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Samenvatting
Recent zijn geluiden opgegaan dat de opbrengst van 
de BRMO-screeningsvragenlijst niet opweegt tegen de 
tijd en moeite die erin wordt gestoken. In Amsterdam 
UMC blijkt de opbrengst van de vragenlijst in de vorm 
van nieuw gevonden BRMO-dragers poliklinisch vele 
malen lager dan in de kliniek (number needed to ask
poliklinisch  meer  dan  100  keer  hoger).  Hoewel  de 
compliance  met  betrekking  tot  het  afnemen  van 
kweken  op  de  polikliniek  zeer  laag  is,  zijn  daar  in 
recente  historie  geen  uitbraken  gesignaleerd.  De 
poliklinische  screeningsvragenlijst  lijkt  dus  geen 
effectieve strategie en de kans lijkt klein dat afschaffen 
op de polikliniek zal leiden tot een relevante toename 
van transmissie van BRMO of uitbraken. In klinische 
setting daarentegen zou in onze dataset het weglaten 
van de vragenlijst  theoretisch kunnen  leiden  tot een 
toename van de onverwachte bevindingen van MRSA, 
CPE en VRE – en daarmee tot potentiële uitbraken. 
Gezien  de  omvang  die  dergelijke  uitbraken  kunnen 
aannemen en de kosten die daarmee gemoeid zijn, 
gaat  onze  voorkeur  uit  naar  het  behouden  van  de 
BRMO-screeningsvragenlijst voor de klinische setting.

Summary
Recent publications have hinted that the yield of the 
HRMO  screening  questionnaire  in  Dutch  hospitals 
does not outweigh the effort that has to be put in. In 
Amsterdam UMC, we found that the number of newly 
identified  HRMO  carriers  through  screening  in  the 
outpatient departments was much lower than in clinical 
setting (number needed to ask more than 100 times 
higher for outpatients). Even though the compliance in 
obtaining screening cultures from outpatients  is very 
low,  no  outbreaks  have  been  observed  in  these 
departments. The screening questionnaire appears to 
be an ineffective strategy in the outpatient department 
and  the  risk  of  a  significant  increase  in  HRMO 
transmission or outbreaks when abandoning it, seems 

small. In a clinical setting however our data suggests 
that  abandoning  the  questionnaire  could  lead  to  a 
significant increase in unexpected findings of MRSA, 
CPE  and  VRE  and  thus  potential  outbreaks. 
Considering the scale and costs of such outbreaks, we 
prefer to retain the questionnaire in the clinical setting.

Inleiding 
Recent verschenen  twee artikelen, geschreven door 
collega’s  uit  het  UMC  Utrecht  en  Sint  Antonius  te 
Nieuwegein,  die  het  landelijk  gebruik  van  de 
screeningsvragenlijst met risicofactoren voor bijzonder 
resistente  micro-organismen  (BRMO)  ter  discussie 
stelden [1,2]. Zij beredeneerden dat de opbrengst van 
de vragenlijst, namelijk het  identificeren van BRMO-
dragers en daarmee voorkómen van transmissie, niet 
lijkt op te wegen tegen de tijd en moeite die het afnemen 
van de vragenlijst en instellen van isolatiemaatregelen 
nu kost. Geënthousiasmeerd door dit initiatief hebben 
wij de data uit ons eigen ziekenhuis geanalyseerd. Wij 
vroegen  ons  af  wat  de  huidige  opbrengst  van  de 
BRMO-screeningsvragenlijst  is  voor  klinische 
opnames  en  de  polikliniek.  Ook  hebben  we  een 
overzicht  gemaakt  van  poliklinische  contactonder-
zoeken en uitbraken, om te achterhalen  in hoeverre 
BRMO daar een probleem vormen.

Methoden
Er  werden  data  verzameld  uit  het  laboratorium-
informatiesysteem  GLIMS,  het  elektronisch 
patiëntendossier EPIC en het archief van de afdeling
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 Infectiepreventie. Voor de periode 2020-2021 werden 
de analyses voor heel Amsterdam UMC uitgevoerd, 
voor  de  periode  2016-2019  alleen  voor  de  locatie 
VUmc omdat alleen daar  toen al GLIMS   in gebruik 
was. 
Er werden data verzameld voor de periodes 16-3-2016 
(implementatie  EPIC  VUmc)  tot  1-9-2019  en 
19-1-2020 (implementatie GLIMS voor beide locaties 
Amsterdam UMC) tot 31-12-2021. 
Resultaten van BRMO-vragenlijsten werden uit EPIC 
geëxtraheerd  per  contact.  Geannuleerde  en  no-
showcontacten werden hierbij geëxcludeerd. In onze 
analyses  is geen rekening gehouden met eventueel 
meerdere  vragen  die  met  ‘ja’  beantwoord  werden 
(bijvoorbeeld veehouder én bekend drager). Op beide 
locaties van het Amsterdam UMC was het poliklinisch 
beleid om alleen op zogeheten ‘invasieve’ poli’s de
BRMO-screeningsvragenlijst af te nemen (bijvoor-
beeld wel KNO maar niet Audiologie). BRMO-vragen-
lijsten afgenomen op de SEH vallen onder de klinische 

l

opnames, evenals functieafdelingen en dagopnames. 
Data uit GLIMS werden geselecteerd op basis van de 
indicatie BRMO-screening. Uit het archief van
Infectiepreventie  is  een  overzicht  gemaakt  van  alle 
contactonderzoeken en uitbraken op de poliklinieken 
van VUmc 2016-2019, AMC 2015-2018, heel Amster-
dam  UMC  2020-2021.  Van  AMC  2015-2018  zijn 
weliswaar  geen  kweekdata  beschikbaar,  maar 
hiermee wordt de steekproef met betrekking  tot het 
vóórkomen van uitbraken en contactonderzoeken op 
de polikliniek een stuk groter.
Op basis van de lokale ‘beslisboom non-WMO’ valt dit 
onderzoek  niet  onder  de Wet  Medisch  Onderzoek; 
daarom is geen ethische goedkeuring gevraagd bij de 
medisch-ethische toetsingscommissie. 

Resultaten

Klinische opnames 
In de periode 2016-2019 is in VUmc 25 procent van 
de  66.380  toegekende  BRMO-vragenlijsten  voor 
klinische bezoeken ingevuld (tabel 1). Van de volledig 
ingevulde  vragenlijsten  was  99,6  procent  ingevuld 
middels de knop ‘Antwoord op alle vragen nee’. Totaal 
zijn er 498 vragen met een ‘ja’ beantwoord. In dezelfde 
periode zijn totaal 668 BRMO-kweeksets (tabel 2, zie 
pagina  176)  afgenomen  op  een  klinische  afdeling. 
Hiervan  waren  in  totaal  182  kweken  positief  die 
toebehoorden aan 165 unieke patiënten. Dit betrof 20 
bekende BRMO-dragers (12 procent) en 145 patiënten 
met  een  nieuw  gevonden  BRMO  (88  procent). 
Hieronder  waren  134  nieuwe  bevindingen  van 
Extended  Spectrum  bètalactamase  (ESBL)-
producerende  of  multiresistente  (MR)  Entero-
bacterales;  negen  nieuwe  methicilline-resistente 
Staphylococcus  aureus  (MRSA)  en  vijf  carba-
penemase-producerende  Enterobacterales  (CPE). 
Ook  werden  drie  multiresistente  Pseudomonas 
auruginosa  (waarvan  één  ook  carbapene-mase-
producerend)  en  twee multiresistente Acinetobacter 
baumanii-complex gevonden. De number needed to 
ask (NNTA) voor een nieuw gevonden BRMO-drager 
komt hiermee op 116 vragenlijsten (16.889 ingevulde 
vragenlijsten/145  BRMO-dragers).  Nieuwe  bevin-
dingen  van  ESBL’s  of  multiresistente  Entero-
bacterales  hebben  over  het  algemeen  minder 
consequenties dan andere BRMO: er wordt in de regel 
geen contactonderzoek uitgevoerd, er is meestal geen

Alle toegekende lijsten

VUmc

2016-2019 

AUMC 

2020-2021

Vragenlijsten 66.380 73.201

Niet ingevuld 49.491 37.342

Iets ingevuld 16.889 35.859

Volledig 15.009 13.155

‘Alles nee’ 14.959 13.113

Ingevulde ja’s

Bekend drager 202 174

Buitenlandse 

zorginstelling 152 184

Contactonderzoek 42 43

Huisgenoot 1 18

Vleesdieren 15 21

Dialyse 72 146

Asielzoeker 13 21

Adoptie 1 1

Totaal ja’s 498 608

Tabel 1. BRMO-vragenlijsten voor klinische opnames 
(inclusief SEH, dagopname en functieafdelingen) en 
ingevulde ja’s in deze vragenlijsten.
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hardnekkige  verspreiding  in  de  omgeving  en  de 
patiënten  met  een  eventuele  infectie  kunnen  nog 
steeds met bètalactamantibiotica behandeld worden. 
Als deze daarom buiten beschouwing worden gelaten 
is de NNTA 16.889/16 = 1056 vragenlijsten. 
In de periode 2020-2021 was de compliance in heel 
Amsterdam UMC  hoger:  49  procent  van  de  73.201 
toegekende BRMO-vragenlijsten voor klinische bezoe-
ken is ingevuld. In totaal zijn er 608 vragen met een ‘ja’ 
beantwoord. In dezelfde periode zijn in totaal 639 keer 
BRMO-kweken  ingestuurd vanaf een klinische afde-

ling. Hiervan waren 234  kweken positief,  die  toebe-
hoorden aan 164 unieke patiënten. Dit betrof 54 beken-
de BRMO-dragers (33 procent) en 110 patiënten met 
nieuwe bevindingen (67 procent). Hieronder waren 93 
nieuwe  bevindingen  van  ESBL-  of  MR  Entero-
bacterales;  17  MRSA,  vijf  CPE  en  vier  VRE.  Ook 
werden vier multiresistente Pseudomonas aeruginosa
aangetoond  (waarvan  tweemaal  carbapenemase-
positief)  en  vijf  multiresistente  Acinetobacter  spp. 
(waarvan viermaal carbapenemase aangetoond). De 
number  needed  to  ask  voor  een  nieuw  gevonden 
BRMO-drager komt hiermee op 326 (35.859/110). Als 
patiënten  met  uitsluitend  ESBL’s  en  multiresistente 
Enterobacterales buiten beschouwing worden gelaten 
is dat 1237 vragenlijsten (35859/29).

Polikliniek
In de periode 2016-2019 is in VUmc 13 procent van de 
1.942.538  toegekende  BRMO-vragenlijsten  voor 
poliklinische bezoeken volledig of gedeeltelijk ingevuld 
(tabel 3). In totaal waren er 8267 vragen met een ‘ja’ 
beantwoord.  In  dezelfde  periode  zijn  er  185  keer 
BRMO-kweken  aangevraagd  op  een  poliklinische 
afdeling (tabel 4). Bij maximaal 2,2 procent (185/8267) 
van  de  ja-antwoorden  is  dus  een  kweek(set) 
afgenomen. 53 kweken waren positief,  toebehorend 
aan 45 unieke patiënten: negen reeds bekende BRMO-
dragers (20 procent) en 36 patiënten met een nieuwe 
bevinding (80 procent). 31 van de 36 nieuwe bevin-
dingen  betroffen  uitsluitend  ESBL-producerende  of 
multiresistente  Enterobacterales.  De  overige  vijf 
patiënten hadden een CPE, allen na recente opname 
in  een  buitenlands  ziekenhuis.  De  NNTA  voor  één 
nieuw  gevonden  BRMO  is  7098  vragenlijsten 
(255.541/36). Als  ESBL’s  en multiresistente  Entero-
bacterales  buiten  beschouwing  worden  gelaten  – 
waarvoor op de polikliniek geen andere maatregelen 
hoeven  te  worden  getroffen  dan  de  basishygiëne-
maatregelen – is dat 51.108 vragenlijsten (255.541/5).
In 2020-2021 was ook op de polikliniek in Amsterdam 
UMC  de  compliance  iets  hoger:  27  procent  van  de 
1.610.858  toegekende  BRMO-vragenlijsten  voor 
polikliniekbezoeken was  ingevuld.  In  totaal waren er 
10.004 vragen met een  ‘ja’ beantwoord.  In dezelfde 
periode zijn er 112 keer BRMO-kweken aangevraagd 
op een poliklinische afdeling: bij maximaal 1,1 procent 
van  mogelijk  relevante  ja-antwoorden  is  een 
(gedeeltelijke) kweekset afgenomen. 36 losse kweken 
waren positief, behorend aan 25 unieke patiënten:  

Tabel 2. Afgenomen kweken en nieuwe BRMO
bevindingen bij unieke klinische patiënten. Het totaal 
aantal nieuwe patiënten is minder dan de som van de 
BRMO vanwege patiënten die diverse BRMO een 
eerste keer hadden. Tussen haakjes het percentage 
van de patiënten met een nieuwe bevinding met die 
specifieke BRMO.

N/A: geen data beschikbaar, er werd toen niet op VRE 
gescreend; * allen multiresistent, 1 stam ook 
carbapenemase-producerend; ** beiden multiresistent; 
*** allen multiresistent, 3 stammen ook carbapenem-
resistent, waarvan 2x carbapenemase aangetoond; 
**** allen multiresistent en carbapenem-resistent, 
waarvan 4x carbapenemase aangetoond.

VUmc 

2016-2019

AUMC

2020-2021

Afgenomen kweken 1655 1532

Aantal 

afnamemomenten 

(complete + 

incomplete setjes)

668 (494 + 

174)

639 (387 + 252)

Positieve kweken 182 234

Totaal nieuwe 

patiënten

145 110

ESBL/ MR 

Enterobacterales

134 (92%) 93 (85%)

CPE 5 (3%) 5 (5%)

MRSA 9 (6%) 17 (15%)

VRE N/A 4 (4%)

Pseudomonas 3 (2%)* 4 (4%)***

Acinetobacter 2 (1%)** 5 (5%)****
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13 reeds bekende BRMO-dragers (52 procent) en 12
 patiënten met een nieuwe bevinding (48 procent). Van 
deze  12  bevindingen  betroffen  er  negen  uitsluitend 
ESBL-producerende  of  multiresistente  Entero-
bacterales.  Voor  de  resterende  drie  patiënten  (met 
respectievelijk  MRSA  +  CPE;  VRE  +  ESBL;  carba-
penemase-producerende Acinetobacter + ESBL) gold 
dat  de  orderende  afdeling weliswaar  een  polikliniek 
was,  maar  de  kweken  in  werkelijkheid  op  de  SEH 
waren afgenomen of pre-opname. De NNTA voor één 
nieuw  gevonden  BRMO  is  37.274  vragenlijsten 
(447.294/12).  Zonder  ESBL’s  en  multiresistente 
Enterobacterales  is  dat  149.098  vragenlijsten 
(447.294/3).

Tabel 3. BRMOvragenlijsten voor poliklinische 
bezoeken en ingevulde ja’s in deze vragenlijsten.

Alle toegekende lijsten

VUmc 

2016-2019

AUMC 

2020-2021

Vragenlijsten 1.942.538 1.610.858

Niet ingevuld 1.686.997 1.163.564

Iets ingevuld 255.541 447.294

Volledig 220.873 189.958

‘Alles nee’ 220.222 18.9516

Ingevulde ja’s

Bekend drager 2744 2665

Buitenlandse 

zorginstelling 2698 2563

Contactonderzoek 654 709

Huisgenoot 30 261

Vleesdieren 208 425

Dialyse 1735 3098

Asielzoeker 182 237

Adoptie 16 46

Totaal ja’s
8267

10.004

Tabel 4. Afgenomen kweken en nieuwe BRMO
bevindingen bij unieke poliklinische patiënten. Voor 
AUMC 20202021 is het totaal aantal nieuwe patiënten 
minder dan de som van de BRMO vanwege patiënten 
die diverse BRMO een eerste keer hadden. Tussen 
haakjes het percentage van de patiënten met een 
nieuwe bevinding met die specifieke BRMO. 

NNTA Klinisch VUmc 

2016-2019

Klinisch AUMC 

2020-2021

Poliklinisch VUmc 

2016-2019

Poliklinisch AUMC 

2020-2021

Alle BRMO 116 326 7089 37.274

Exclusief ESBL/MR 

Enterobacterales

1056 1237 51.108 149.098

Tabel 5. Overzicht van de Number Needed to Ask 
(NNTA): het aantal gestelde vragenlijsten dat één nieuw 
gevonden BRMOdrager heeft opgeleverd.

VUmc 

2016-2019

AUMC 

2020-2021

Afgenomen kweken 493 260

Aantal afnamemomenten 

(complete + incomplete setjes)

185 (150 + 35) 112 (68 + 44)

Positieve kweken 53 36

Totaal nieuwe patiënten 36 12

ESBL/ MR Enterobacterales 31 (86%) 11 (92%)

CPE 5 (14%) 1 (8%)

MRSA 0 1 (8%)

VRE N/A 1 (8%)

Pseudomonas 0 0

Acinetobacter 0 1 (8%)
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Buitenlands ziekenhuis
Van alle beschreven – klinisch en poliklinisch – nieuw 
gevonden VRE (totaal n = 5) en CPE (totaal n = 16) 
was slechts één persoon voor zover bekend níét recent 
in een buitenlands ziekenhuis opgenomen. Deze ene 
patiënt was  eerder  elders BRMO-positief  getest;  de 
overige vragen uit de screeningslijst droegen in onze 
dataset niet bij aan het opsporen van CPE en VRE. 
Onder  de  buitenlandse  ziekenhuizen  bevond  zich 
onder andere 10x India, 3x Marokko en 2x Griekenland. 
Eén  van  de  patiënten  met  CPE  had  ook  carbape-
nemase-producerende  P.  aeruginosa;  een  andere 
CPE-positieve  patiënt  had  ook  carbapenemase-
producerende  Acinetobacter  en  een  derde  CPE-
positieve patiënt had beide. Bij één persoon met CPE 
werd overigens ook Candida auris gevonden: niet uit 
BRMO-kweken (daar werd ook niet naar gezocht) maar 
uit urine. 
Van  alle  patiënten  met  nieuw  gevonden  MRSA  uit 
screening waren er 16 (59 procent) in een buitenlandse 
zorginstelling opgenomen, 7 (26 procent) woonachtig 
in een asielzoekerscentrum en de overige (n = 3) waren 
respectievelijk bekend met BRMO, afkomstig uit het 
buitenland en één onduidelijke screeningsindicatie. 

Screening versus onverwachte bevindingen
In 2020-2021 werden via  screening zes CPE nieuw 
gevonden:  dit  stond  in  verhouding  tot  n  =  7 
onverwachte  bevindingen  van  CPE.  Van  de  zeven 
onverwachte bevindingen lag één patiënt wél in isolatie 
in verband met buitenlands ziekenhuisverblijf, maar er 
waren  alleen  SDD-kweken  ingestuurd.  Voor  VRE 
waren deze aantallen (n = 5) uit screening vergeleken 
zonder de (n = 6) onverwachte bevindingen (contact-
onderzoeken  geëxcludeerd).  Uit  de  opgestarte 
contactonderzoeken  bleken  twee  van  deze  onver-
wachte bevindingen deel uit te maken van een grote 
uitbraak.  Ook  MRSA  werd  in  2020-2021  ongeveer 
tweemaal zo vaak onverwacht nieuw gevonden als uit 
screening (contactonderzoeken geëxcludeerd). 

Poliklinische contactonderzoeken en uitbraken
In  totaal  zijn  er  in  12  onderzochte  jaren  in  onze 
ziekenhuizen (zie methoden) 19 contactonderzoeken 
op  de  poliklinieken  geweest,  alle  vanwege  MRSA. 
Hierbij zijn 77 medewerkers gescreend en 8 patiënten 
(de patiënten allen in één contactonderzoek), waarbij 

nul positieven zijn gevonden. Er zijn in deze jaren nul 
bacteriële uitbraken op de poliklinieken aan het  licht 
gekomen.

Discussie
Onze  data  laten  zien  dat  de  opbrengst  van  de 
vragenlijst  in  de  vorm  van  nieuw  gevonden BRMO-
dragers poliklinisch vele malen lager is dan in de kliniek 
(NNTA  poliklinisch  meer  dan  100  keer  hoger).  De 
compliance  met  betrekking  tot  het  invullen  van  de 
vragenlijst  is  op  de  polikliniek  laag  (13-27  procent: 
waarschijnlijk is dus bij driekwart van de patiënten die 
op  basis  van  de  vragenlijst  in  isolatie  gezien  had 
moeten  worden,  geen  isolatie  toegepast)  –  en  de 
compliance  met  betrekking  tot  het  afnemen  van 
kweken zeer laag. Desondanks zijn er geen uitbraken 
op  de  polikliniek  gesignaleerd.  Ook  wordt  in 
contactonderzoeken  die  zijn  opgezet  geen 
verspreiding  aangetoond.  Er  is  geen  goed  zicht  op 
situaties waarin wel aanvullende maatregelen worden 
genomen  op  basis  van  een  ‘ja’  maar  geen  kweken 
worden afgenomen. Dit is echter alleen van belang bij 
CPE-, MRSA- en VRE-dragers want daarvoor worden 
op de polikliniek aanvullende maatregelen getroffen. 
Wij concluderen dat het afnemen van de poliklinische 
BRMO-vragenlijst  op  dit  moment  geen  effectieve 
strategie is en dat de kans klein is dat het weglaten van 
de  vragenlijst  voor  de  polikliniek  zal  leiden  tot  een 
relevante  toename van poliklinische  transmissie van 
BRMO of uitbraken. Voorwaarde voor het afschaffen 
is uiteraard dat de basishygiëne op orde is, dus daar 
zal de focus op gelegd moeten worden.
Onze data uit klinische setting bevestigt grotendeels 
het  beeld  dat  vanuit  UMCU werd  geschetst  [1].  De 
verhouding nieuwe bevindingen versus reeds bekende 
BRMO-dragers binnen de positieve screeningskweken 
verschilt echter sterk:  in onze bevindingen is slechts 
een  minderheid  reeds  bekend  terwijl  dit  in  UMCU 
omgekeerd was.  Zeker  in  verhouding  tot  het  aantal 
ingevulde  vragenlijsten  is  het  aantal  nieuwe 
bevindingen in de hier gepresenteerde data hoger. Met 
name in VUmc 2016-2019 is het percentage ‘bekend 
drager’  onder  de  ‘ja-antwoorden’  hoger  dan  het 
percentage  bekende  dragers  binnen  de  positieve 
kweken: mogelijk is er daar dus bewust voor gekozen 
om  in eigen huis bekende dragers niet nogmaals  te 
kweken. Ook valt in onze data een hoger aantal nieuw 
gevonden CPE en VRE op: hoewel dit  een klein aantal 
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betreft, kan dit wel relevant zijn. Ongeveer de helft van 
alle nieuwe bevindingen van CPE, VRE en MRSA in 
onze  ziekenhuizen  is  de  afgelopen  twee  jaar  uit 
screening gekomen; CPE en VRE met name op basis 
van  de  risicofactor  'buitenlandse  zorginstelling'.  Het 
weglaten van de klinische vragenlijst zou theoretisch 
dus tot een verdubbeling van het aantal onverwachte 
bevindingen en daarmee potentiële uitbraken in onze 
ziekenhuizen kunnen leiden.
De omvang die VRE- maar ook CPE-uitbraken kunnen 
aannemen en de kosten die daarmee gemoeid zijn – 
in de literatuur geschat op 2 miljoen euro voor een VRE-
uitbraak  [3]  –  doen  onze  voorkeur  uitgaan  naar  het 
behouden  van  de  BRMO-screeningsvragenlijst  voor 
de klinische setting. Dit komt neer op ongeveer duizend 
mensen  screenen  om  één  potentiële  uitbraak  te 
voorkómen. Vainio en Bril gaven aan dat (slechts) 5 
procent  van  de  per  toeval  gevonden  BRMO  tot 
verspreiding leidt [2], maar hoe groot de consequenties 
zijn,  kan  sterk  verschillen  per  situatie.  Omdat 
enterokokken  relatief  minder  virulent  zijn  dan 
bijvoorbeeld  gramnegatieve  staven,  en  in  diverse 
kweekmaterialen  als  niet-relevant  kunnen  worden 
beschouwd,  wordt  VRE  wellicht  minder  snel  in 
klinische  kweken  gevonden.  Dit  betekent  dat 
verspreiding  makkelijk  onder  de  radar  kan 
plaatsvinden.  Wat  betreft  multiresistente  en  ESBL-
producerende Enterobacterales kan beargumenteerd 
worden dat het percentage dragerschap hoger ligt in 
de  populatie  die  ‘ja’  antwoordt  in  de  screening  dan 
endemisch  in Nederland. Aan  de  andere  kant  is  de 
waarde  van  deze  ‘extra’  bevinding  steeds  minder 
relevant  als  in  de  Nederlandse  setting  de 
achtergrondprevalentie stijgt. Voor nieuwe BRMO of 
nieuwe  pathogenen  in  het  algemeen  kan  de 
screeningslijst  ook  gebruikt  worden.  Mogelijk  is  de 
opkomst  van SARS-Co-V2  en  de  screening  aan  de 
poort die daarvoor werd geïntensiveerd de reden dat 
de compliance in de periode 2020-2021 iets hoger ligt.
Onze  analyses  kennen  uiteraard  beperkingen.  We 
hebben de data op hoofdlijnen bekeken: we hebben 
geen koppeling gemaakt tussen individuele kweken en 
individuele  vragenlijsten  en  we  hebben  niet  de 
achtergrond  van  iedere  kweekaanvraag  in  het 
patiëntdossier  gecontroleerd.  Een  belangrijke 
kanttekening  bij  de  data  uit  Amsterdam  UMC 
(2020-2021)  is  dat  dit  gegevens  uit  het  COVID-19-
tijdperk zijn en dus  in een  tijd dat er weinig gereisd 
werd. Er worden echter geen grote verschillen gezien 

met  de  data  van  VUmc  uit  het  pre-COVID-tijdperk 
(2016-2019). Ook de lage compliance maakt de data 
moeilijker te interpreteren – met name poliklinisch maar 
ook klinisch wordt slechts de helft van de vragenlijsten 
afgenomen  –  maar  de  totale  steekproef  is  groot. 
Optimalisatie van de werkprocessen en werken aan 
betere compliance is dus zeker aan de orde. 

Ten slotte
Samenvattend  zijn  wij  ervan  overtuigd  een  kleine 
bijdrage aan zinnige zorg te leveren door de BRMO-
vragenlijst poliklinisch af te schaffen maar klinisch te 
behouden. Mogelijk kan de lijst wel korter; het lijkt erop 
dat met name de vraag naar bezoek  in buitenlands 
ziekenhuis van belang is. Misschien dat een verdere 
verlaging van de effort die in BRMO-screening wordt 
gestoken, gezocht kan worden in het beter en sneller 
uitwisselen van infectielabels in patiëntdossiers tussen 
ziekenhuizen. Het feit dat we nu enig inzicht hebben in 
de effectiviteit van onze BRMO-screeningsmethode is 
in  ieder  geval  een  klein  wapenfeit  van  digitale 
vooruitgang.
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