door middel van samenwerking en 

Foto: Wunderlich
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vroegtijdige waarschuwing tegen de zeer gevaarlijke ca-MRSA). 
Op deze wijze zal de in het directe grensgebied bestaande, op 
nationale en internationale schaal gerenommeerde expertise 
met elkaar in verbinding worden gebracht en met ondersteu-
ning van samenwerkingspartners, ook buiten de Euregio’s, wor-
den gebundeld. In het kader van EurSafety Health-net worden 
euregionale kwaliteitsnetwerken en euregionale competentie-
centra aan elkaar gekoppeld. 

Alle partners van EurSafety Health-net zullen hun samenwer-
king ook na de subsidieperiode in de regio voortzetten en hun 
activiteiten afstemmen op de grensoverschrijdende ervaringen 
en resultaten. Beoogd wordt het project ook in de Europese 
context zichtbaar te maken, wat reden is om met nationale en 
internationale vakgroepen, de Europese Commissie, de Werk-
gemeenschap van Europese Grensregio’s etc. samen te werken. 
Daarmee wordt gewaarborgd dat de projectresultaten in an-
dere regio’s worden overgenomen. Hiermee draagt EurSafety 
Health-net ertoe bij dat één van de hoofddoelstellingen van de 
Europese Unie, het vrije grensverkeer, duurzaam positief wordt 
beïnvloed. 

4.3  Meerwaarde voor andere regio’s

Doordat de complete medische zorgketen, zowel in de ambu-
lante als de stationaire zorg, in het project centraal staat, kun-
nen de inzichten, die gedurende de projectlooptijd van vijf jaar 
naar voren komen, rechtstreeks worden gebruikt als grondslag 
voor maatregelen in andere regio’s in de betrokken buurlanden, 
maar ook elders in Europa. Om deze reden zullen extra-euregio-
nale partnerschappen worden opgebouwd. Een onderling goed 
afgestemde en transparante aanpak met betrekking tot kwa-
liteitsnormen, waardoor MRSA tijdig geïdentificeerd en geëli-
mineerd wordt, leidt tot gestructureerde, talrijke en duurzame 
voordelen voor de gehele grensregio. De andere regio’s in de 
buurlanden en ook elders in Europa ondervinden daarmee voor-
deel van de uitwisseling van kennis en ervaringen. 
 
4.4  Duurzaam karakter van het project

Het oogmerk van EurSafety Health-net betreft het hoogste 
goed in de kwaliteit van de gezondheidszorg, de patiëntveilig-
heid. Deze valt onder het werkveld preventie en geldt als voor-
waarde voor de mobiliteit van patiënten, maar ook voor lands-
grensoverschrijdende activiteiten van zorgverleners. 

Concreet is het noodzakelijk patiënten te beschermen tegen 
infectiegevaren, die hen in samenhang met de behandeling be-
dreigen. Van het allergrootste belang is hierbij bescherming 
tegen ziekteverwekkers met een resistentie tegen antibiotica 
(bijv. MRSA), in het bijzonder omdat het aandeel daarvan in 
Duitsland en België tot 20 maal hoger ligt dan in Nederland. Om 
de patiëntveiligheid te kunnen waarborgen en de zorgkwaliteit 
op een gelijk niveau te brengen zullen in het kader van EurSafety 
Health-net euregionale netwerken met deelnemers uit de regi-
onale gezondheidssector worden gevormd. 

Met het oog op duurzaamheid is het in dit kader van bijzonder 
belang dat de kernactiviteiten van het project (paneuregionaal 
management, EurQHealth-netwerken) gedurende een periode 
van in totaal vijf jaar worden uitgevoerd. Daarnaast zullen com-
petentiecentra werken aan speciale thema’s, die noodzakelijk 
zijn om de patiëntveiligheid te vergroten (bijv. antibioticage-
bruik, informatie en bijscholing, registratie van infectiegegevens 
en gegevens betreffende antibioticaresistentie, systeem voor 
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5. Resultaten  
een selectie uit de jaren 

2009–2011


