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Wat is MUIZ? 

• Online Meldpunt 

- Art. 26 Wpg & BRMO (& COVID-19)

- Voor & door zorgprofessionals

- Eenvoudig, snel & veilig

- Overzichtelijk

- Gericht op bestaande structuren

Gebruik voor de hele keten



Aanleiding

• Verschillende uitbraken in ziekenhuizen en andere 
zorginstellingen

– BRMO uitbraken in 2011, regio Rotterdam en 
Brabant

– Leed door uitbraken én maatregelen

– Uitval personeel

– Hoge zorgkosten uitbraakbestrijding

– Niet tijdig voorzorgsmaatregelen (kunnen) 
treffen

– Grote wens van bestuurders en zorg 
professionals om in de toekomst snel inzicht 
te hebben in uitbraken in de regio

• Project met multidisciplinaire werkgroep VVT, ZH, 
GGD – 2017 MUIZ live

• Oprichting ABR zorgnetwerken in 2017



MUIZ landelijk en regionaal

Regio Utrecht:

• 2 ziekenhuizen

• 6 VVT-
instellingen

• 1 gehandicapten 
zorgorganisatie

• GGD regio 
Utrecht

• 16 
geïnteresseerden



Waarom MUIZ? 

Doelen van MUIZ

• Voorkómen van verspreiding van infectieziekten en BRMO, door tijdiger 
infectiepreventiemaatregelen te kunnen treffen door transparantie 
en netwerkversterking

• Concrete baten van MUIZ voor instellingen

– Laagdrempelig melden in eigen tijd

– Uitbraken voorkomen (o.a. BRMO buiten de deur)

• Uitval & onrust verminderen

• Kostenbesparing

– Samenwerking in regio versterken 

– Inzicht in eigen organisatie

– Regionale rapportages van de GGD & ‘realtime overzicht’

Kortom: Meer rust & gemak & minder papierwerk



MUIZ voor zorgmedewerker

• 1 melding in 7 stappen
• Melden wanneer het uitkomt (snel!)
• Eénmalig melden alle ketenpartners 

& GGD
• Melden aan het RIVM via SO-ZI/AMR 
• Contactgegevens melder
• Notificaties mogelijk 
• Overzicht regio 

• Uniforme definitie en meldcriteria 
(BRMO)

• Hulp GGD nodig? Beslissing bij 
melder/organisatie 

• Doel: Rust, gemak & overzicht 

• Doel: Preventie



Welke informatie per melding? 

Wat wel? Wat niet? 

Namen

BSN

Leeftijd

Contactgegevens patiënt

Niet herleidbaar tot een individu

Vervangt overdracht niet! Vult aan

Naam locatie & afdeling

Aantal zieke patiënten (& 
verdachte cases)

Aantal zieke zorgmedewerkers

Diagnostiek ingezet? 

• Type verwekker

Contactonderzoek?

• Afdelingen gesloten?

(On)rust?



MUIZ voor HIP commissie

Functie ‘Rapportages’

• Regionale & interne uitbraken 
zichtbaar in grafiek

• Gegevens van interne 
uitbraken te downloaden voor 
interne data-analyse

– Afhankelijk van hoe goed een 
uitbraak geüpdatet wordt



Resultaten andere regio’s

• Uitbraken

• Veel meer meldingen

• Inzicht eigen organisatie & regio

• Onderlinge relaties

• Versterking onderlinge samenwerking

• Kennisuitwisseling

• GGD: rapportage meldingen & trends

• Webinars (kennishiaten)

• Samenkomen specialisten (ABR) 



Demonstratie

• Voorbeeld melding in demo-omgeving

Youtube filmpjes:

• MUIZ | Intro (korte uitleg wat MUIZ is)

• MUIZ | Nieuwe melding

• MUIZ | Melding updaten

• MUIZ | Meldingen beheer

• MUIZ | Meldingen veranderen, 
overdragen en sluiten

• MUIZ | Rapportages

https://youtu.be/H-48t6Xpm9A
https://youtu.be/atGumqF4b5A
https://youtu.be/pTCp_Ed1Cc0
https://youtu.be/6jkYFQAUqEk
https://youtu.be/Thy5PHUow1k
https://youtu.be/270HlA50h_A


Praktische zaken

Kosten

• Geen kosten voor de gebruikers (zorginstellingen)

• Geen aanpassing ICT

• Wel tijdsinvestering om te implementeren (afhankelijk van de organisatie structuur)

Veiligheid

• Beveiligde verbinding NEN/ISO 27001

• Hosting vindt plaats op een NEN7510 gecertificeerde server (naast NEN/ISO 27001)

• Convenant door bestuurders

• Geheimhoudingsverklaring door gebruikers

Beheer informatie

• Eigen informatie blijft van eigen organisatie

• Voor onderzoek van data zal een bestuurlijke adviesgroep toestemming geven



MUIZflits & toekomstplannen

Informatie & zorgregio

• MUIZflits

• Melden & rapportage via app

Toekomstplannen 

• Alle ZKH (incl. 
revalidatiecentra)

• Alle VVT (IVVU)

• Gehandicaptenzorg (VGU) 

• Geestelijke gezondheidszorg 
(GGZ)

• Regionaal signaleringsoverleg 
(RSO)



Regionaal signaleringsoverleg (RSO)

• Wat: overleg om bijzondere uitbraken & vroegsignalering van trends te bespreken

– Bij bijzondere uitbraak: alleen met toestemming inbrengen

• Wie: GGD, MMB, MUIZ-leden

• Doel: elkaar helpen. GGD, MMB, zorgorganisaties geven input hoe je een uitbraak 
aanpakt, hoe je het de volgende keer kan voorkomen, of maatregelen nu gepast 
zijn.



Ervaringen gebruikers

“Bereik van meldingen 
wordt groter”

“Veiliger 
communiceren”

“Gebruiksvriendelijke 
webapplicatie”

“Tip: bedenk vooraf 
welke personen in de 

organisatie de 
meldingen doen”

“Standaard 
melden aan 
GGD en/of 

RIVM”

• Ervaring Jorieke van ‘t Klooster, Diakonessenhuis



Ervaringen gebruikers

• Ervaring Lennert van der Klis, Woon- en Zorgcentrum De 
Wulverhorst

https://youtu.be/2f-VCL1ISa8


Contact & meer informatie 

• Contact: muiz@ggdru.nl

Milou Gerits, projectleider

Maartje van der Stoep

Margreet Janse

Stijn Raven

• Vragen?

• Dank voor de aandacht

mailto:muiz@ggdru.nl

