Wat is het Meldpunt voor Uitbraken van Infectieziekten & BRMO (MUIZ)?
-

Gebruiksvriendelijke beveiligde webapplicatie voor uitbraken van infectieziekten
en Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) in de regio.
MUIZ is in 2017 ontwikkeld door de rego Rotterdam-Rijnmond en inmiddels
succesvol geïmplementeerd in de regio Zuidwest-Nederland.
Uitbraken worden door zorginstellingen transparant gemeld en zijn inzichtelijk
voor alle aangesloten professionals in ziekenhuizen, verpleeg- en
verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT) en de GGD’en.
MUIZ voldoet aan alle privacy-richtlijnen
De infrastructuur van MUIZ voldoet aan de NEN7150 en ISO27001 certificering

Wat zijn de voordelen van MUIZ?
-

Instellingen kunnen digitaal melden wanneer het hen uitkomt
Realtime-inzicht in infectieziekten- en BRMO-problematief binnen de eigen regio
Makkelijk overzicht krijgen in problematiek binnen eigen instelling
Mogelijkheid om tijdig(er) preventieve maatregelen te nemen indien patiënt uit
uitbraaksituatie overkomt
Makkelijk contact leggen met andere deelnemende instellingen
Eén melding in MUIZ in plaats van losse meldingen aan GGD, regionale en
landelijke ketenpartners
MUIZ is een webapplicatie, dus geen installatie op de eigen server van een
instelling noodzakelijk

Voorwaarden voor MUIZ
-

Bestuurders van deelnemende instellingen tekenen een intentieverklaring of
later een definitief samenwerkingsconvenant voor het onderling delen van
informatie
Iedere individuele gebruiker tekent een geheimhoudingsverklaring voor toegang
tot MUIZ
Gebruikers binnen instelling worden getraind op een regionale startbijeenkomst

MUIZ in de praktijk
-

61% vond de ingebruikname van MUIZ gemakkelijk
98% van gebruikers ziet een meerwaarde van MUIZ voor bestrijding van BRMO
en infectieziekten in de regio
13 van de 15 huizen in de VVT-sector ervaren tijdswinst door het melden via
MUIZ
MUIZ scoort gemiddeld een 7,9 voor het melden van uitbraken
Meer dan de helft van de gebruikers vindt dat MUIZ leidt tot versterking van het
netwerk
Bestuurders vinden het overzicht op meldingen (ook binnen de eigen koepel) als
belangrijkste voordeel, naast het ontwikkelen van commitment om meer te
melden

Meer informatie:
http://www.meldpuntuitbraken.nl/home
Contact projectgroep: dbrandwagt@ggdru.nl

