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Beste zorgcollega,
Met
deze
nieuwsbrief
informeert
GGD
regio
Utrecht
(GGDrU),
afdeling
infectieziektebestrijding, u over de ontwikkelingen van het project MUIZ in de regio Utrecht en
wat dit kan betekenen voor uw zorgorganisatie.
Wat is MUIZ?
MUIZ staat voor Meldpunt voor Uitbraken van Infectieziekten & BRMO en is een
gebruiksvriendelijke, beveiligde webapplicatie. Conform artikel 26 van de Wet publieke
gezondheid (Wpg) moeten uitbraken van maagdarmklachten, influenza en luchtweginfecties,
scabiës en/of een andere ernstige aandoening van vermoedelijk infectieuze aard worden
gemeld door een zorgprofessional of zorginstelling. Dat geldt ook voor COVID-19. Sinds 2020
is daarvoor een COVID-19-module beschikbaar in MUIZ. Een voordeel is dat via dit digitale
Meldpunt uitbraken niet alleen aan de GGD worden gemeld, maar ook aan andere
aangesloten zorginstellingen in de regio. De informatie blijft overigens binnen het systeem en
is alleen toegankelijk voor professionals die binnen hun instelling toegang hebben tot MUIZ.
Welke doelstellingen dient MUIZ?
Voorkomen van verspreiding van infectieziekten en BRMO (bijzonder resistente microorganismen) door tijdig infectiepreventiemaatregelen te kunnen treffen door transparantie
en netwerkversterking.
Welke baten ondervinden zorginstellingen die MUIZ gebruiken?
● gemakkelijk melden van uitbraken van infectieziekten of BRMO buiten
kantoortijden aan de GGD, andere zorginstellingen en zo nodig aan het RIVM (SOZI/AMR);
● verspreiding infectieziekten en BRMO voorkomen door onderlinge transparantie
tussen zorginstellingen;
● bevorderen van patiëntveiligheid en besparing op zorg- en personeelskosten;
● ‘realtime’ overzicht van uitbraken in de regio;
● ‘realtime’ overzicht van uitbraken binnen de instellingen van de eigen
zorgorganisatie;
● netwerkversterking van professionals onderling door het bevorderen van contacten
tussen zorginstellingen;
● versterking van regionale infectiepreventie en ‘awareness’ op uitbraken;
● regionale rapportage door de GGD aan aangesloten zorginstellingen met trends
van uitbraken in de regio;
● gebruik van opgeslagen data in MUIZ per organisatie/ instelling voor interne
analyse (alleen per zorgorganisatie toegankelijk).
Welke zorginstellingen zijn al aangesloten bij MUIZ?
MUIZ is opgezet in onze regio door het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht
(RZN ABR Utrecht). Zij hebben een pilotfase uitgevoerd om te inventariseren wat nodig is om
MUIZ goed bij zorgorganisaties in de regio te kunnen implementeren. Gedurende de pilotfase
zijn aangesloten: Diakonessenhuis, Meander MC, De Wulverhorst, De Rijnhoven en
Amerpoort.

Na de pilotperiode is MUIZ overgedragen aan de GGDrU per 1 mei. Samen met partners
zetten we MUIZ verder uit onder zorgorganisaties in de regio. In juni is zo ook
Zorghavengroep BV voor hun zorginstelling De Wilgenhoeve aangesloten.
Verder zijn sinds mei de ziekenhuizen in de regio benaderd die nog niet zijn aangesloten.
Tevens is een groot deel van de leden van de IVVU benaderd. Daarnaast hebben we contact
opgenomen met revalidatiecentra die niet gelieerd zijn met een andere zorgorganisatie, zoals
een verpleeghuis. Binnenkort zullen we starten met het benaderen van organisaties binnen
de gehandicaptenzorg.
Hoe werken we in de regio samen om MUIZ te implementeren?
MUIZ is een project dat bedoeld is voor de hele regio Utrecht. Om deze reden zijn we verheugd
dat diverse (koepel)organisaties in de regio ons willen helpen om MUIZ uit te zetten. Ze staan
ons bij met o.a. adviezen en de promotie van MUIZ. Dit zijn tot nu toe de IVVU, Verenso, het
RZN ABR Utrecht. In overleg met de VGU onderzoeken we of ook hier er verdere
mogelijkheden zijn voor samenwerking.
MUIZ geïmplementeerd in steeds meer zorgregio’s in Nederland
MUIZ wordt gebruikt in de regio van GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Zuid-Holland Zuid, GGD
Zeeland, GGD Limburg-Noord en GGD Zuid Limburg. Daarnaast is ABR Zorgnetwerk Euregio
Zwolle ook actief om MUIZ in hun zorgregio te implementeren. Vanaf nu zal ook zorgregio
Amsterdam/Flevoland starten met MUIZ. In de toekomst hopen we dat alle zorgregio’s in
Nederland gebruik gaan maken van MUIZ.
Wat vinden zorgorganisaties van MUIZ nadat MUIZ is geïmplementeerd?
Onze zorgregio is niet de eerste regio die dit systeem implementeert. Aan de wieg stonden
zorgorganisaties uit de regio van GGD Rotterdam-Rijnmond. We stellen daarom Nancy
Reedijk (GGD-RR) en Nicoline van der Hagen (Argos Zorggroep) een aantal vragen over
de veranderingen in de regio nu MUIZ gebruikt wordt en ontwikkelingen op landelijk niveau
omtrent MUIZ. Dit interview is opgenomen in de Zorgflits editie nr. 8 (juli 2021). Klik hier voor
het lezen van het interview!
Inhoudelijke vragen
Voor vragen kunt u terecht bij de GGDrU via muiz@ggdru.nl.
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