
Utrecht, juli 2022   
 
 
 
 
Betreft: MUIZflits, nr. 3.  
 
 
Beste zorgcollega,  
 
MUIZ is inmiddels een jaar in gebruik in de regio Utrecht. In het afgelopen jaar zijn er mooie 
ontwikkelingen geweest. Van 6 zorgorganisaties in het begin zijn we gegroeid naar 22 op dit 
moment. Zorgorganisaties melden uitbraken in MUIZ en dit geeft een steeds representatiever 
overzicht van infectieziekten die in onze regio spelen. Daarnaast is het regionaal 
signaleringsoverleg (RSO) gestart en zal MUIZ deze zomer een update krijgen met nieuwe 
functies en aanpassing van de COVID-19-module.   
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Implementatie MUIZ regio Utrecht 
 

Welke zorginstellingen zijn al aangesloten bij MUIZ?  
Sinds de start van MUIZ in de regio Utrecht in mei 2021 is het aantal aangesloten organisaties 
steeds verder gegroeid. In het afgelopen half jaar is het aantal meer dan verdubbeld. In totaal 
nemen nu 23 organisaties deel aan MUIZ: Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum, 
St. Antonius Ziekenhuis, Amerpoort, De Rijnhoven, De Wulverhorst, Zorghavengroep 
BV, Zorg- en Wooncentrum De Haven, Huis ter Leede, Present, Warande, Careyn, 
Beweging 3.0, Rivas Zorggroep, Woonzorgcentrum Edelweiss, Stichting Pro Senectute, 
Profila Zorg, Stichting Singelzicht, Woonzorgcentrum Vredenoord, ZorgSpectrum, 
Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Stichting Sherpa en GGD regio Utrecht. 
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Verder hebben we met 21 geïnteresseerde zorgorganisaties contact. Dit zijn onder andere 
nog niet aangesloten ziekenhuizen, ouderenzorgorganisaties en gehandicaptenzorg-
organisaties. De komende tijd blijven we met name binnen deze groepen doorgaan met 
werven, maar andere zorgorganisaties kunnen ook aansluiten.  
 

Nog niet aangesloten bij MUIZ, maar wel interesse? 
Om u aan te melden kunt u mailen naar het projectteam van MUIZ via muiz@ggdru.nl. Ook 
voor meer informatie over MUIZ kunt u contact met ons opnemen.  
 
Meer informatie kunt u ook vinden op de website van het 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 ontstaan en sinds 2017 gebruiken zij 
het programma met veel succes. In dit filmpje vertelt Lennert van der Klis (De Wulverhorst) 
over zijn ervaringen met MUIZ en wat de meerwaarde van MUIZ is.  
 

Jaarrapportage 2021 
De jaarrapportage van MUIZ over het jaar 2021 is gepubliceerd. Deze is hier te lezen. 
 

Personeelswisselingen projectteam MUIZ GGD regio Utrecht 
Binnen het wervingsteam zijn er grote veranderingen geweest. Maartje van der Stoep heeft 
de GGD regio Utrecht verlaten en ook Margreet Janse is niet meer werkzaam voor project 
MUIZ. Gelukkig hebben Wineke Pronk en Inge van der Heyden, beiden verpleegkundigen 
maatschappij en gezondheid, de werving met veel enthousiasme overgenomen.  
 
 

Regionale en landelijke ontwikkelingen 
 

Meldingen in MUIZ 
In het eerste half jaar van 2022 werden meer dan 50 uitbraken gemeld via MUIZ. Het ging met 
name om COVID-19 uitbraken, maar ook uitbraken met influenza, norovirus, BRMO en 
scabiës werden gemeld. Doordat steeds meer organisaties melden in MUIZ geeft het ook een 
steeds beter overzicht van welke infectieziekten er in de regio spelen. Dit overzicht is door 
deelnemers van MUIZ in de webapplicatie in te zien en zij kunnen gealerteerd worden op 
nieuwe uitbraken. Hiermee kan verdere verspreiding van infectieziekten beter aangepakt 
worden door het nemen van preventieve maatregelen en snellere herkenning van de ziekte 
door andere zorgorganisaties.   
 

COVID-19 
Het aantal besmettingen met SARS-CoV-2 is gelukkig gedaald ten opzichte van de 
wintermaanden, zowel in de algehele bevolking als binnen zorginstellingen 
(Coronadashboard). De laatste weken is echter weer een opleving van het aantal 
besmettingen te zien. Dit is ook zichtbaar in MUIZ (zie Figuur 1).  
 

mailto:muiz@ggdru.nl
https://www.abrzorgnetwerkutrecht.nl/muiz/
https://www.abrzorgnetwerkutrecht.nl/muiz/
https://crisisutrecht.nl/images/ghor_covid19/Zorgflits/Zorgflits_editie_nr._8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2f-VCL1ISa8
https://ggdru.nl/wp-content/uploads/2022/07/MUIZ-Jaarrapportage-2021.pdf
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
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Figuur 1. Aantal patiënten en medewerkers met COVID-19 gemeld via MUIZ in de regio Utrecht. 
Disclaimer: Het aantal aangesloten zorgorganisaties is in de loop van de tijd toegenomen waardoor dit 
een vertekend beeld kan geven van het beloop van COVID-19. Daarnaast is in dit figuur het aantal 
uitbraken niet zichtbaar. Een uitbraak met een groot aantal zieken kan veel invloed hebben op dit 
overzicht.     
 

 

Influenza 
De griepepidemie is voorbij, maar er zijn nog wel veel andere virussen die luchtwegklachten 
veroorzaken (Griep: feiten en cijfers RIVM). Opvallend aan de griepepidemie van 2021/2022 
was dat het later begon dan gebruikelijk, namelijk in maart in plaats van december/januari. 
Waarschijnlijk komt het door de aangescherpte coronamaatregelen die tot en met half februari 
golden. Deze maatregelen helpen ook tegen de verspreiding van het griepvirus. 
 

Melden aan RIVM via MUIZ 
In de MUIZ-applicatie is het mogelijk om relevante uitbraken direct te melden bij het RIVM 
door middel van een SO-ZI/AMR melding. Dit is ook opgenomen in de recent verschenen 
brochure van het Signaleringsoverleg Zorginstellingen en Antimicrobiële resistentie (SO-
ZI/AMR). 
Het SO-ZI/AMR is een landelijke overlegstructuur om uitbraken van (resistente) micro-
organismen in zorginstellingen die een potentieel gevaar zijn voor de volksgezondheid (snel) 
te signaleren. Zowel ziekenhuizen als langdurige zorginstellingen kunnen uitbraken melden. 
Voor een vergoeding bij de bestrijding van resistente micro-organismen voor langdurige 
zorginstellingen is een SO-ZI/AMR melding een vereiste, lees meer hierover in de 
vergoedingsregeling BRMO uitbraak.  
 

Regionaal signaleringsoverleg (RSO) 
MUIZ is voor het melden en overzicht krijgen van uitbraken die in de regio spelen. Het 
regionaal signaleringsoverleg (RSO) is bedoeld om met elkaar van die uitbraken te leren. In 
het RSO worden bijzondere uitbraken, lessons learned of uitbraken die moeilijk te bestrijden 
waren besproken. Ook worden trends in infectieziekten en andere bijzonderheden besproken. 
In juni vond het eerste RSO plaats waarin een interessante uitbraak werd gedeeld. 
Deelnemers van MUIZ kunnen deelnemen aan het RSO die voor 2022 nog gepland staan in 
de middag van dinsdag 20 september en 13 december. Naast MUIZ-leden sluiten bij dit 
overleg artsen infectieziektebestrijding van de GGD en medisch microbiologen aan.  
 

https://www.rivm.nl/griep-griepprik/feiten-en-cijfers
https://www.rivm.nl/documenten/brochure-handleiding-en-infographic-bij-so-ziamr
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_21795_22/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_21795_22/
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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. De GGD’en in Noord-Holland en Flevoland zijn aangesloten bij MUIZ 
en zijn gestart met de werving van zorgorganisaties. 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 het van belang dat zij met elkaar 
overleggen om MUIZ verder te ontwikkelen en te verbeteren. Hiervoor zijn vorig jaar 
verschillende adviesgroepen opgesteld. 
De medische adviesgroep en change advisory board zijn al een aantal keer bij elkaar 
gekomen. Dit heeft geleid tot een uitgebreide update van MUIZ met enkele nieuwe functies 
en aanpassing van de COVID-19-module die begin augustus in werking zal treden. Daarnaast 
zijn er nog andere lopende voorstellen om MUIZ verder te verbeteren.   
 
 

Overig 
 

Nascholing transmurale werkafspraken BRMO 
Tijdens een uitbraak moet er veel samengewerkt worden met allerlei disciplines en instanties. 
Hierbij is het niet altijd helder wie wat doet en welke verantwoordelijkheden iedereen heeft. 
Om dit perspectief inzichtelijker te maken bieden het UMCU en het RZN ABR Utrecht deze 
gratis geaccrediteerde nascholing aan. U kijkt tijdens deze training vanuit de rol van een ander 
specialisme om beter te begrijpen waarom dingen lopen zoals ze lopen en tegen welke zaken 
aangelopen wordt in de samenwerking. Wederzijds begrip is een eerste stap in verdere 
samenwerking. De nascholing is primair bedoeld voor de regio Utrecht. Zie voor meer 
informatie en inschrijven de website Nascholing Transmurale Werkafspraken BRMO. 
 

Surveillance netwerk infectieziekten in verpleeghuizen (SNIV) 
SNIV is een netwerk van verpleeghuizen dat functioneert als peilstation voor de landelijke 
surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen. Op dit moment zijn er geen organisaties in 
de regio Utrecht die hieraan deelnemen, maar dit zou wel wenselijk zijn. In het verleden 
hebben verschillende verpleeghuizen in de regio Utrecht hier wel aan deelgenomen. Hun 
ervaringen waren:  

• Niet veel werk, wel alert zijn dat iedereen de aantallen goed bijhoudt. 
• Jaarlijkse terugkoppeling van de verschillen met andere organisaties met daarin het 

vóórkomen van infecties en het verschillend gebruik van antibiotica. Hiermee krijgt u 
goed inzicht van uw eigen cijfers en het helpt het borgen van het interne antibiotica- 
en infectiepreventiebeleid. 

• Beter zicht van infectieziekten en antibioticagebruik in Nederland.  
Als u interesse hebt in deelname, dan kunt u uw organisatie opgeven via SNIV | RIVM. 
 
 
 
Projectteam MUIZ GGD regio Utrecht 
Milou Gerits, projectleider MUIZ 
Inge van der Heyden 
Wineke Pronk 
Stijn Raven 
 
 
In- en uitschrijven voor deze nieuwsbrief kan door een mail te sturen naar muiz@ggdru.nl.  

https://www.abrzorgnetwerkutrecht.nl/product/nascholing-twa-brmo/
https://www.rivm.nl/sniv
mailto:muiz@ggdru.nl

