
 

Periodieke rapportage over antibioticagebruik, incl. verloop en korte reflectie 
De Commissie Wet zorg en dwang van St. Franciscus komt 3 keer per jaar bij elkaar en dan wordt 
onder andere het antibioticagebruik behandeld. Er wordt besproken hoeveel bewoners antibiotica 
gebruiken, hoe dit verloopt, of er een stijging of een daling te zien is en tot slot wordt hier op 
gereflecteerd. Hieronder kunt u de resultaten over 2019 en aansluitend ook de voorgaande jaren 
zien. 
 
Antibioticagebruik 2020 
Aantal patiënten dat in huis is geweest: 78 
Gemiddeld aantal patiënten: 54 
Aantal patiënten dat een antibioticum heeft gekregen: 31 (39,7%) 
 
Geneesmiddelkeuze: 
BETALACTAM-ANTIBIOTICA, PENICILLINES 

 amoxicilline (3,3%) 

 flucloxacilline (1,7%) 

 amoxicilline met betalactamaseremmer (25,0%) 
 
OVERIGE BETALACTAM-ANTIBIOTICA 

 cefuroxim (3,3%) 

 ceftriaxon (1,7%) 
 
SULFONAMIDEN EN TRIMETHOPRIM 

 sulfamethoxazol met trimethoprim (1,7%) 
 

CHINOLONEN 

 ciprofloxacine (8,3%) 
 

OVERIGE ANTIBACTERIELE MIDDELEN 

 nitrofurantoine (11,7%) 

 fosfomycine (43,3%) 
 

Antibioticagebruik 2019 
Aantal patiënten dat in huis is geweest: 80 
Gemiddeld aantal patiënten: 46 
Aantal patiënten dat een antibioticum heeft gekregen: 25 (31.3%) 
 
Geneesmiddelkeuze: 
TETRACYCLINES 

 doxycycline (1.9%) 
 

BETALACTAM-ANTIBIOTICA, PENICILLINES 

 amoxicilline (7.5%) 

 amoxicilline met betalactamaseremmer (43.4%) 
 

  



 

CHINOLONEN 

 ciprofloxacine (9.4%) 
 

OVERIGE ANTIBACTERIELE MIDDELEN 

 nitrofurantoine (13.2%) 

 fosfomycine (24.5%) 
 

 
Antibioticagebruik 2018 
Aantal bewoners dat in huis is geweest: 65 
Gemiddeld aantal bewoners: 41 
Aantal bewoners dat een antibioticum heeft gekregen: 29 (44,6%) 
 
Geneesmiddelkeuze: 
  
TETRACYCLINES 

 doxycycline (7,9%) 
 
 BETALACTAM-ANTIBIOTICA, PENICILLINES 

 amoxicilline (17.5%) 

 flucloxacilline (1.6%) 

 amoxicilline met betalactamaseremmer (22.2%) 
 
 OVERIGE BETALACTAM-ANTIBIOTICA 

 ceftriaxon (3.2%) 
 
 CHINOLONEN 

 ciprofloxacine (11.1%) 
 
 OVERIGE ANTIBACTERIELE MIDDELEN 

 nitrofurantoine (23.8%) 

 fosfomycine (9.5%) 
 
 AMOEBIASISMIDDELEN EN ANDERE ANTIPROTOZOICA 

  metronidazol (1.6 %) 
 
Antibioticagebruik 2017 
Aantal bewoners dat in huis is geweest: 52 
Gemiddeld aantal bewoners: 41 
Aantal bewoners dat een antibioticum heeft gekregen: 28 (53.8%) 
 
Geneesmiddelkeuze: 
  
TETRACYCLINESA 

 doxycycline (3.4%) 
 
 BETALACTAM-ANTIBIOTICA, PENICILLINES 



 

 amoxicilline (12.5%) 

 flucloxacilline (1.1%) 

 amoxicilline met betalactamaseremmer (39.8%) 
 
 OVERIGE BETALACTAM-ANTIBIOTICA 

 ceftriaxon (1.1%) 
 
 CHINOLONEN 

 ciprofloxacine (2.3%) 
 
 OVERIGE ANTIBACTERIELE MIDDELEN 

 nitrofurantoine (36.4%) 

 fosfomycine (1.1%) 
 
 AMOEBIASISMIDDELEN EN ANDERE ANTIPROTOZOICA 

  metronidazol (2.3%) 
 
Toelichting/Reflectie  

2017 2018 2019 2020 

Aantal bewoners dat in huis is geweest 52 65 80 78 

Gemiddeld aantal bewoners 41 41 46 54 

Aantal bewoners dat een antibioticum heeft gekregen 28 (53.8%) 29 (44,6%) 25 (31,3%) 31 (39,7%) 

TETRACYCLINES     

 doxycycline  3,4% 7,9% 1,9% - 

 BETALACTAM-ANTIBIOTICA, PENICILLINES     

 amoxicilline  12,5% 17,5% 7,5% 3,3% 

 flucloxacilline  1,1% 1,6% - 1,7% 

 amoxicilline met betalactamaseremmer  39,8% 22,2% 43,4% 25,0% 

 OVERIGE BETALACTAM-ANTIBIOTICA     

 cefuroxim - - - 3,3% 

 ceftriaxon 1,1% 3,2% - 1,7% 

SULFONAMIDEN EN TRIMETHOPRIM     

 sulfamethoxazol met trimethoprim - - - 1,7% 

 CHINOLONEN     

 ciprofloxacine  2,3% 11,1% 9,4% 8,3% 

OVERIGE ANTIBACTERIELE MIDDELEN     

 nitrofurantoine 36,4% 23,8% 13,2% 11,7% 

 fosfomycine 1,1% 9,5% 24.5% 43,3% 

AMOEBIASISMIDDELEN EN ANDERE ANTIPROTOZOICA     

 metronidazol 2,3% 1,6% - - 

 
Overall zien we (percentueel) een dalende trend over de afgelopen vier jaar. In 2020 is het 
antibioticagebruik gestegen ten opzichte van 2019, maar het percentage ligt nog aanzienlijk lager 
dan in 2017 en 2018. In sommige middelen zien we een daling in het gebruik en er is t.a.v. sommige 



 

middelen zien soms ook een stijging.  De inzet van antibiotica is natuurlijk zeer situatieafhankelijk en 
per specifiek geval worden er door de specialist ouderengeneeskunde afwegingen gemaakt.  
 


