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Regionale ondersteuning van de
Infectieziektebestrijding

7 regio’s en 14 regionale consulenten 

De lokale uitvoering vormt de ruggengraat van het nationale systeem van bestrijding 

van infectieziekten. Het CIb moet nauw verbonden zijn met de specifieke kennis en 

kunde van de lokale GGD’en en medisch-microbiologische laboratoria. Dit vraagt om 

permanente aandacht. De regionaal consulenten spelen daarbij een cruciale rol, zowel 

ten tijde van crises als in rustige tijden. Zij vormen geen hiërarchische tussenlaag, maar 

geven steun aan hun collega’s, agenderen knelpunten bij het CIb en treden op als 

trouble shooter of verbindingsofficier wanneer de situatie daarom vraagt.

Bij een landelijke crisis kan een GGD-consulent tijdelijk als steunfunctionaris in een 

andere regio of bij het CIb ingezet worden.

Coördinator Regionaal Consulenten Medisch Microbiologen (COM)

Dr. L. (Bert) Mulder, arts-microbioloog

tel: 030 274 2026

e-mail: bert.mulder@rivm.nl

Coördinator Regionaal Consulenten Artsen-infectieziektebestrijding (RAC)

Drs. J.H.T.C. (Hans) van den Kerkhof, arts

tel: 030-274 3374

e-mail: hans.van.den.kerkhof@rivm.nl

Secretaris (COM)

Mw. Dr. Ir. M.C. (Maaike) de Vries

Tel: 030-274 4060

e-mail: maaike.de.vries@rivm.nl

Secretaris (RAC)

Mw. M.E. (Martine) Spies

Tel 030-274 2065

e-mail: martine.spies@rivm.nl
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Regionale ondersteuning van de microbiologische functie

In de Openbare Gezondheidszorg worden bijzondere eisen gesteld aan de bijdrage 

van medisch microbiologen en laboratoria in de keten van de infectieziektebestrijding. 

Interregionaal overleg, standaardisatie van laboratorium-procedures, en inbreng 

van lokale kennis ten behoeve van protocollen en nationaal onderzoek, zijn daarvan 

voorbeelden. Daarom is in 2006 een structurele versterking gerealiseerd voor 

de landelijke én regionale beleidsvorming. Zeven regionale consulenten medisch 

microbiologen vormen samen met de laboratoriumhoofden van het CIb de Commissie 

Openbare diagnostiek en Microbiologie (COM).

De regionaal consulent medische microbiologie is contactpersoon voor de regio en 

heeft tot taak:

•	 Intermediair	te	zijn	voor	alle	laboratoria	in	de	regio	bij	vragen	met	betrekking	tot	de		

 volksgezondheid en de medische microbiologie

•	 Nauw	samen	te	werken	met	de	consulent	arts-infectieziekten	van	de	GGD’en	

•	 Coördinerend	op	te	treden	tussen	de	OGZ-lab’s	in	de	regio	bij	outbreaks	of	

 contactonderzoeken

•	 Vaste	adviseur	te	zijn	van	het	Regionaal	Overleg	Infectieziektebestrijding

•	 De	coördinatie	en	terugkoppeling	te	verzorgen	en	te	begeleiden	van	laboratorium		

 gegevens voor surveillance en versterking van de epidemiologie in de regio

•	 Vraagstukken	en	knelpunten	die	in	de	regio	niet	opgelost	kunnen	worden	te	

 agenderen in de Commissie OGZ-diagnostiek en Microbiologie (COM).

De consulent wordt bijgestaan en aangestuurd door de coördinator van de COM binnen 

het	CIb.	Naast	de	regionale	functie	adviseert	de	COM	het	CIb.	Ook	ten	behoeve	van	de	

relatie tussen het CIb en de regionale laboratoria zijn doelen gesteld. Thema’s hierbij zijn: 

de opzet van een communicatiesyteem (Labinfact) tussen het RIVM en OGZ-laboratoria, 

het verbetering van surveillance, het opzetten van een kiemenbank en het vaststellen 

van kwaliteits-normen voor OGZ-diagnostiek.

Naast	het	dagelijks	werk	in	het	laboratorium	heeft	de	regionaal	consulent	een	aanstel-

ling van een dag in de week bij het CIb.

Regionale ondersteuning van de infectieziektebestrijding

De infectieziektebestrijding heeft het afgelopen decennium een stormachtige

ontwikkeling doorgemaakt, waarbij enerzijds de kwaliteit van de dienstverlening 

in belangrijke mate is verbeterd en anderzijds nationale crises 

aanleiding waren tot de vorming van de LCI en later het Centrum Infectieziekte-

bestrijding.

Er worden hoge eisen gesteld aan de nationale infrastructuur ten aanzien van 

veiligheid, bereikbaarheid en specialisatie. 

De afdeling infectieziektebestrijding van de GGD fungeert als spil in een gedecentra-

liseerde bestrijdingsorganisatie tussen eerste lijn, kliniek, laboratorium en Centrum 

infectieziektebestrijding. Deze decentrale organisatie behoeft versterking, onderhoud 

en ondersteuning om in samenwerking met de Public Health laboratoria in de regio de 

diversiteit van haar taken met voldoende kwaliteit vorm te kunnen geven.

Daartoe is in elk van de 7 regio’s een regionaal arts consulent voor de infectieziekte-

bestrijdingsfunctie aangesteld. Deze is in dienst bij een GGD en heeft daarnaast een 

deeltijd aanstelling bij het CIb met de volgende taken:

•	 	Deelname	aan	en	ondersteuning	van	het	Regionaal	Overleg	Infectieziektebestrijding

•	 Bevordert	innovatie,	evidence	based	werken	en	praktijkonderzoek;

•	 Is	aanspreekpunt	binnen	zijn	regio	voor	landelijk	beleid	en	v.v.;

•	 Draagt	zorg	voor	de	coördinatie	bij	grote	outbreaks	/	contactonderzoeken	regio’s;

•	 Neemt	deel	aan	periodiek	overleg	bij	CIb	en	agendeert	knelpunten	vanuit	de	

	 regio;

•	 Ondersteunt	andere	regio’s	bij	landelijke	of	grootschalige	crises.

Ter ondersteuning wordt er vanuit het CIb jaarlijks een diagnostiek budget toegekend 

aan de regio’s. Dit budget is aanvullend bedoeld op de 

gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de bekostiging van diagnostisch onderzoek 

ten behoeve van de bestrijding (OGZ-diagnostiek).

De regio’s hebben ook de beschikking over een jaarlijks projectbudget waarmee 

kleinschalige projecten ter ondersteuning en versterking van de regionale bestrijding 

kunnen worden bekostigd. Vanuit dit budget kan bijvoorbeeld praktijkonderzoek  

worden gedaan, richtlijnontwikkeling, ontwikkeling van programmatuur, surveillance-

systemen, en dergelijke. 

Op deze wijze wordt zowel de perifere bestrijdingsfunctie door de GGD als de samen-

werking tussen nationaal centrum en uitvoeringsorganisatie versterkt.

 
Dr. J.H. (Jan) van Zeijl

Centrum Infectieziekten Friesland  

Leeuwarden

Mw. Dr. E.M. (Ellen) Mascini

Alysis Zorggroep Arnhem/Velp

Dr. B.M. (Bartelt) de Jongh

St. Antonius Ziekenhuis 

Nieuwegein

Dr. D. (Dick) Veenendaal 

Streeklaboratorium Haarlem

Dr. P.M. (Paul) Oostvogel

Medisch Centrum Haaglanden

Den Haag

Mw. Dr. E.E. (Ellen) Stobberingh 

MUMC Maastricht

Dr. A.R. (Arjan) Jansz

Stichting PAMM Veldhoven
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Drs. R.P.M. (Rob) van Kessel, arts 

GG&GD Utrecht

Drs. J.H.T.C. (Hans) van den Kerkhof, arts

Coördinator Regionaal Consulenten 

Artsen Infectieziektebestrijding

Mw. Drs. C.H.F.M. (Toos) Waegemaekers, arts

Hulpverlening Gelderland Midden

Mw. Drs. M.W.F. (Mariska) Petrignani, arts

GGD Zuid-Holland West

Drs. J.J. (Jan) van der Have, arts

GGD Groningen

Drs. P.H.A. (Peter) Jacobs, arts

GGD Noord- en Midden-Limburg

Drs. R.M. (Ronald) ter Schegget, arts

GGD Brabant Zuidoost

Dr. L. (Bert) Mulder 

Coördinator Regionaal Consulenten 

Medisch Microbiologen

Mw. Drs. M.F. (Marianne) Siebbeles, arts

GGD Amsterdam

Regio Noord-Nederland

Regio Oost-Nederland

Regio Brabant-Zeeland

Regio Limburg

Regio Noord-Holland/Flevoland

Regio Utrecht

Regio Zuid-Holland


