Utrecht, 30 november 2021

Betreft: MUIZflits, nr. 2.

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.
In deze MUIZflits komende de volgende onderwerpen aan bod:
Welke zorginstellingen zijn al aangesloten bij MUIZ?
Meldingen in MUIZ
Trends van infectieziekten
COVID-19
Influenza

MUIZ in andere zorgregio’s in Nederland
Samenwerking landelijke zorgregio’s
Personeelswisselingen projectteam MUIZ GGD regio Utrecht
Nog niet aangesloten bij MUIZ, maar wel interesse?

Welke zorginstellingen zijn al aangesloten bij MUIZ?
Deze maand hebben we een mooie mijlpaal bereikt: de tiende organisatie is aangesloten bij
MUIZ in de regio Utrecht. Present is sinds 1 november aangesloten. Eerder zijn
Diakonessenhuis, Meander MC, De Wulverhorst, De Rijnhoven, Amerpoort,
Zorghavengroep BV, De Haven en Huis ter Leede al aangesloten bij MUIZ regio Utrecht.
Verder hebben we met 17 geïnteresseerde zorgorganisaties contact. Dit zijn onder andere de
nog
niet
aangesloten
ziekenhuizen,
diverse
ouderenzorgorganisaties,
gehandicaptenzorgorganisaties en revalidatiecentra. De komende tijd blijven we met name
binnen deze groepen doorgaan met werven, maar andere zorgorganisaties kunnen ook
contact met ons opnemen. Zie hiervoor Nog niet aangesloten bij MUIZ, maar wel
interesse?
Meldingen in MUIZ
Afgelopen zomer waren er weinig uitbraken van infectieziekten en viel er dus weinig te melden
in MUIZ. Inmiddels zijn er de afgelopen maanden een aantal uitbraken geweest. Het is mooi
om te zien dat de aangesloten organisaties MUIZ hiervoor gebruiken!
De melders gaven aan dat het melden in MUIZ eenvoudig en gemakkelijk is. Daarnaast zorgt
het melden in MUIZ voor een handig overzicht van de uitbraken in de regio. Het overzicht zal
een nog beter beeld geven wanneer meer organisaties aangesloten zijn bij MUIZ.

Trends van infectieziekten
Met de huidige meldingen die in MUIZ gedaan zijn, zijn trends in infectieziekten nog niet goed
zichtbaar. We verwachten dat wanneer MUIZ meer en langer gebruikt wordt in onze regio, we
hier beter zicht op hebben. Als wij trends in de meldingen waarnemen, dan zullen wij deze
delen. Deelnemers kunnen MUIZ gebruiken om te zien welke uitbraken op dit moment spelen
in de regio.
COVID-19
Zoals bekend, zijn de besmettingscijfers landelijk en regionaal fors gestegen. In onze regio is
in verpleeghuizen en gehandicaptenzorg sprake van een duidelijk stijgende lijn in de
besmettingscijfers en het aantal uitbraken. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe.
Verder zien we een toename van het aantal gemelde mensen die overleden zijn met COVID19. Het huidige risiconiveau in Nederland is opgeschaald naar ernstig. Zie ook het
Coronadashboard.
Influenza
In eerdere jaren, behalve vorig jaar toen veel maatregelen van kracht waren vanwege COVID19, nam het aantal influenza meldingen vanaf december duidelijk toe, waarbij de piek soms
aan kon houden tot en met maart (Feiten en cijfers | RIVM). Gedurende het griepseizoen
brengt het Nationaal Influenza Centrum regelmatig influenzanieuwsbrieven uit.
Op dit moment is volgens het Nivel in Nederland sprake van een stijging in aantal mensen
met griepachtige klachten, wat passend is bij de tijd van het jaar. In week 41, 42 en 45 werd
influenza sporadisch gevonden. In de afgelopen weken zijn er geen influenza uitbraken bij de
GGD regio Utrecht gemeld.
MUIZ in andere zorgregio’s in Nederland
MUIZ wordt gebruikt in de regio’s van GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Zuid-Holland Zuid,
GGD Zeeland, GGD Limburg-Noord, GGD Zuid Limburg en GGD IJsselland. Het ABR
Zorgnetwerk Euregio Zwolle is ook bezig om MUIZ in de andere GGD regio’s die onder hen
vallen te implementeren. Verder zijn de zorgregio’s Noord-Holland en Flevoland in de
opstartfase van MUIZ. In de toekomst hopen we dat alle zorgregio’s in Nederland gebruik
gaan maken van MUIZ.
Samenwerking landelijke zorgregio’s
Doordat steeds meer regio’s MUIZ (gaan) gebruiken, is er de wens om landelijk meer met
elkaar afstemmen. Op dit moment is de volgende structuur voorgesteld:
•
•
•

Stuurgroep: deze groep heeft als kerntaak om de uitgangspunten waar het
programma van MUIZ op steunt te monitoren.
Medische groep: deze groep bestaat uit medische professionals van de verschillende
zorgorganisaties. Zij zullen zich o.a. bezighouden om de meldcriteria up-to-date te
houden.
Gebruikersgroep/Change
Advisory
Board:
deze
groep
bestaat
uit
vertegenwoordigers uit alle regio’s. Zij beoordelen welke veranderingen nodig zijn aan
de webapplicatie om het gebruik van MUIZ te vergemakkelijken.

Kees Weevers, algemeen secretaris van de IVVU, zal betrokken zijn bij de landelijke
stuurgroep. Daarnaast hebben Gerjanne Vlasveld, AVG-arts bij Amerpoort, en Milou Gerits,
arts bij GGD regio Utrecht, deelgenomen aan de eerste bijeenkomst van de medische
groep/change advisory board op 23 november j.l. Mocht u ook geïnteresseerd zijn voor
deelname aan een van deze groepen, stuur dan een mail naar muiz@ggdru.nl.
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Personeelswisselingen projectteam MUIZ GGD regio Utrecht
Per 1 oktober heeft Mariëlle Schellens MUIZ verlaten. Zij heeft het projectleiderschap
overgedragen aan Milou Gerits, basisarts bij GGD regio Utrecht.
Daarnaast is Corinna Felleman niet meer werkzaam binnen het projectteam. Daarvoor is
Margreet Janse, verpleegkundige infectieziektebestrijding, in de plaats gekomen. Zij houdt
zich bezig met de werving van nieuwe zorgorganisaties.
Milou Gerits en Margreet Janse kijken uit naar een mooie samenwerking met u.
Nog niet aangesloten bij MUIZ, maar wel interesse?
U kunt contact opnemen met het projectteam van MUIZ door een mail te sturen naar
muiz@ggdru.nl. Wij geven graag meer informatie over MUIZ.
Meer informatie kunt u ook vinden in de MUIZflits van juli 2021, in eerdere zorgflitsen en op
de website van Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht. In Zorgflits editie nr. 8
(juli 2021) is een interview opgenomen met Nancy Reedijk (GGD Rotterdam-Rijnmond) en
Nicoline van der Hagen (Argos Zorggroep). In de regio Rotterdam-Rijnmond is MUIZ
opgericht en sinds 2017 gebruiken zij het programma met veel succes.
In dit filmpje vertelt Lennert van der Klis (Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst) over
zijn ervaringen met MUIZ en wat de meerwaarde van MUIZ is.

Inhoudelijke vragen
Voor vragen kunt u terecht bij de GGDrU via muiz@ggdru.nl.

Projectteam MUIZ GGD regio Utrecht
Milou Gerits, projectleider MUIZ
Maartje van der Stoep
Margreet Janse
Stijn Raven
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