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Aanleiding

Hoe werkt het Meldpunt?

Het voorkomen en bestrijden van uitbraken in
zorginstellingen is niet eenvoudig. Het
toenemende aantal overplaatsingen van
patiënten en het onvoldoende uitwisselen van
uitbraak- en individuele patiëntinformatie tussen
de verschillende instellingen, verhogen de
infectierisico’s voor zorginstellingen. Er is
behoefte aan transparantie in uitbraken van
infectieziekten en BRMO (Bijzonder Resistente
Micro-organismen) in de regio, zodat
zorginstellingen tijdiger passende maatregelen
kunnen nemen. De GGD Rotterdam-Rijnmond
heeft daarom samen met de koepelorganisaties
Stichting Samenwerkende Rijnmond
Ziekenhuizen (SRZ), Stichting ConForte en de
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid,
een digitale webapplicatie ontwikkeld en betaald;
het Regionaal Meldpunt Uitbraken Infectieziekten
en BRMO.

Het Meldpunt is bedoeld voor professionals die
uitbraken melden en voor professionals die
preventieve maatregelen nemen om
infectieziekten in hun instelling te voorkomen.

•

•
•

Wat is het Meldpunt?
Het Meldpunt omvat een webapplicatie,
samenwerkingsconvenant, meldcriteria en een
communicatie-toolkit. Ziekenhuizen, verpleeg- en
verzorgingshuizen, thuiszorginstellingen (VVT) en de
GGD hebben in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, ZuidHolland Zuid en Zeeland de mogelijkheid om aan te
sluiten bij het Meldpunt. Met toegang door middel van
inloggegevens kan men in één handeling een
infectieziekte-uitbraak melden aan alle
netwerkpartners en aan de GGD in de regio.
Meldingen van BRMO-uitbraken die aan de gestelde
criteria voldoen kunnen direct worden doorgestuurd
naar het landelijk Signaleringsoverleg antimicrobiële
resistentie van het RIVM/NVMM (SO-ZI/AMR).
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• Het Meldpunt is toegankelijk voor gebruikers
die een inlognaam en wachtwoord hebben.
Dit wordt verstrekt wanneer een
intentieverklaring of convenant is ondertekend
door de bestuurder van een organisatie èn
een geheimhoudingsverklaring is ondertekend
door de individuele professionals.
Het Meldpunt bevat uitbraakinformatie met
gegevens over de locatie, de afdelingen en de
infectieziekte of BRMO.
Het Meldpunt bevat geen individuele
patiëntengegevens.
Om eenvoudig te melden wordt, bij deelname,
per organisatie een profiel aangemaakt met
alle locaties, afdelingen en contactpersonen
van de organisatie.
Uitbraken worden zo snel mogelijk digitaal
gemeld. De applicatie is gebruiksvriendelijk.
De melding gaat direct naar de
desbetreffende GGD en naar de deelnemers
die aangegeven hebben de melding te willen
ontvangen.
De melding wordt, indien aangevinkt,
doorgestuurd aan het landelijk
Signaleringsoverleg (RIVM). Er hoeft dus
maar één keer gemeld te worden.
Om informatie up-to-date te houden krijgt een
melder automatische herinneringen om de
melding bij te werken of af te sluiten.
Deelnemers kunnen oude en recente
meldingen inzien, zowel van de eigen
instelling als van de netwerkpartners.

•

De GGD signaleert trends aan de hand van
meldingen in de regio en levert periodieke
rapportages hierover aan ketenpartners

Aanmelden?

Samenwerkingsconvenant
Op 22 februari 2017 hebben bestuurders van
Stichting ConForte, SRZ, de GGD RotterdamRijnmond en Zuid-Holland Zuid een convenant
met samenwerkingsafspraken ondertekend.

Bevindt uw instelling zich in regio RotterdamRijnmond, Zuid-Holland Zuid of Zeeland? Dan
kunt u zich aansluiten bij het Meldpunt. Dit is
kosteloos. Indien uw instelling niet is aangesloten
bij SRZ of Stichting ConForte is ondertekening
nodig van een intentieverklaring door de
bestuurder, voor commitment aan de
convenantafspraken. Later volgt ondertekening
van het convenant door de nieuw aangesloten
partijen.

Regionale samenwerking
Het streven is om zoveel mogelijk partijen aan te
laten sluiten voor een zo volledig mogelijk beeld
van uitbraken in de regio’s. Hiertoe is een
implementatieplan in uitvoering, een
evaluatierapportage in voorbereiding en worden
ideeën gegenereerd voor de doorontwikkeling
van de webapplicatie.

Realisatie van het Meldpunt
Het Meldpunt is ontwikkeld door diverse
professionals. Hieraan werkten specialisten
ouderengeneeskunde, deskundigen
infectiepreventie, artsen microbioloog en
zorgmanagers van verschillende zorginstellingen
en artsen en verpleegkundigen Infectieziektenbestrijding van de GGD Rotterdam-Rijnmond en
Zuid-Holland Zuid mee. Het Meldpunt Uitbraken
Infectieziekten & BRMO, kortweg MUIZ, is sinds
februari 2017 operationeel.

Contact
voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
het projectteam Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO
email: digitaalmeldpuntMO@rotterdam.nl
website: www.meldpuntuitbraken.nl

De volgende organisaties zijn betrokken:
ConForte
• Aafje
• Argos Zorggroep
• Centrum Reuma & Revalidatie Rotterdam
• De Sonneburgh
• De Zellingen
• Humanitas
• Laurens
• Lelie Zorggroep
• Middin

Zuid-Holland Zuid (vervolg)
• Het Spectrum
• Huis de Merwede
• Leger des Heils
• Parkhuis
• Present
• Swinhove
• Waardenburg
• Cedrah
• Ambachtzorg

Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ)
• Erasmus MC
• IJsselland ziekenhuis
• Ikazia ziekenhuis
• Maasstad ziekenhuis
• Oogziekenhuis
• Rijndam Revalidatie
• SFG Vlietland
• Spijkenisse Medisch Centrum
• Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Zeeland (aangesloten per juli 2018)
• Cedrah
• Eilandzorg Schouwen-Duiveland
• Landgoed Rijckholt
• Schutse Zorg Tholen
• Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland
• WVO Zorg
• Zorggroep Ter Weel
• Zorgstroom

Rotterdam-Rijnmond
• Curamare
• Frankelandgroep
• Salem
• Cedrah
• Riederborgh
• Zonnehuisgroep Vlaardingen
Zuid-Holland Zuid (aangesloten per september 2017)
• Albert Schweitzer Ziekenhuis
• Rivas Zorggroep
• RLM
• De Blije Borgh
• De Lange Wei
• Het Gastenhuis
• Huis ter Leede
• Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff
• Stichting Zorgwaard
• Internos
• Actief zorg Bestcare

ICT
• Ranshuijsen Van Loon
Publieke Gezondheid
• GGD Rotterdam-Rijnmond
• Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ
• GGD Zeeland
• RIVM

