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Programma

Ochtend
10.15 In gesprek met bestuurders

Presentatie Regionaal Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO
In gesprek met professionals 
Demonstratie webapplicatie 

Lunch
12.15 – 13.15 

Middag
13.30 – 14.15 Workshop 1 
14.30 – 15.15 Workshop 2 

Afsluiting en borrel
15.30 – 16.30 



In gesprek met

Elly van Kooten
Directeur Publieke Gezondheid
Gemeente Rotterdam / GGD Rotterdam-Rijnmond

Peter Draaisma
Bestuurder
Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen

Jan Dijks
Bestuurder
ConForte



In gesprek met

Dr. L. Liem
Specialist Ouderengeneeskunde
Aafje

Prof. M. Vos
Arts microbioloog
Erasmus Medisch Centrum

Dhr. R. de Groot
Deskundige Infectiepreventie
Erasmus Medisch Centrum



Regionaal Meldpunt voor Uitbraken van Infectieziekten & BRMO 
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dr. Aimée Tjon-A-Tsien, sr. arts IZB/M&G
Germaine van der Horst, projectmanager



Disclosure belangen sprekers

(Potentiële) belangenverstrengeling Geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

Applicatieontwikkelaar
Ranshuijsen van Loon 

• Sponsoring of onderzoeksgeld

• Honorarium of andere (financiële) 
vergoeding

• Aandeelhouder

• Andere relatie, namelijk …

• n.v.t.

• n.v.t.
• n.v.t.

• n.v.t. 



Regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid 

Doel 

Uitdagingen in de ontwikkeling

Wat is er bereikt?

Samenwerkingsconvenant

 Implementatie

Demonstratie

Inhoud



Kenmerken regio Rotterdam-Rijnmond

- Unieke internationale bevolking

- Zeehaven: Port Health Authority Rotterdam

- Internationalisering en complexe zorg: Erasmus MC

- Grote uitbraken ZH en VVT in verleden

- Regionale behoefte aan samenwerking om informatie over uitbraken van 

infectieziekten en best practices te delen



Aantal uitbraken naar instelling (2012-2016)





Meldpunt voor Uitbraken van Infectieziekten & BRMO

Doel
Voorkómen van verspreiding van infectieziekten en BRMO, door 

tijdiger infectiepreventiemaatregelen te kunnen treffen bij overplaatsing, 

door transparantie en netwerkversterking

Uitbraken



Vooronderzoek 2013 / 2014 – regioproject RIVM

Interviews wensen, zorgen en belangen inventariseren & rol van de GGD 

Werkbijeenkomsten



arts microbioloog deskundige infectiepreventie

arts infectieziektebestrijding en verpleegkundige

specialist ouderengeneeskunde & zorgmanager

Uitdagingen



Uitdagingen: Parallelle trajecten



Landelijk unieke samenwerking op zowel operationeel, als bestuurlijk niveau

Wat is er bereikt?



Een webapplicatie voor en door professionals, betrokken bij infectiepreventie

Wat is er bereikt?



Input voor de ontwikkeling van een regionaal zorgnetwerk

Wat is er bereikt?



Change Advisory Board
Adviesraad
Netwerkbijeenkomsten

Elkaar blijven zien en spreken is essentieel



Onze ketenpartners



Drs. G.I.W.M. Buck, voorzitter ConForte

Mw. Drs. E.T.J. van Kooten, directeur Publieke
Gezondheid

K.J. van Hengel, MCM, directeur Publieke
Gezondheid

Drs. G.L.M. van den Bogaert MBA, voorzitter
SRZ



22 februari 2017: Ondertekening samenwerkingsconvenant 



Samenwerkingsafspraken met een juridische basis:

Verantwoordelijkheden en rollen

Privacy

Vertrouwelijkheid van de gegevens

Zeggenschap eigen data

Escalatieprocedure 

Meldingscriteria

Convenant



 In gebruik webapplicatie name door de deelnemende organisaties

Escalatie mogelijk bij problemen

Change advisory board en adviesraad voor omgang data en wijzigingen

Rapportages

Implicaties ondertekening convenant



Uitnodiging tot deelname

 Inrichten proces(sen) eigen organisatie

Geheimhoudingsverklaring tekenen en aanmelden

Persoonlijke inloggegevens & directe toegang

Voorwaarde : NETWERK (in oprichting)

Er wordt 
actief 

gemeld!

Implementatie in eigen regio



Implementatie in volle gang!!

125 melders in het Meldpunt

 23 uitbraakmeldingen in het Meldpunt 

 20 meldingen van uitbraken van infectieziekten, 3 BRMO meldingen

Stand van zaken

20 meldingen 
IZ

23 
uitbraken

125 melders



 Uitbraken digitaal gebruiksvriendelijk melden, aan de GGD én aan elkaar, en aan SOZI/AMR

 Realtime overzicht op uitbraken in de regio

Meer ‘awareness’ en ‘preparedness’ in zorginstellingen, versterking regionale infectiepreventie

 Vaste contactpersonen per instelling bekend en bereikbaar

- Netwerk versterking in de regio 

- Kennisuitwisseling

 Surveillance

- alle meldingen inzichtelijk

- data export mogelijk voor de eigen organisatie

- GGD exporteert alle data voor regionale surveillance & 2x p.j. terugkoppeling aan alle partijen

Voordelen 



Demonstratie webapplicatie

Werkgroep Disciplines Organisatie

Bouw Meldpunt

Artsen Microbioloog (6) Erasmus MC
Ikazia ziekenhuis
Maasstad ziekenhuis
RLM

Specialisten Ouderengeneeskunde (5) Aafje
Argos Zorggroep
Humanitas
Laurens
De Sonneburgh

Deskundigen Infectiepreventie (4) Erasmus MC
Ikazia ziekenhuis
Maasstad ziekenhuis
SGF Vlietland

Artsen en sociaal verpleegkundigen IZ (5) GGD Rotterdam-Rijnmond ZHZ



Einde van het ochtendprogramma

Website met informatie over het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO is 

binnenkort klaar

Huishoudelijke mededeling: neem al uw spullen mee!

Bedankt voor de aandacht!
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