FACTSHEET
2020

In het Meldpunt Uitbraken van Infectieziekten
en BRMO (MUIZ) worden uitbraken
transparant gemeld, aan de GGD én aan alle
aangesloten ketenpartners. MUIZ geeft inzicht
in uitbraken in zorginstellingen, om tijdig
maatregelen te nemen en verspreiding van
infectieziekten en BRMO (Bijzonder
Resistente Micro-organismen) te voorkomen.

Wat is MUIZ?
Het Meldpunt Uitbraken van Infectieziekten en
BRMO (MUIZ) is een webapplicatie en bestuurlijk
samenwerkingsconvenant, ontwikkeld en
gefinancierd door de GGD Rotterdam-Rijnmond,
Stichting Samenwerkende Rijnmond
Ziekenhuizen (SRZ), Stichting ConForte en de
GGD Zuid-Holland Zuid. Met als doel om
transparant, veilig en overzichtelijk
uitbraakinformatie te delen met de GGD en met
elkaar.

Wat is de meerwaarde van MUIZ?
Zowel bestuurders als professionals vinden dat
MUIZ toegevoegde waarde heeft voor de
bestrijding van uitbraken in de regio.
• professionals melden uitbraken van
infectieziekten & BRMO in één handeling aan
elkaar, aan de GGD en zo nodig aan het landelijk
Signaleringsoverleg van het RIVM;
• MUIZ biedt overzicht op uitbraken in de regio en
overzicht op uitbraken in de eigen organisatie;
• data van de eigen (koepel)organisatie is bruikbaar
voor analyse;
• MUIZ versterkt infectiepreventie door meer
awareness en de mogelijkheid tijdiger
maatregelen te treffen;
• Door middel van het adresboek in MUIZ kunnen
professionals elkaar snel bereiken;
• GGD’en signaleren trends aan de hand van
meldingen in de regio en leveren periodieke
rapportages aan aangesloten ketenpartners.

Nieuw!
In 2020 is Covid-19 toegevoegd in MUIZ, voor
overzicht op uitbraken in de regio. Deze wordt
gebruikt door professionals die werken aan
infectiepreventie en door management en
bestuurders die regionaal beleid voeren.
Steeds meer zorginstellingen in de
gehandicaptenzorg en GGZ sluiten aan.

Welke functionaliteiten heeft de webapplicatie van MUIZ?
Men kan gebruiksvriendelijk en snel:
- een uitbraak melden van een infectieziekte of BRMO, op organisatie-, locatie- en afdelingsniveau
- aan de GGD melden én direct ook aan alle aangesloten ketenpartners en zo nodig aan het RIVM
- nieuwe, bijgewerkte of afgesloten uitbraken van andere zorginstellingen raadplegen
- geografisch zien waar uitbraken zijn in de regio
- directe contactgegevens van een melder zien bij een uitbraak
- het adresboek raadplegen voor contactgegevens van infectiepreventie professionals in de regio
- eigen uitbraakdata exporteren
- instellen over welke uitbraken je per email genotificeerd wenst te worden
- als GGD uitbraakdata van de regio exporteren voor surveillance en analyse.

Optimalisatie van MUIZ
In samenwerking met het ABR Zorgnetwerk Zuid-West Nederland wordt gewerkt aan optimalisatie van
MUIZ, met projectsubsidie voor 2019 en 2020. Er wordt verkend hoe MUIZ (nog) beter gebruikt kan worden
en of er meer partijen zijn aan te sluiten bij MUIZ. In de Nieuwsbrief van het ABR Zorgnetwerk Zuid-West
Nederland zijn de vorderingen te volgen.

Landelijke interesse
Diverse andere regio’s in Nederland willen MUIZ ook implementeren. Als meer regio’s MUIZ gaan gebruiken
is dit van grote waarde voor zorgorganisaties met locaties in meer dan één regio.

Meer informatie?
Kijk op www.meldpuntuitbraken.nl
Wilt u als nieuwe organisatie aansluiten bij MUIZ of heeft u inhoudelijke vragen, neem dan contact op met
het projectteam MUIZ, GGD Rotterdam-Rijnmond via digitaalmeldpuntmo@rotterdam.nl.
Bent u al aangesloten en heeft u een vraag over nieuwe gebruikers of over de webapplicatie, neem dan
contact op met Ranshuijsen, de softwareleverancier van MUIZ via support@renvl.nl.

