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Zilver!
De redactie Vijfentwintig jaar geleden stond in het voorwoord van het eerste  

Infectieziekten Bulletin: 'Voor u ligt de eerste officiële uitgave van

het gecombineerde Infectieziekten Bulletin, als co-productie van

GHI en RIVM in samenwerking met GGD’en en Streeklaboratoria

voor de Volksgezondheid [..]met een drietal registratie-overzichten

van infectieziekten en artikelen die gekenmerkt kunnen worden

door de begrippen ‘actualiteit’ en ‘epidemiologie infectieziekten’.

Het Infectieziekten Bulletin is in 25 jaar gegroeid van hout  naar zilver. Het bulletin is geworden 
tot een digitaal tijdschrift dat een schakel is tussen volksgezondheidsprofessionals, weten-
schappers en beleidsmakers op het gebied van infectieziektebestrijding in Nederland. 

In de loop van de jaren is het Infectieziekten Bulletin zowel uiterlijk als innerlijk een aantal 
keren vernieuwd als reactie op een veranderde behoefte van de lezers en makers. De vraag óf 
en op welke manier de informatie in het IB relevant is zullen wij blijven stellen. Om lering te 
trekken uit uw antwoorden, aanpassingen door te voeren en nieuwe wegen in te slaan.  

Wij vieren het 25-jarig jubileum, tevens het vijfde lustrum, volgens Romeins gebruik met een 
zoenoffer. Een zoenoffer wordt gebracht om ‘goed te maken’ wat we hebben gegeten, 
gedronken, gedood en gezondigd. We hebben ‘gegeten en gedronken’ van 25 jaar artikelen, 
veldberichten, infectieziekteregistraties,  vragen uit de praktijk, onderzoeken in het kort, 
berichten en aankondigingen. U, lezers en auteurs - medewerkers uit het veld en onderzoekers 
- hebt ziekteverwekkers gedood, vruchtbare leefomgevingen van ziekmakende micro-organis-
men veranderd in woestijnen en ‘gezondigd’ door u daarin te blijven bekwamen. 
Deze speciale uitgave van het Infectieziekten Bulletin is een zoenoffer voor de afgelopen 25 
jaar.

Voor dit jubileumnummer hebben we de gebruikelijke indeling losgelaten en bieden wij u 
informatie in de vorm van interviews, historische overzichten, bijdragen van lezers, cartoons, 
een poster en een quiz.

Wij wensen u veel leesplezier. �

25 jaar zilver

5 jaar hout

10 jaar tin

15 jaar kristal

20 jaar porselein
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Continuïteit en verandering  
in de infectieziektebestrijding
Is er toekomst voor het Infectieziekten Bulletin?

Hans van Vliet
Anita Warris

Het is 25 jaar geleden dat het Infectieziekten Bulletin in de huidige vorm 

voor het eerst verscheen. Als hoofdredacteur waren wij vele jaren betrok-

ken bij het Infectieziekten Bulletin. Anita Warris vanaf het begin tot en 

met 2005, Hans van Vliet in de periode 2001-2006. In deze periode en ook 

daarna is er veel veranderd, maar nog steeds lezen wij het Infectieziekten 

Bulletin met veel plezier en zijn we vereerd het jubileumnummer met dit 

historisch overzicht te mogen openen. 

Er is in de afgelopen 25 jaar veel veranderd in 
de communicatie over infectieziekten. Dat 
heeft invloed op de manier waarop professio-
nals communiceren, zowel onderling als naar 
het publiek. Internet en andere digitale 
communicatiemiddelen zijn steeds belangrij-
kere bronnen van informatie voor het publiek 
maar ook voor professionals. Uit een enquête 
die het RIVM heeft gehouden onder GGD-
artsen en –verpleegkundigen blijkt dat 
communicatie tussen professionals vooral via 
e-mail en telefoon gebeurt. Daarnaast zijn er 
ook de besloten berichtenservices als inf@ct 
en het wekelijks overzicht van infectieziekte-
signalen. Internationaal is er natuurlijk 
Eurosurveillance en, voor wie dan nog niet 
verzadigd is, is er de dagelijkse stroom van 
berichten op Promed.

Knuppel
Om meteen maar de knuppel in het hoender-
hok te gooien: heeft het Infectieziekten 
Bulletin in de huidige vorm, namelijk een 

tijdschrift, nog toekomst? Is het met alle 
huidige informatiebronnen na 25 jaar niet tijd 
voor een Infectieziekten Bulletinloos tijdperk? 
Infectieziektebestrijding is de toepassing van 
steeds dezelfde principes op verschillende 
ziekten, zoals vaccinatie, isolatie, quaran-
taine, profylaxe en hygiëne. Is de informatie 
in het Infectieziekten Bulletin daardoor niet 
telkens een herhaling van wat al bekend is? 
Om die vraag te beantwoorden beginnen we 
met een terugblik op een onderwerp dat van 
alle tijden lijkt te zijn, maar door de ebolacri-
sis weer helemaal actueel is: isolatie van 
besmettelijke patiënten.

Van alle tijden
Sinds de oudste tijden is er geen eeuw 
voorbijgegaan waarin niet een epidemie heeft 
huisgehouden onder grote bevolkingsgroe-
pen. In Europa noemde men de ergste 
epidemieën van de late Middeleeuwen 
simpelweg de pest. Het gebrek aan gedegen 
kennis over ziekten is typerend voor de periode 
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tot aan het einde van de 19e eeuw. De 
vroegste preventieve maatregelen bij 
een dreiging of het uitbreken van een 
epidemie zijn te zien in de menselijke 
reactie op de Zwarte
Dood. Vooral de steden probeerden zich 
op allerlei manieren tegen de pest te 
wapenen en hierin liepen de welvarende 
Italiaanse handelssteden voorop. Zo 
ging het stadsbestuur van Venetië, toen 
in 1347 de pest begon, over tot de 
invoering van quarantaine en isolatie. 
Op stedelijk niveau werden vanaf de 
veertiende eeuw steeds meer maatrege-
len tegen de pest genomen. Gaandeweg 
werden de afzonderlijke maatregelen 
samengebracht in verordeningen die bij 
elke (dreiging van een) nieuwe pestepi-
demie werden uitgebreid met nieuwe 
bepalingen. Zo ontstonden de eerste 
verordeningen voor de bestrijding van 
besmettelijke ziekte. 

Quarantaine-inrichtingen
Ook in Nederland zijn er nog pesthui-
zen te vinden o.a. in Leiden waar 
pestlijders, maar ook andere zieken, 
naar toe gedeporteerd werden om 
besmettingsgevaar in te dammen. 
Mensen die nog niet ziek waren, maar 
mogelijk besmet, werden geobser-
veerd in een zogenoemde quarantai-

ne-inrichting. In 1914 verrezen aan de 
Zeeburgerdijk in Amsterdam enkele 
houten gebouwen ten behoeve van 
het Gemeentelijk Quarantaine Station, 
bestemd voor 500 mensen. Dit werd 
later de Quarantaine Inrichting 
Zeeburg. Het complex bestond uit een 
villa, 10 barakken en een kantoor. In de 
jaren dertig kwamen de gebouwen 
leeg te staan en werden toen gebruikt 
voor opvang van vluchtelingen. Na 
1945 werd in de barakken het 
Noodziekenhuis Zeeburg gevestigd in 
afwachting van nieuwbouw. Die kwam 
in 1975 tot stand met de bouw van het 
nieuwe Slotervaartziekenhuis. In het 
noodziekenhuis was ook een afdeling 
waar patiënten in quarantaine konden 
liggen. Het noodziekenhuis lag destijds 
afgelegen en alleen tijdens bezoekuren 
was er een pendeldienst met een klein 
busje. De barakken werden in 1998 
afgebroken.  
 
Vanaf 16 augustus 1934 was er ook een 
quarantaine-inrichting in Rotterdam, 
De Heyplaat. Deze was omringd door 
havens en de Nieuwe Maas. Het 
complex werd in het kader van een 
werkverschaffingsproject gebouwd 
tijdens de crisisjaren van 1928-1934. 
Op een terrein van 6 hectare lagen 

In het Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde stond in 1990 
(jaargang 134, nummer 20) het 
bericht: “Met ingang van juli 1990 
wordt het oude Infectieziekten 
Bulletin vervangen door een 
gemeenschappelijke 4-weke-
lijkse uitgave van de 
Geneeskundige Hoofdinspectie 
(GHI) en het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne (RIVM), in samen-
werking met de GG&GD’s en 
Streeklaboratoria voor de 
Volksgezondheid. In dit Bulletin 
Infectiekten zullen registratie-
overzichten met eventuele 
verbanden en epidemische 
verheffingen worden weergege-
ven van het GHI, inzake aange-
melde aangifteplichtige infectie-
zieken, van het Infectieziekten 
Surveillance Centrum en van de 
werkgroep Klinische Virologie 
van het RIVM. Ook zal aandacht 
besteed worden aan actuele, 
diagnostische en epidemiologi-
sche ontwikkelingen met 
betrekking tot andere dan 
gemelde infectieziekten”.

Ontsmettingsgebouw De Heijplaat. Foto Ron Conijn

http://nl.wikipedia.org/wiki/Villa_(bouwkunde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Quarantaine
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verspreid 10 gebouwen, met elk hun 
eigen functie: portiershuis, mortua-
rium, ziekenbarak, isolatiebarak, 
zusterhuis, beheerderswoning, 
badhuis annex ontsmettingsinrichting, 
keukengebouw, chloorhuisje en 3 
contactbarakken. De Heyplaat was de 
best geoutilleerde quarantaine-inrich-
ting ter wereld en moest dienen voor 
afzondering en verpleging van 
zeelieden, lijdend aan exotische 
ziekten. Uiteindelijk is De Heyplaat 
nooit voor dit doel gebruikt. In 1938 
werden er Joodse vluchtelingen uit 
Oostenrijk en Duitsland opgevangen 
en later uit Indonesië gerepatrieerde 
militairen, tuberculoselijders en 
psychiatrische patiënten.  
 
Een quarantaine-inrichting is bedoeld 
voor gezonde mensen die mogelijk 
besmet zijn. Het isoleren van patiën-
ten, dus mensen met ziekteverschijn-
selen, werd uitgebreid toegepast 
tijdens de pokkenepidemie in Tilburg 
in 1951. Patiënten werden opgenomen 
in het tot pokkenbarak ingerichte 
infectiepaviljoen Buitenzorg van het 
St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Het 
hele gebouw was omgeven door een 
dubbele omheining. Degenen die de 
barak ingingen moesten hun schoenen 
afvegen aan een grote dweil gedrenkt 
in formaline. Het personeel bestond 
uit een arts, 2 religieuzen en 6 leken-
verpleegsters. Zij waren allemaal goed 
gevaccineerd. Zij verbleven bijna 2 
maanden onafgebroken in de barak. 
Bezoek werd niet toegestaan, met 
uitzondering van een geestelijke en 
familieleden van stervende patiënten. 
Na het bezoek moesten de familiele-
den gedurende 18 dagen in de quaran-
taine-inrichting Retraitehuis ’t Cenakel 
(in het zuiden van de stad) verblijven. 

De gevolgen van het isoleren waren voor 
de patiënten dus fors, maar gelukkig was 
het zelden nodig. Tegen pokken kon 
worden beschermd door vaccinatie. 

Isolatie-eenheid 
Dat was anders bij patiënten die leden 
aan de, sinds 1967 bekend geworden, 
vormen van Afrikaanse virale hemor-
ragische koorts. Het gevaar van import 
en verspreiding van deze ziekten werd 
ook in Nederland gevoeld. In 1975 
werd door de Geneeskundige hoofdin-
spectie (GHI), een commissie ingesteld 
onder leiding van Dr H. Bijkerk, om te 
komen tot de inrichting van een 
afdeling waar deze patiënten met de 
grootste mate van veiligheid voor 
verplegenden, artsen en medepatiën-
ten konden worden verpleegd, 
onderzocht en behandeld. 
 
Deze commissie adviseerde de 
directeur-generaal (DG) van de 
Volksgezondheid om De Heyplaat 
hiervoor niet te renoveren maar een 
kleine, moderne isolatie-eenheid te 
creëeren voor maxiaal 5 personen vlak 
bij een algemeen ziekenhuis. Het plan 
hiervoor werd door de DG 
Volksgezondheid aanvaard. Het 
oorspronkelijke plan werd vervolgens 
aangepast omdat men besloot om 
door Vickers Medical in Engeland 
ontwikkelde plastic bedisolatoren te 
gaan gebruiken. Deze bedisolatoren 
bleken grote voordelen te hebben 
boven de tot dan voorgestelde 
mogelijkheden. Het waren ruime 
plastic isolatoren waarin een negatieve 
druk kon worden gehandhaafd. Artsen 
en verpleegkundigen liepen geen 
besmettingsrisico, terwijl toch inge-
wikkelde handelingen met de patiënt 
mogelijk waren. De isolatie-eenheden, 
bestaand uit een isolatieafdeling met 2 
plastic bedisolatoren en een plastic 
laboratoriumisolator, werden gereali-
seerd in het ziekenhuis De Lichtenberg 
in Amersfoort en in het 
Havenziekenhuis in Rotterdam. Er 
werden ook kleinere isolatoren 
geconstrueerd die, geschikt waren 
voor vervoer door de lucht en in 
ambulances.  

Op de proef gesteld
Op 14 oktober 1981 werd de isolatie-
eenheid in het ziekenhuis De 
Lichtenberg officieel geopend en al 
snel op de proef gesteld. Op het ter 
gelegenheid van deze opening, 
georganiseerde symposium Infectie en 
ziekenhuis op 24 oktober 1981, werd 
medegedeeld dat er al een ernstig 
zieke patiënt was verpleegd. Het was 
een uit Nigeria afkomstige Engelsman 
die, op doorreis via Schiphol naar 
Engeland, op 15 oktober in het 
Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam 
was opgenomen. Daar werd het 
vermoeden van lijden aan Lassakoorts 
in de differentiële diagnose opgeno-
men en op 16 oktober werd de patiënt 
door de G.G. &G.D. van Amsterdam in 
een speciale ambulance-isolator naar 
de isolatie-eenheid in Amersfoort 
gebracht. Na enige dagen observatie 
bleek hij echter Afrikaanse tekenkoorts 
(fièvre boutonneuse) te hebben, die 
met een gericht gekozen antibioticum 
snel genas.  
Een zelfde isolatie-eenheid als in De 
Lichtenberg werd op 17 april 1982 in 
het Havenziekenhuis geplaatst. In 1982 
werd een GHI-bulletin gepubliceerd 
dat geheel gewijd was aan Lassakoorts 
en andere vormen van Afrikaanse 
virale hemorragische koorts. Na 1992 
kreeg Nederland nog te maken met 
een importgeval van Lassakoorts in 
2002 en van Marburgvirus in 2008. 
Beide patiënten werden opgenomen 
en behandeld in het LUMC in Leiden 
onder strikte isolatie. 

Gedwongen isolatie buiten het 
ziekenhuis 
Van een heel andere orde is het 
gedwongen isoleren van patiënten 
met tuberculose. In het begin van de 
twintigste eeuw was tuberculose een 
gevaarlijke, besmettelijke ziekte waar 
veel mensen aan stierven. Er beston-
den toen nog geen medicijnen tegen 
deze ziekte, en om verspreiding te 
voorkomen werden de patiënten 
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geïsoleerd. De enige mogelijke 
behandeling was rust, goed eten en 
veel zuivere lucht. Daar waar de lucht 
door de vele bomen zuurstofrijk was, 
ontstonden sanatoria. Kort na de 
tweede wereldoorlog ontstonden er 
ook sanatoriumhuisjes. Het waren 
eenvoudige houten huisjes met aan de 
voorzijde openslaande deuren en aan 
de zijkanten ramen. De huisjes waren 
draaibaar om de patiënt zoveel 
mogelijk van zon, licht en lucht te 
kunnen laten profiteren en de ingang 
uit de wind te kunnen houden. 
Ondanks de komst van tuberculosta-
tica na de Tweede Wereldoorlog, zijn 
er ook nu nog steeds patiënten met 
besmettelijke vormen waarbij isolatie-
maatregelen noodzakelijk zijn om 
verspreiding te voorkomen. 
Tuberculose is officieel pas meldings-
plichtig sinds 1980, sinds die tijd is het 
mogelijk om patiënten gedwongen te 
isoleren. Jaarlijks worden 3-6 patiën-
ten gedwongen opgenomen omdat zij 
zich niet aan vrijwillige isolatiemaatre-
gelen houden. Dit gaat vooral om 
patiënten met psychiatrische ziekten 
en/of verslavingsproblemen. Deze 
patiënten worden meestal opgeno-
men in Beatrixoord in Haren. De 
rechten van deze patiënten waren 
onvoldoende gewaarborgd in de wet 
Bestrijding Infectieziekten en 
Opsporing Ziekteoorzaken uit 1928. In 
zijn proefschrift “De wetgeving ter
bestrijding van infectieziekten” pleit 
J.C.J. Dute in 1994 voor een betere 

rechtsbescherming van de gedwongen 
geïsoleerde patiënt. Dit heeft geleid 
tot een aanpassing van de wet in 1997 
(Infectieziektenwet) die ongewijzigd is 
opgenomen in de Wet publieke 
gezondheid (2008) artikelen 30-46 
(maatregelen gericht op het individu).

Isolatie in het ziekenhuis
Isolatie van patiënten was vanaf 1997 
wettelijk goed geregeld, althans als 
bestrijdingsmaatregel buiten de 
ziekenhuizen. Ondertussen was er in 
de ziekenhuizen een andere ontwikke-
ling gaande. Met de komst begin jaren 
zestig van meticilline en vergelijkbare 
antibiotica leek de dreiging van 
onbehandelbare infecties met stafylo-
kokken weggenomen. Maar nog geen 
jaar na de introductie van het nieuwe 
middel meldde de Britse bacteriologe 
Mary Barber dat zij tussen duizenden 
stammen van deze bacterie enkele had 
gevonden die niet alleen resistent 
waren voor penicilline, maar ook voor 
meticilline. De stammen waren 
multiresistent. De resistentie groeide 
langzaam, doch gestaag. In de periode 
van 1968 tot 1975 zagen vooral de 
Europese ziekenhuizen zich steeds 
vaker geconfronteerd met meticilline-
resistente Staphylococcus aureus 
(MRSA) stammen. Meestal waren het 
echter sporadische, kortdurende 
infectiehaarden, die door hygiënische 
en isolatiemaatregelen effectief te 
bestrijden waren. In de tweede helft 
van de jaren zeventig werd vanuit 

Europa nog maar zelden melding 
gemaakt van een MRSA-epidemie, 
terwijl in Amerika het aantal infecties 
fors toenam. In de periode 1975-1991 
steeg het voorkomen van MRSA in de 
Amerikaanse ziekenhuizen van 2,4% 
naar29%; in verpleeg- en verzorgings-
tehuizen van 10% naar 40%. 

MRSA in Nederland
Ook in Nederland doen zich sinds het 
begin van de jaren tachtig epidemieën 
met MRSA voor. MRSA-stammen 
kwamen de Nederlandse ziekenhuizen 
veelal binnen vanuit het buitenland. 
De eerste MRSA-stam in het 
Academisch Ziekenhuis te Utrecht 
(AZU) werd geïsoleerd in 1986 bij een 
neurochirurgische patiënt die na een 
auto-ongeluk 2 maanden in een 
Italiaans ziekenhuis verpleegd was. De 
eerste MRSA veroorzaakte in het AZU  
3 epidemieën, in de zomer van 1986, 
de zomer van 1987, en in de winter van 
1988/89.De ervaringen met MRSA in 
het AZU leerden dat deze zich zeer snel 
kon verspreiden. Een epidemie was 
alleen te bestrijden met een strikt 
isolatiebeleid. Het belang van dit 
beleid werd in 2006 nog eens onder-
streept in het advies MRSA-beleid in 
Nederland. Toch is dit beleid niet 
onomstreden en worden er sinds kort 
door deskundigen ook vraagtekens 
gezet bij de effectiviteit van isolatie. In 
een recent opiniestuk in The Lancet 
wijzen de auteurs op de nadelen voor 
de patiënt van isolatie: zorgverleners 

‘Infectieziektebestrijding 
vindt steeds plaats

 in een andere context’

Foto: Nederlands Openluchtmuseum
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besteden minder tijd aan patiënten die 
geïsoleerd worden verpleegd, de 
patiënten liggen langer opgenomen en 
het is psycho-sociaal belastend. Zij 
stellen de vraag hoe terecht het is om 
MRSA-patiënten te isoleren. Het is 
toch een vorm van gevangenschap.

Context, context, context
Wat kunnen we leren van deze terug-
blik op isolatie van patiënten? We zien 
dat isolatie een herhalend thema is in 
de infectieziektebestrijding, maar we 
zien ook dat het om steeds andere 
ziekten gaat: pest, pokken, lassa/
marburg, tuberculose en MRSA. 
Behalve de ziekten is ook de context 
iedere keer anders: binnen en buiten 
ziekenhuizen, isolatie als laatste 
redmiddel of als standaard aanpak, 
isolatie alleen van patiënten of ook van

dragers, met of zonder mogelijkheid tot 
behandeling of vaccinatie, de stand van 
de (medische) techniek etc. Ook is de 
context vaak specifiek Nederlands: een 
lokale epidemie, een importgeval, een 
‘eigen’ beleid, de organisatie van de 
zorg, de rol van de GGD en ga zo maar 
door. 

Terug naar de knuppel
Wat betekent dit voor de oorspronke-
lijke vraag; heeft het Infectieziekten 
Bulletin bestaansrecht? Als nieuwsme-
dium of als wetenschappelijk tijd-
schrift waarschijnlijk niet. Daar zijn 
betere en snellere wegen voor. Maar,
zoals de voorbeelden laten zien, doen 
infectieziekten zich steeds voor in een 
veranderende context. Die context is 
specifiek voor Nederland en tijdgebon-
den. Neem nu voedselinfecties. Ook 

een terugkerend thema in de infectie-
ziektebestrijding. Een overzicht van 
artikelen uit 25 jaar Infectieziekten 
Bulletin (tabel 1) laat de verschillende 
contexten zien waarin deze optraden. 
Reflectie op infectieziekten in een 
veranderende context is een belang-
rijke rol van een tijdschrift. Dat kan 
niet in internationale tijdschriften en 
ook niet in korte nieuwsberichten. 

Belangrijke niche
Er is dus een belangrijke niche voor het 
Infectieziekten Bulletin, reflectie op de 
bestrijding in Nederland door specifiek 
Nederlandse casuïstiek, daar wordt de 
bestrijding beter van en dat is beter 
voor ons allemaal. Op naar de volgen-
de 25 jaar. �

 Tabel 1 Voedselinfecties in het Infectieziekten Bulletin

Jaar van publicatie Verwekker Context
1990 Salmonella enteritidis Restaurant

1991 Salmonella enteritidis Verpleeghuis

1992 Salmonella enteritidis Kloostergemeenschap

1992 Salmonella blockley Middeleeuws feest

1994 Escherichia coli 0157:H7 Zwemvijver

1994 Salmonella enteritidis Vakantieboerderij

1995 Rotavirus Evacuees watersnood

1997 Salmonella enteritidis Restaurant

1997 Viraal? Reünie

1998 Viraal? Sinterklaas intocht

1999 Salmonella paratyphi B Reizigers uit Turkije

2001 Salmonella typhimurium DT104 Mestversleping

2002 Salmonella enteritidis Zelfgemaakte tortellini

2003 Salmonella enteritidis Kookles

2003 Staphylococcus aureus Barbecue geloofsgemeenschap

2004 Salmonella enteritidis Groepsaccommodatie

2005 Salmonella spp Bruiloft

2005 Campylobacter jejuni Schoolkinderen op boerderij

2006 Viraal? Nieuwjaarslunch op een school

2010 Norovirus Cruiseschip

2010 Salmonella Panama Vers vruchtensap

2012 Norovirus Hulpverleners na een brand

2014 Salmonella typhimurium Slagerij
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Redactionele ontwikkelingen  
in 25 jaar Infectieziekten Bulletin

Lodewijk van Dooren

Er is in de afgelopen 25 jaar veel veranderd. Niet alleen heeft onlinecom-

municatie voor een aardverschuiving in de samenleving gezorgd, ook de 

infectieziektebestrijding zelf is veranderd. De professionalisering van de 

beroepsgroep en toegankelijkheid van wetenschappelijke informatie 

hebben daarin een belangrijke rol gespeeld. Niet verwonderlijk dus dat 

ook het Infectieziekten Bulletin de nodige verandering heeft ondergaan. 

Echter, terugkijkend valt op dat de doelstelling  niet wezenlijk is veran-

derd, namelijk het aanbieden van  wetenschappelijk betrouwbare en op de 

praktijk gerichte informatie voor professionals in de 

infectieziektebestrijding. 

Doel
De professionals in de infectieziektebestrij-
ding, daar doen we het nog steeds voor. En 
behoefte aan wetenschappelijk betrouwbare 
informatie is er naar ons idee nog steeds. 
Maar ook praktijkervaringen delen en van 
elkaar leren is voor de mensen in de uitvoe-
ring belangrijk. Daarom maken we in het IB 
de resultaten van wetenschappelijk onder-
zoek graag toegankelijk voor een breed 
publiek. En komen concrete vragen uit 
realistische praktijksituaties regelmatig aan 
bod. Kortom: de doelstelling van het 
Infectieziekten Bulletin (IB) is niet veranderd. 

Wat veranderde er wel? 
In de afgelopen 25 jaar veranderde er 
natuurlijk wel veel. En daar zullen we als 

redactie van het Infectieziekten Bulletin op in 
blijven spelen; door aandacht voor specifieke 
onderwerpen, door een focus op resultaten 
van wetenschappelijk onderzoek maar ook 
door aanpassing van de manier waarop het IB 
gepubliceerd wordt. 

Professionalisering  beroepsgroepen 
Laten we beginnen met de professionals in de 
infectieziektebestrijding.  Daar maken we het 
IB tenslotte voor.  Binnen dit vakgebied is in 
de afgelopen 25 jaar een proces van profes-
sionalisering op gang gekomen. Er zijn 
specifieke opleidingen gekomen voor artsen 
én verpleegkundigen, waarin de NSPOH een 
belangrijke rol heeft gespeeld (zie elders in dit 
nummer), de ontwikkeling van de LCI-
richtlijnen (Landelijke Coördinatie 
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Infectieziektebestijding van het RIVM)
heeft bijgedragen aan een meer 
uniforme en beter onderbouwde 
werkwijze (zie elders in dit nummer) en 
tenslotte  zijn GGD’en met de komst van 
de academische werkplaatsen steeds 
meer betrokken bij wetenschappelijk 
onderzoek. 

Toegankelijkheid van wetenschappelijke 
publicaties 
Van papier naar digitaal is een onom-
keerbare ontwikkeling. Doordat veel 
tijdschriften digitaal verschijnen 
hebben meer mensen makkelijker 
toegang tot wetenschappelijke 
publicaties.  Verder is er steeds meer 
sprake van vrije, gratis online toegang 
(open access) tot (internationale) 
wetenschappelijke informatie. Het 
betekent een trendbreuk met de oude 
traditie om wetenschappelijke 
resultaten exclusief te publiceren.  
Deze ontwikkeling heeft duidelijk 
gemaakt dat het IB zich niet tot een 
wetenschappelijk tijdschrift hoeft te 
ontwikkelen. Om die reden hebben we 
ook een aantal jaren geleden het 
publiceren van (Engelstalige) samen-
vattingen van artikelen gestopt. 

Dat  internationale publicaties 
makkelijker toegankelijk zijn betekent 
niet dat er geen behoefte meer is aan 
publicaties in het Nederlands. Want 
niet iedere professional in de infectie-
ziektebestrijding zal de internationale 
literatuur bijhouden. Dat komt ook 
doordat de wereld van de gezond-
heidszorg steeds 'kleiner' is geworden. 
Niet alleen vakinhoudelijk, ook 

beleidsmatig en organisatorisch wordt 
er meer samengewerkt en vormt 
afstemming een belangrijk deel van de 
werkzaamheden. Wij streven er dan 
ook naar om van interessante interna-
tionale publicaties een Nederlandse 
bewerking te publiceren omdat 
daardoor toch een relevante nieuwe 
groep lezers met onderzoeksresultaten 
bereikt wordt. Onderzoekers realiseren 
zich dat en zijn dan ook (vrijwel) altijd 
bereid om voor het IB een bewerking 
van onderzoek te schrijven. 

Onlinecommunicatie
De komst van mobiele communicatie 
heeft grote invloed gehad op de 
manier waarop we met elkaar commu-
niceren. Ontwikkelingen zijn daarin zo 
snel gegaan dat de situatie van 10 jaar 
geleden bijna niet meer is voor te 
stellen. Internet en sociale media 
bieden nieuwe manieren om informa-
tie te delen. Het IB heeft daar 5 jaar 
geleden op ingespeeld door de 
verspreiding niet meer op papier te 
doen, maar digitaal.  Een ontwikkeling 
die destijds door de lezers werd 
verwelkomd. En het heeft het bereik 
van het IB vergroot.  Met de opkomst 
van smartphone en tablet in de 
afgelopen jaren zal ook de definitie 
van het  concept tijdschrift opnieuw 
bezien moeten worden. En ook dat 
vraagt weer om aandacht. De ontwik-
kelingen volgen elkaar snel op. 
Verandering lijkt in onze huidige tijd de 
enige constante. We willen een stap 
maken om de publicatie van het IB te 
laten aansluiten bij de manier waarop 
informatie wordt gelezen en gedeeld. 

Inhoudelijke focus en 
naslagfunctie
Het onderscheidende karakter van het 
IB zit in de praktijkgerichte benadering 
en laagdrempelige publicatie van 
wetenschappelijk onderzoek. Dat blijkt 
ook uit het lezersonderzoek en de 
analyse van webstatistieken die laten 
zien dat  de rubrieken Uit het veld en 
Vraag uit de praktijk veel worden gelezen 
en goed gewaardeerd. En de rubriek 
Onderzoek in het kort sluit goed aan bij 
genoemde ontwikkelingen van 
wetenschappelijke publicaties.  Wel de 
belangrijkste resultaten, maar niet het 
hele theoretische artikel weergeven. 
De aandacht voor de praktijk en de 
jarenlange publicatie van deze 
praktijkervaringen hebben het 
Infectieziekten Bulletin ook een 
belangrijke naslagfunctie gegeven.  
Ook de publicatie van surveillancejaar-
overzichten en registraties van 
infectieziekten dragen bij aan de 
naslagfunctie van het IB.

Wat betekent dat voor u?
Infectieziekten zijn onverminderd in 
het nieuws, en vormen ook de 
komende jaren een grote uitdaging. 
Zowel in de preventie als bestrijding. 
Het is onze overtuiging en motivatie 
dat het IB ook in 2015 nog relevant is 
voor zijn lezers. Inhoudelijk willen we 
blijven focussen op die praktijkgericht-
heid en laagdrempeligheid van 
wetenschappelijke informatie. De 
inhoud is ons vak. En de toekomst? Die 
is online. �

Een kleine geschiedenis van het begin
Het eerste Infectieziekten Bulletin verscheen in juli 1990. Nieuw was het echter niet. Al in 1988 verscheen er bij het 
RIVM een uitgave met dezelfde naam, bedoeld voor de “informele uitwisseling van epidemiologische informatie over 
infectieziekten”. Deze kwartaaluitgave ging in 1990 de derde jaargang in. Nog veel langer bestond het vierwekelijkse 
overzicht Infectieziekten van de Inspectie voor Gezondheidszorg (voorheen Geneeskundige Hoofd Inspectie ). Al 
sinds de jaren ‘60 werd dit overzicht naar onder meer GGD’en, regionale geneeskundige inspecties, het RIVM, 
streeklaboratoria gestuurd.  De samenwerking tussen RIVM en GHI (nu IGZ) leidde tot een fusie van genoemde 
uitgaven en hiermee was het Infectieziekten Bulletin geboren. 
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Gesignaleerd!  
Een dag uit het leven van 
het signaleringsteam 

Het is nog vroeg als het signaleringsteam 
op het RIVM arriveert. 

Direct komen spannende geruch-
ten over uitbraken binnen uit het 
hele land. Wat is er aan de hand? 

Snel nemen de teamleden  
hun posities in...

….en speuren de omgeving af  
naar nieuwe bedreigingen.

Plots komt er een 
signaal binnen.

Wat? Een patiënt met een 
snotneus veroorzaakt door 
een onbekende verwekker?

Direct komen de experts bij elkaar en bespreken 
het signaal in het Signaleringsoverleg.

We moeten het  
snotneussignaal tot  
op de bodem uitzoeken!
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De teamleden wachten geen 
seconde en gaan direct ter plaatse.

Daar! Het zijn zelfs twee 
snotneuspatiënten! 

Terug op het hoofdkantoor…  wordt het signaal 
razendsnel opgeschreven voor het IB….

Dat moet  
met DT!

…snodtneus? Dat 
leest gek… Oké. 

...en net op tijd aangeleverd bij de 
redactie van het IB. 5 uur 

heren!

Daarna mag het team op 
een welverdiende vakantie. 

The End

De leden van het signaleringsoverleg 
feliciteren het Infectieziekten Bulletin 
met zijn 25-jarig jubileum. Met veel 
plezier verzorgen we iedere maand de 
rubriek Gesignaleerd.
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In gesprek met...
Marc Sprenger

‘Bestrijding in 
Nederland is voorbeeld 

voor andere landen’

Kees Vermeer
tekst

ECDC
beeld

Het Infectieziekten Bulletin is belangrijk geweest voor de empowerment van 
de professionals die zich met infectieziekten bezighouden, vindt Marc 
Sprenger, directeur van het ECDC (European Centre for Disease Prevention and 
Control) in Stockholm. “Bestrijding gebeurt door onder meer epidemiologen, 
infectieziekteartsen, -verpleegkundigen en ziekenhuishygiënisten. Het is 
belangrijk dat er een blad is dat die groep bindt.” 

Nederland loopt nog steeds internationaal voorop met het Infectieziekten Bulletin (IB) als 
manier voor informatievoorziening aan professionals, vertelt Sprenger, in het verleden onder 
meer directeur-generaal van het RIVM en hoofd van het Centrum voor Infectieziekten 
Epidemiologie van het RIVM. Een blad zoals het IB bestaat in meer landen in Europa. Maar 
Nederland gaat er net een stapje verder mee: “Waar andere bladen voornamelijk gevuld zijn 
met ‘droge’ overzichten en tabellen, biedt het bulletin ook artikelen uit het veld en presenteert 
dit op een aantrekkelijke, eigentijdse en professionele manier.”

 Sterke speler
Ook met de infectieziektebestrijding zelf heeft Nederland een koppositie. Sprenger ervoer dat 
opnieuw tijdens de conferentie van de EUPHA (European Public Health Association), eind 
november 2014 in Glasgow. “De sectie Infectieziekten, met Aura Timen als voorzitter, bestaat 
voor de helft uit mensen uit Nederland. Dat laat zien dat Nederland een sterke speler is op dat 
gebied.”
De oprichting van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) was volgens Sprenger erg 
belangrijk voor de infectieziektebestrijding. Het betekende een verdere professionalisering van 
het OMT (outbreak management team) en het maakte ook de rol van de GGD’en helderder. 
“Het CIb is in mijn ogen het kenniscentrum voor de bestrijding, die in de praktijk op decentraal 
niveau wordt uitgevoerd door de GGD’en. De bestrijding staat daarmee op een hoog niveau en 
is internationaal toonaangevend, niet alleen wat betreft kennis maar ook wat betreft aantallen 
professionals.”
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Een ander sterk punt van Nederland vindt Sprenger het 
onderscheid tussen OMT en BAO (bestuurlijk afstemmings-
overleg), oftewel tussen risicoanalyse door deskundigen en 
besluitvorming op bestuurlijk niveau. Dat model is op 
Europees niveau overgenomen in de EU-wetgeving die in 
2013 is ingegaan voor Serious Cross Border Health Threats. “Ik 
vind het wel jammer dat de rol van de EU op het gebied van 
infectieziekten beperkt is. Het equivalent van het OMT, de 
Health Security Committee, neemt geen bindende besluiten 
maar coördineert voornamelijk. Bestrijding vindt nog 
steeds vooral plaats op nationaal niveau. Wat mij betreft 
kan het meer in Europees verband gebeuren, maar veel 
landen wilden niet méér ‘Brussel’. Maar het model dat in 
Nederland is ontwikkeld, wordt nu wel toegepast op 
Europees niveau. Voor mijzelf is het een voorrecht om dat 
Nederlandse gedachtengoed in Europa verder te 
ontwikkelen.”

 Actief beleid
Als andere positieve ontwikkeling in Nederland noemt 
Sprenger de aandacht voor infectieproblematiek in zieken-
huizen. Nederland scoort internationaal gezien goed in de 
strijd tegen antibioticaresistentie en ziekenhuisinfecties. 
“Dat komt door actief beleid. Ook op dat gebied heeft 
Nederland een voorbeeldpositie.”
Hoewel veel landen dus niet hebben gekozen voor aanpak 
van de infectieziektebestrijding op Europees niveau, 
hebben dreigingen en uitbraken wel steeds meer een 
internationale reikwijdte. In de veterinaire sector worden 
daarom wel maatregelen toegepast die voor heel Europa 
gelden, zoals vervoersverboden van vee. Maar toch heeft 
‘Europa’ volgens de nieuwe wetgeving weinig beslisbe-
voegdheid. Wat betreft bijvoorbeeld de uitbraak van ebola 
mag ieder land zelf besluiten wat het reisadvies is aan de 
bevolking, en of grenscontroles worden uitgevoerd. “Als 
ECDC geven we wetenschappelijke adviezen, en dan is het 
aan de landen zelf om die al dan niet op te volgen”, zegt 
Sprenger. “Uiteraard hopen we dat die adviezen serieus 
worden genomen en worden nageleefd. Ik zie dat gelukkig 
wel gebeuren. Er is zeer recent een evaluatie gedaan van de 
producten van de ECDC en die is erg positief. De betrouw-
baarheid en de wetenschappelijke onafhankelijkheid scoren 
hoog. Wij hopen dat we landen kunnen verleiden om zich 
achter onze adviezen te scharen.”

 Publieke opinie
Uitbraken van infecties kunnen leiden tot gevoelens van 
angst en onzekerheid onder de bevolking. Zo was er recent 
onrust in Vierhouten (Gelderland), toen bekend werd dat in 
een villa aan de rand van het dorp buitenlandse medewer-
kers van Artsen zonder Grenzen uit gebieden met ebola 
zouden worden opgevangen. In hoeverre moeten profes-
sionals in de bestrijding rekening houden met zulke 
gevoelens? Volgens Sprenger is het goed om te luisteren 
naar de publieke opinie, maar is het de taak van de deskun-
digen om daar wetenschappelijke evidence tegenover te 
stellen. “Wat betreft ebola hebben wij bijvoorbeeld geadvi-
seerd tegen algemene invoercontroles en ook tegen het in 
quarantaine plaatsen van mensen zonder koorts die uit de 
besmette gebieden komen. Want dat is totaal onnodig. Bij 
zulke adviezen gaat het uiteindelijk om de geloofwaardig-
heid van de professionals die de adviezen geven. Voor zover 
ik het vanuit Stockholm via de Nederlandse satelliet-tv kan 
beoordelen heeft het CIb en in het bijzonder de directeur 
veel gezag.”

Sprenger denkt dat het Infectieziekten Bulletin in dit alles 
zijn functie zal behouden voor de Nederlandse professio-
nals. Vooral ook omdat het een magazine is in het 
Nederlands. “Mensen vinden het prettig om een tijdschrift 
te lezen in hun eigen taal, met lokale verhalen. Er staan niet 
alleen maar puur wetenschappelijke artikelen in, maar ook 
praktijkverhalen en samenvattingen van interessante 
artikelen die in de internationale wetenschappelijke 
tijdschriften zijn verschenen.” 

Sprenger vindt dat het IB een rol speelt in de hele keten van 
informatievoorziening: van lokale aandacht voor de 
bestrijding en regionaal en landelijk contact met en tussen 
GGD’en, tot landelijke en Europese conferenties. “Zo houdt 
het ECDC elk jaar de conferentie ESCAIDE, met altijd veel 
mensen uit Nederland. Dat hele veld moet je koesteren. 
Nederland is daarbij een voorbeeld van een land waar dat 
goed geregeld is. Ik mag daar toch best een beetje trots op 
zijn?” �
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In gesprek met...
Jaap van Dissel

‘Grens tussen curatieve  
en publieke zorg is  

vager geworden’

Kees Vermeer
tekst

Marieke Duijsters
beeld

Jaap van Dissel is bijna 25 jaar werkzaam in de curatieve gezondheidszorg,  
met infectieziekten als specialisatie. Sinds augustus 2013 is hij directeur van  
het Centrum Infectieziektebestrijding. De stap van patiënt naar populatie 
beschouwt hij vooral als een schaalvergroting. “Op beide niveaus gaat het 
immers om het interpreteren van signalen.”

Van Dissel onderzocht de rol van het afweersysteem bij infectieziekten, een onderwerp waar 
hij in 1987 cum laude op promoveerde. Tot augustus 2013 was hij hoofd van de afdeling 
Infectieziekten van het LUMC, en tevens opleider interne geneeskunde. Hij hield zich bezig met 
de diagnostiek en behandeling van infectieziekten, en de rol van het afweersysteem bij het 
ontstaan daarvan. “Je kijkt dan in de patiënt naar factoren die juist bij deze patiënt de infectie-
ziekte veroorzaakt. Die moet je altijd interpreteren in het kader van expositie en omgevings-
kenmerken. In de infectieziektebestrijding gebeurt dat ook, alleen dan voor een hele groep 
patiënten of de hele bevolking. Dat is natuurlijk een schaalvergroting, maar eigenlijk met 
dezelfde achterliggende ideeën.” 

 Context
Feitelijk gaat het bij infectieziekten altijd om het interpreteren van signalen, van zowel het 
micro-organisme als de gastheer, in een bepaalde omgeving. In de cel van een zieke patiënt 
zijn dat uiteindelijk signalen tussen eiwitten die al dan niet leiden tot een effectieve afweerre-
actie. In de bevolking gaat het om interacties tussen mensen en omgeving die leiden tot een 
besmetting of een uitbraak. In beide gevallen is de context van de gebeurtenissen van belang. 
“Als bepaalde factoren samenkomen, kan het immers dramatisch misgaan: in een patiënt die 
ernstig ziek wordt, of bij een uitbraak in de bevolking”, zegt Van Dissel. “Je probeert het 
scenario te benoemen waarin je terugblikt om die factoren te identificeren. Bij de enkele 
patiënt gebeurt dat in het laboratorium, meestal in een reageerbuis, in de grootschalige 
infectieziektebestrijding doen we dat met epidemiologie en surveillance.”
Volgens Van Dissel is de scheiding tussen curatieve en publieke gezondheidszorg de afgelopen 
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jaren vager geworden. De grens lag vroeger bij de zieken-
huisingang, maar die tijd is voorbij. “Dat heeft te maken 
met de kortere opnames in het ziekenhuis. Waar patiënten 
vroeger 3 weken werden opgenomen, gaan zij nu na een 
paar dagen naar huis. Herstel, verpleging en opvang vinden 
nu grotendeels plaats in het publieke domein. Dat is van 
invloed op de verspreiding van infectieziekten. Transmurale 
infectieziektebestrijding wordt belangrijker. Dat moet 
gebeuren in een netwerk met ziekenhuizen, huisartsen en 
GGD’en, verpleeghuizen en revalidatieoorden. Ook daar 
gaat het weer om interacties, met als uitdaging om op de 
meest doelmatige manier interventies in te zetten.”

 Dynamischer
Bij die doelmatigheid speelt ook de legitimiteit van instan-
ties als het RIVM. Het publiek moet vertrouwen hebben in 
organisaties en deskundigen. “Dat speelt op de achtergrond 
mee in alles wat je doet”, verklaart Van Dissel. “Vanwege de 
sociale media is de communicatie nu helemaal anders. 
Vroeger bedachten de deskundigen eerst een oplossing en 
als men het daar over eens was dan werd dat uitgevoerd. 
Nu is dat proces veel dynamischer. Je moet veel eerder 
communiceren wat er speelt. Ook als er nog niets te zeggen 
valt, moet je toch vertellen hoe het proces verloopt en 
wanneer je uitslagen of beslissingen verwacht. Het is nu 
veel meer een samenspel met de media, met ook participa-
tie van het publiek. Als professionals moeten we daar een 
goede aansluiting bij vinden, onder andere door te volgen 
wat er gebeurt op de sociale media.”
Van Dissel noemt met name de antibioticaresistentie als 
een aandachtspunt voor alle domeinen, van ziekenhuizen 
en verpleeghuizen tot de veterinaire wereld en ook de 
landbouwsector, waar antischimmelmiddelen worden 
gebruikt. “Rond de toenemende resistentie spelen nog veel 
vragen. Wat is precies de impact daarvan op de ziektelast? 
Hoe hoog is de sterfte daardoor in Nederland? Welke rol 
speelt mobiliteit? Wat is de rol van de voedselketen? Welke 
screeningen zijn zinvol? Er moeten veel factoren in kaart 
worden gebracht om na te gaan waar je het best interven-
ties kunt toepassen. Het antibioticagebruik in de veterinaire 
sector is in ieder geval al meer dan de helft verminderd. Dat 
is een belangrijke stap. Helaas staat de pijplijn wat betreft 
nieuwe middelen droog.”

 Kritische knopen
Als uitdaging voor de directe toekomst noemt Van Dissel 
met name het tegengaan van verspreiding van infecties in 
verpleeg- en verzorgingshuizen. Vanwege de kortere 
ziekenhuisopnames wordt een deel van de problematiek 
buiten de ziekenhuismuren gebracht. “Verpleeg- en 
verzorgingshuizen hebben vaak beperkte financiële 

middelen om dat uit te zoeken en aan te pakken. Dus we 
moeten bewaken en borgen dat via de tehuizen geen 
pathogenen en infecties worden verspreid. Daarom moeten 
we de netwerken rond de patiënt in kaart brengen en 
vaststellen waar de kritische knopen liggen. Op die punten 
zullen interventies het meest effect hebben.”
Van Dissel merkt dat de bestrijding van infectieziekten nu 
soepeler verloopt dan in het verleden. Partijen hebben 
elkaar meer gevonden en werken natuurlijker samen in 
netwerken. Dat werpt zijn vruchten af. “Dat komt mede 
doordat de beroepsgroep van internisten-infectiologen is 
ontstaan en er meer aandacht is voor dit vakgebied. Ook is 
de samenwerking tussen kliniek en artsen-microbiologen 
geïntensiveerd. Veel ziekenhuizen beschikken momenteel 
over beide beroepsgroepen. Daarnaast is het belang van 
ziekenhuishygiëne duidelijker op de kaart gezet. Niet alleen 
binnen ziekenhuizen, maar ook binnen nationale netwerken 
is er meer samenwerking gekomen. Zo kun je sneller 
afspraken maken met elkaar.”

 Status
Binnen alle ontwikkelingen zal het Infectieziekten Bulletin 
(IB) zijn rol blijven vervullen, denkt Van Dissel. Hij kent het 
bulletin als een informatief blad, vooral toegespitst op de 
Nederlandse situatie. “Het is goed om naast de internatio-
nale wetenschappelijke tijdschriften een minder formeel 
blad te hebben, dat interessant en actueel nieuws brengt. 
Het is ook een mooi podium voor interviews, bijvoorbeeld 
om mensen voor te stellen. Bovendien is het IB onafhanke-
lijk en niet commercieel. Dat geeft het zeker een bepaalde 
status in het veld.” Het blad voorziet in een behoefte aan 
actueel nieuws uit de wetenschap en het veld. Het heeft 
tevens een opvoedkundige waarde, voegt Van Dissel daar 
aan toe. “Beginnende artsen in dit veld, zowel in de 
publieke als in de curatieve gezondheidszorg, moeten leren 
hoe zij een casus kunnen presenteren. Het Infectieziekten 
Bulletin biedt die mogelijkheid, op een iets minder formele 
manier dan andere bladen. Verhalen over patiënten of 
opmerkelijke infecties zijn bovendien altijd leuk en leer-
zaam om te lezen. Het IB heeft ook daarin een mooie 
functie.” �
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Lezers schrijven  
Een hele mooie prestatie

Al 25 jaar Infectieziekten Bulletin! Een hele mooie prestatie. Hiervoor steken wij 
onze duimen omhoog. Wij vernemen van jullie altijd de laatste stand van zaken 
met betrekking tot infectieziekten en infectieziektebestrijding. Het team 
infectieziektebestrijding van GGD Gelderland-Midden bedankt via deze weg 
iedereen die dit de afgelopen jaren mogelijk heeft gemaakt. Ga vooral zo door. 
Team Infectieziektebestrijding VGGM 

Bas, Catja, Gerard, Gijs, Liesbeth, Maaike, Manon, Mieke, Petra, Sam, Saskia en Toos

Tevreden Friezen

Voor ons is het IB een kijkje in de keuken bij collega’s en 
verdiepend op ons dagelijks werk. Naast praktische zaken 
voor het werk van alle dag is het goed om ook achtergrond 
info te krijgen. We ontvangen het IB allemaal per e-mail en 
lezen het afzonderlijk. Er vindt – tot nu toe – geen structurele 
bespreking plaats: de informatie is duidelijk genoeg, en dat 
scheelt weer een overlegmoment!
Kortom, in Friesland zijn wij tevreden over het IB, houd het 
qua onderwerpen zo actueel mogelijk!

Team GGD Fryslân

Door iedereen gelezen!
Elk nieuw nummer wordt door iedereen gelezen! En ook in ons dagelijks 
werk maken wij met regelmaat gebruik van het Infectieziekten Bulletin. 
Vooral de rubriek ‘vraag uit de praktijk’ wordt altijd gelezen en gebruikt in 
eigen casuïstiek. Maar ook voor het verdiepingsoverleg gebruiken wij met 
regelmaat artikelen uit het bulletin. Deze geven vaak goede, wetenschap-
pelijk onderbouwde achtergrondinformatie bij het onderwerp wat wordt 
besproken.  En willen we meer informatie, dan zoeken we die op op de 
website.  Het bulletin is zeer zeker een mooie aanvulling in de dagelijkse 
praktijk van de infectieziektebestrijding.

Team Infectieziektebestrijding GGD Zaanstreek-Waterland
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Vele betekenissen 
Voor ons betekent het IB het bijhouden deskundig-
heid, zodat we weten wat er elders speelt en hoe het 
aangepakt wordt. Ook leren we van interessante 
casussen en nemen kennis van onderwerpen waar 
we niet altijd zelf mee te maken hebben;  Het geeft 
ons een bredere blik op het werkveld. Het IB is een 
mooi bulletin met veel interessante zaken, maar 
helaas hebben we  niet altijd tijd om te lezen.  In ons 
dagelijks werk gebruiken we het IB een zeldzame 
keer voor onze eigen werkinstructies. Ieder IB wordt 
als het binnenkomt  gescand, zodat we er op terug 
kunnen grijpen als er een vergelijkbare casus langs 
komt of je het op een later moment wilt lezen. 
En dat lezen? Dat doen we vooral thuis, soms in de 
trein of buitenshuis, direct na publicatie, maar ook 
wel eens een paar weken later. We lezen het in ieder 
geval wel. En het wordt uitgeprint in de afdelingsbi-
bliotheek gelegd. 

Groeten, Team GGD Haaglanden

In ieder geval gelezen!
Het IB betekent voor ons: de laatste nieuwtjes op 
het gebied van infectieziektebestrijding, maar ook 
contact met andere GGD’en en het allerleukste is 
natuurlijk de ‘vraag uit de praktijk’.  De surveil-
lancecijfers bespreken we in ons werkoverleg. Ook 
komt er regelmatig de opmerking “is dat niet iets 
voor in het IB?” als we een bijzondere situatie of 
uitbraak meemaken. En natuurlijk hopen we elke 
keer dat we de LCI bellen dat we in de rubriek 
‘vraag uit de praktijk’ terecht komen (dit is nog 
nooit gelukt overigens). Meestal hebben we tijd 
om het IB op het werk te lezen, en anders thuis! 
Het IB wordt in ieder geval gelezen!

Team Infectieziektenbestrijding GGD Twente 

Vinger aan de 
pols

 
Wij houden de vinger 
aan de pols met betrek-
king tot gastro-enterale 
infecties en zoönoses in 
Nederland.    
De kracht van het Infectieziekten Bulletin is dat wij surveil-
lance- en onderzoeksresultaten over het vóórkomen van 
deze infectieziekten direct terug kunnen koppelen aan 
collega’s bij GGD’en en andere infectieziektebestrijders. Zo 
bereiken wij via het Infectieziekten Bulletin een zeer relevant 
lezerspubliek met de stand van zaken op het gebied van 
gastro-enteritis, zoönosen en vectorgerelateerde ziekten.

Afdeling  gastro-enterale infecties en zoönoses, 
 Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM
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Het enige tijdschrift dat precies aansluit bij ons werk, als we het lezen
Voor ons is het IB een helder en begrijpelijk geschreven overzicht van de stand van zaken 

van infectieziekten in het land. Zo blijven we op de hoogte van de laatste nieuwtjes, 
ontwikkelingen en wat collega’s zoal meemaken. En het is ook het enige tijdschrift 

dat precies aansluit bij onze werkzaamheden. Deskundigheidsbevordering, leren 
van aanpak van andere GGD’en, actuele infectieziektezaken met een stuk 
verdieping. We gebruiken het IB vooral voor verbreding van kennis. Onze lokale 
situatie kunnen we vergelijken met landelijke overzichten. We lezen vooral wat 
onze interesse of wat prioriteit heeft. Goed toepasbaar zijn de vragen uit de 
praktijk, de casuïstiek en nieuwe ontwikkelingen. 

We lezen het vooral op het werk. Het liefst zo snel als mogelijk na ontvangst per 
mail, want anders vergeet je het. Een papieren versie zou beter gelezen worden. Die 

kom je tegen.   Nu is het er doorheen scrollen en vluchtig lezen, of helemaal niet. 
Terwijl de papieren versie uitgeplozen werd (in de trein). 

Team GGD Limburg Noord 

Door schrijven  
bij elkaar blijven 

Sinds jaren werkt onze afdeling infectieziektebestrijding  
intensief samen met technische hygiënezorg (ofwel  
Hygiëne & Indicatie) o.a. op het gebied van de legionel-
labestrijding.  Er is vaak een link met hygiene, waardoor 
we elkaar beter weten te vinden. Bij brononderzoek zijn 
we gemotiveerd om de onderste steen boven te krijgen. 
En dat stimuleert weer om erover te schrijven.  Door de 
opgedane ervaring kunnen we onze grenzen verleggen. 
Zelfs letterlijk: bronopsporing in het buitenland, in Afrika 
en Canada. De veldberichten hierover samen met het 
streeklaboratorium Haarlem, stonden in het IB.  

(2008,2011,2012) Wij wensen het IB een 
lang leven en hopelijk nemen 

de bestrijders in Nederland 
af en toe de tijd om hun 

casuïstiek, ervaringen 
en/of onderzoek te 
delen.

GGD Rotterdam, 
Erik de Jonge, 
Mariëlle Dirven, 

Mirjam Molenaar en 
Marie-Christine 

Trompenaars.

Eten en beminnen 
Vanaf het eerste nummer las ik het 
Infectieziekten Bulletin. Voornamelijk om de 
beschrijvingen van voedselinfecties, maar de 
bijvangst over soa’s was ook altijd nuttig.  Van 
die twee leuke activiteiten, eten en beminnen, 
kan je, als je niet goed uitkijkt, toch aardig wat 
last ondervinden. Helaas heb ik met het 
digitaal gaan van het IB veel gemist. Maar 
gelukkig, sinds kort weet ik de digitale versie 
weer te vinden. Nu zullen er, net als vroeger, 
weer literatuurverwijzingen staan in ons 
cursusdictaat naar het Infectieziekten Bulletin. 

Rijkelt Beumer, Levensmiddelenmicrobioloog, 
extern medewerker bij Wageningen Universiteit en 
werkzaam bij Stichting FiMM. 
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Aandacht voor arbo 
Wij gaan altijd op zoek naar naar 
artikelen of casuïstiek waarbij 
beroepsinfectieziekten en werkne-
mers een rol spelen. Want behalve 
dat we geïnteresseerde lezers zijn, 
proberen wij ook met enige regel-
maat de meerwaarde van aandacht 
voor arbeidsomstandigheden in de 
infectieziektebestrijding te benadruk-
ken. Zo schreven we een reactie op 
het veldbericht over een mondhygië-
niste met hepatitis B, om de meer-
waarde van de bedrijfsarts te 
beschrijven en leverden we met Is er 
risico na een besmettingsincident met een 
overledene? een vraag uit de praktijk 
waarin het belang van persoonlijke 
beschermingsmiddelen en vaccinatie 
tegen hepatitis B worden  
aanbevolen.

Als arboprofessionals proberen we te 
voorkomen dat werknemers ziek 
worden door hun werk. Een geza-
menlijke verantwoordelijkheid van 
werkgevers en werknemers.  Bij een 
uitbraak van een infectieziekte  willen 
wij weten welke specifieke risico’s 
werknemers liepen, hoe de uitbraak 
heeft kunnen plaatsvinden en of er 
mogelijk preventieve maatregelen 
genomen kunnen worden.

Karin Heimeriks (arbeidshygiënist) en 
Fleur Meerstadt-Rombach (bedrijfsarts),  
Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM

Delen en leren
 Het IB is om twee redenen belangrijk voor ons. Ten eerste kunnen wij 
relevante ontwikkelingen op het gebied van respiratoire infecties delen 
met een breder publiek, en vooral met de GGD’en. We hebben in de 
afgelopen jaren regelmatig gerapporteerd over de resultaten van de 
surveillance van influenza, pneumonie en meldingsplichtige respiratoire 
ziekten zoals legionellose, Q-koorts, psittacose en tuberculose. De 
gedetailleerde informatie die de GGD verzamelt bij de bronopsporing 
van meldingsplichtige ziekten is voor een goede landelijke surveillance 
essentieel. Met onze bijdragen in het IB willen we de resultaten van 
surveillance op nationaal niveau en van verdiepend onderzoek naar de 
GGD terugkoppelen. Hopelijk biedt dit nieuwe inzichten die de GGD ’en 
weer kunnen gebruiken in hun werk.  Maar het Infectieziekten Bulletin is 
voor ons ook heel leerzaam omdat het ons laat zien hoe het GGD-werk 
er in de praktijk uitziet en de problemen die men hierbij kan tegenko-
men. En dat vinden we leuk om te lezen.  Via het Infectieziekten Bulletin 
kunnen we dus kennis delen en leren 
over elkaars werk.

Afdeling Respiratoire infecties, 
Centrum 
Infectieziektebestrijding,
RIVM
 

Platform voor 
professionals

Adequate informatievoorziening over vector gebonden 
infectieziekten  en rapportages over het voorkomen 
ervan in Nederland, is erg belangrijk. In het 
Laboratorium voor Entomologie doen we onderzoek 
naar en geven onderwijs over ziekten zoals malaria, 
knokkelkoorts, ziekte van Lyme en West Nile virus. 
Het Infectieziekten Bulletin speelt daarbij een 
belangrijke rol omdat we hieruit gedetailleerde 
rapportages ontvangen over de stand van vectorgebond-
en ziekten in Nederland, maar ook over onderzoek over deze 
ziekten. Het Infectieziekten Bulletin is daarom een platform voor 
Nederlandse gezondheidswerkers en onderzoekers die geïnformeerd 
willen blijven over de preventie, prevalentie en bestrijding van infectieziek-
ten, waar ook de vector gebonden ziekten toe behoren. Het Infectieziekten 
Bulletin biedt beknopte  maar ook gedetailleerde informatie over resultat-
en van het academisch gezondheidsonderzoek dat relevant is voor de 
Nederlandse samenleving. Deskundigen maken regelmatig gebruik van 
deze informatievoorziening bij discussies over de toekomst van het 
infectieziektenbeleid in Nederland. 

Willem Takken, Laboratorium voor Entomologie, Wageningen Universiteit en 
Research Centre. 
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In gesprek met...
Jan van Wijngaarden

‘Rol van het IB  
bescheiden, maar  

legitiem’

Kees Vermeer
tekst

NFP Photography
beeld

Jan van Wijngaarden was in het verleden betrokken bij de bestrijding van 
onder meer aids en polio, en medio jaren ’90 bij het ontstaan van de Landelijke 
Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI). Hij volgt uiteraard nog steeds de 
ontwikkelingen in de infectieziektebestrijding. “Het Infectieziekten Bulletin 
heeft daarin nog steeds een functie.”

De infectieziektebestrijding is in Nederland over het algemeen niet erg spectaculair, vindt Van 
Wijngaarden, hoofdinspecteur bij de IGZ in Utrecht. “Ik vergelijk het wel eens met een tuin die 
netjes onderhouden moet worden, zonder dat er al te veel bijzonderheden zijn. Spannende dingen 
op het gebied van infectieziekten gebeuren over het algemeen niet hier maar elders in de wereld.”

 Relevante informatie delen
Maar voor dat onderhoud is wel een groep mensen nodig die er dagelijks mee bezig is. In de 
epidemiologie, in de bestrijding bij de GGD, in het onderzoek. Gegevens daarover moeten 
worden gedeeld met elkaar. “Het is meestal te weinig om dat via de wetenschappelijke 
literatuur te doen, maar wel relevant voor de mensen die er mee bezig zijn. Ik denk dat het 
Infectieziekten Bulletin daar uitermate geschikt voor is. Het feit dat het al zo lang bestaat, laat 
wel zien dat het nog steeds een lezerspubliek en een functie heeft.”
Van Wijngaarden was vanaf medio jaren ’80 betrokken bij de aidsbestrijding. Hij stelde in het 
AMC de eerste diagnose toen hij daar coassistent was. Later werd hij hoofd van het bureau van 
de Nationale Commissie Aids Bestrijding. Na een studiejaar in de VS ging hij bij het ministerie 
VWS werken en begin jaren ’90 als inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).. 
Tot aan de komst van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) in 2005 hield hij zich bezig 
met infectieziekten. “De IGZ had altijd een belangrijke functie in het coördineren van de 
infectieziektebestrijding. Er was geen andere instantie die dat deed. Met de toename van 
dreigingen van bijvoorbeeld bioterrorisme, SARS en vogelgriep werd duidelijk dat de proble-
matiek groter werd. En dat meer structuur nodig was in de bestrijding. Toen heeft het CIb de 
coördinerende rol van de IGZ overgenomen.”
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 Polio
Kort na zijn aantreden bij de IGZ werd Van Wijngaarden 
geconfronteerd met een uitbraak van polio in Nederland. 
Het was voor het eerst sinds lange tijd dat er weer een 
polio-epidemie was. Dat riep vragen en dilemma’s op over 
de bestrijding, die nogal rommelig verliep. Het IB besteedde 
in die tijd veel aandacht aan polio. Zo was begin 1995 een 
uitgave daar geheel aan gewijd. Er was veel discussie over 
bijvoorbeeld de vraag of oudere mensen nog voldoende 
waren beschermd en of zij misschien opnieuw gevaccineerd 
moesten worden. “En in de nasleep speelde vooral de vraag 
hoe we groepen die zich niet laten vaccineren, beter kunnen 
beschermen. We zagen dat het virus zich niet erg snel 
verspreidde. Daarom zochten we naar andere manieren om 
ook bij die groepen de verspreiding van polio tegen te gaan. 
We hebben veel met bevindelijk gereformeerden gesproken 
over maatregelen zoals hygiëneregels of maatregelen op 
scholen. Tot op de dag van vandaag leidt dat tot activitei-
ten, zoals monitoring van de rioolafvoer van een aantal 
scholen en wijken, een heel gevoelige methode om snel het 
virus op het spoor te komen.”
Aandacht voor polio blijft nodig, vindt Van Wijngaarden. 
Want polio is de wereld nog niet uit. Eind 2013 werd voor 
het eerst in 14 jaar polio geconstateerd bij kinderen in het 
noordoosten van Syrië. “Het leek een tijd lang goed te gaan, 
met alleen wat kleinere haarden. Maar toch duikt het 
steeds weer op. Er was circulatie van het virus in Israël en 
nu dus ook in Syrië. En met veel Syrische vluchtelingen kan 
zo maar weer introductie in Europa plaatsvinden. Ook in 
Nederland. Zo lang polio er nog is, zal je maatregelen 
moeten volhouden.”

 Richtlijnen
Van Wijngaarden was in de jaren ’90 ook betrokken bij het 
ontstaan van de LCI, opgericht voor het verrichten van 
crisismanagement bij epidemieën en de ontwikkeling van 
landelijke richtlijnen, protocollen en draaiboeken voor de 
GGD’en. “De VS hadden eenduidige richtlijnen voor de 

bestrijding en die waren in de jaren ‘80 door de GG&GD 
Amsterdam vertaald tot het zogenoemde Rode boekje. In 
Noord-Holland werd daar al gebruik van gemaakt en het 
lag voor de hand om het landelijk in te voeren. Daar zijn 
toen afspraken over gemaakt en dat is uitgegroeid tot een 
landelijk overleg, het Bijkerkoverleg geheten. Daar kwam 
langzamerhand een secretariaat bij en dat is de LCI gewor-
den. Dat heeft een tijd bij de IGZ gezeten en is toen naar 
GGD Nederland en later naar het CIb gegaan.”
De afgelopen decennia is het besef gegroeid dat wereldwijd 
de kans op grootschalige uitbraken toeneemt, onder andere 
door overbevolking, toegenomen reisgedrag en ecologische 
verwoesting. Toch doen de grootste problemen zich 
voornamelijk nog buiten Nederland voor. “Nederland heeft 
een goede infrastructuur om infectieziekten te bestrijden en 
ook buiten de deur te houden, zoals blijkt uit bijvoorbeeld 
de bestrijding van tuberculose. Voor de bevolking zijn 
infectieziekten vaak wel eng, want de verwekkers zijn 
onzichtbaar en kunnen plotseling opduiken en uitgroeien 
tot een epidemie. Dat appelleert sterk aan gevoelens van 
angst en onzekerheid, hoewel veel mensen geen directe 
herinnering meer hebben aan het verwoestende effect van 
ernstige infectieziekten. Met aids kwam het wel weer 
dichtbij en ook SARS was bedreigend, evenals nu ebola. De 
vraag is dan steeds of het ook naar Nederland komt en 
welke maatregelen nodig zijn. Die angst en onzekerheid 
zullen altijd wel blijven. Het Infectieziekten Bulletin zal 
daarin voor de betrokken professionals haar rol behouden. 
Die rol is bescheiden, maar heel legitiem.” �
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In gesprek met...
Marianne Donker

‘Bestrijding is mooi  
samenspel tussen

professionals en bestuurders’

Kees Vermeer
tekst

NFP Photography
beeld

Marianne Donker werkt pas ongeveer 10 jaar aan publieke gezondheid en 
infectieziekten, maar heeft in die tijd al veel ervaring opgedaan. “De totstand-
koming van het beleid is een continue dialoog tussen overheden en 
professionals.”

Donker is sinds 2011 directeur publieke gezondheid bij het ministerie van VWS. Daarvoor was 
zij 7 jaar directeur van GGD Rotterdam-Rijnmond en bijna 1,5 jaar chief science officer bij de 
gemeente Rotterdam. Ze werd destijds meteen ‘in het diepe gegooid’: “Toen speelde SARS en 
de dreiging van bioterrorisme met het pokkenvirus. Ik kreeg dus meteen te maken met de 
crisiskant van infectieziekten. Voor mij een nieuw en spannend gebied. Ik was er ontzettend 
van onder de indruk. Ik zag dat de hele afdeling Infectieziekten meteen als vanzelf in actie 
kwam. Ik hoefde daar vrijwel niets aan te doen. Iedereen werkte door, ook tijdens de kerstda-
gen en oud en nieuw. In korte tijd werd een draaiboek gemaakt. Dat vond ik geweldig om te 
zien. In de sector is een goede en snelle verbinding met de wetenschap én met het beleid. 
Meer dan in andere delen van de publieke gezondheid.”

 Praktische zaken
Donker kon meteen ervaren wat er allemaal komt kijken bij de organisatie van de infectieziek-
tebestrijding. Het gaat niet alleen om het opstellen van draaiboeken en het voorbereiden van 
regio’s op een dreiging, maar ook om heel praktische zaken: aankoop van vaccins en naalden, 
de logistiek daaromheen, het zoeken naar locaties voor vaccinaties, het regelen van bezoe-
kersstromen daarnaartoe, maatregelen in de openbare orde en veiligheid… “Als bijvoorbeeld 
inderdaad pokken was uitgebroken, dan ontstaat misschien ineens een massale run op 
vaccinaties en veel drukte bij die locaties. Hoe krijg je dat allemaal georganiseerd? Dat vraagt 
regionaal heel veel afstemming met bijvoorbeeld justitie en politie. En ook met de thuiszorg, 
want er moeten veel mensen zijn die kunnen vaccineren. Dat was voor mij allemaal heel 
spannend om te ontdekken.”
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Een kwart eeuw geleden was de infectieziektebestrijding 
erg lokaal gericht, en daarmee versnipperd. De komst van 
de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, het 
Centrum Infectieziektebestrijding en de Wet publieke 
gezondheid hebben meer eenheid gebracht, vertelt Donker. 
“Bij een uitbraak moeten niet alleen artsen en verpleegkun-
digen weten wat zij moeten doen, maar ook mensen die 
werken aan de openbare orde en veiligheid, logistiek, 
communicatie naar de bevolking en aansluiting bij de 
veiligheidsregio’s. Op al die fronten zijn de afgelopen jaren 
grote stappen gezet. Ook internationaal is het onderwerp 
veel zwaarder op de agenda gekomen, via onder meer de 
International Health Regulations. Een uitbraak zoals die van 
ebola laat zien dat de bestrijding wereldwijd op orde moet 
zijn. Als één land het niet voor elkaar heeft, kan dat een 
bedreiging zijn voor vele andere landen.”

 Bedreigd
Wat hierbij meespeelt is dat infectieziekten bij de bevolking 
een snaar raken van angst en paniek. Mensen voelen zich 
door infectieziekten meer bedreigd dan door bijvoorbeeld 
verkeersongelukken of vliegrampen. “Terwijl die risico’s 
veel groter zijn”, zegt Donker. “Ik denk dat de onzichtbaar-
heid van infectieziekten daar wel een rol speelt. Bovendien 
zijn er in de geschiedenis grote epidemieën geweest. De 
pest die in de middeleeuwen jarenlang rondwaarde, de 
Spaanse griep met miljoenen slachtoffers, cholera, tubercu-
lose... Die dreiging zit in ons collectieve geheugen.”
Het publiek laat steeds meer horen over wat men ergens 
van vindt. In het beleid moet altijd rekening worden 
gehouden met die publieke opinie, vindt Donker. “Dat is 
een voortdurende bron van aandacht en nader onderzoek. 
Je zoekt altijd de meest effectieve communicatiestrategie 
voor de doelgroep die je wilt bereiken. Aan de andere kant 
kunnen wij de samenleving geen maatregelen opleggen. 
Want de vrijheid van burgers is een groot goed. We kunnen 
vaccinaties niet verplichten, maar we moeten wel zorgen 
dat het voor iedereen makkelijk is om zich te laten vaccine-
ren, met ook goede voorlichting. Het is altijd de opdracht 
van de overheid om mensen goed te informeren, te 
waarschuwen voor risico’s en mogelijkheden te bieden om 
zelf te handelen. En ook nodeloze angst te dempen.”

 Ieder eigen rol
Donker ervaart de totstandkoming van het beleid als een 
continue dialoog tussen overheden en professionals. Dat 
komt mede tot uiting in structuur met het OMT (outbreak 
management team) en het BAO (bestuurlijks afstemmings-
overleg). Bij een uitbraak adviseert het OMT vanuit profes-

sioneel oogpunt over wat er aan de hand is en mogelijke 
maatregelen. Die adviezen worden vervolgens in het BAO 
bestuurlijk getoetst met allerlei partijen zoals de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ziekenhuis-
sector. “Daar wordt besproken wat haalbaar is, wat de 
juridische kanten zijn, wat de boodschap is in de commu-
nicatie, wat er logistiek moet gebeuren… Dat vind ik een 
mooi samenspel tussen professionals en bestuurders, 
waarbij ieder een eigen rol heeft en je elkaar aanvult. 
Daardoor kan iedereen snel in actie komen.”
Wat betreft de toekomst zal vooral de dreiging van 
zoönosen groter worden. Dat vraagt meer afstemming 
tussen de humane en veterinaire werkvelden. “De 
Q-koorts was aanleiding om structuren veel beter te 
organiseren, zoals samenwerking tussen GGD’en, de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de 
Gezondheidsdienst voor dieren, of tussen de ministeries 
EZ en VWS. We hebben de problemen nu scherper op de 
agenda. Maar ook internationaal komen de humane en 
veterinaire wereld dichter bij elkaar.”

 Gehalveerd
Ook antibioticaresistentie is een probleem dat nauwe 
samenwerking en afstemming vraagt tussen verschillende 
sectoren. Volgens Donker zijn daar al spectaculaire 
resultaten geboekt. “Het antibioticagebruik in de veehou-
derij is meer dan gehalveerd vergeleken met een aantal 
jaren geleden. VWS, EZ en veehouderijen zijn daar samen 
in opgetrokken. Ook internationaal wordt hier hard aan 
gewerkt. We zijn er nog lang niet mee klaar. Nationaal 
willen we het voor ziekenhuizen en verpleeghuizen nog 
steviger op de agenda zetten. Daar kan nog wel een tandje 
bij wat betreft infectiepreventie. Ook de communicatie 
over antibioticaresistentie naar de bevolking kan scherper. 
We kunnen beter communiceren wat de dreigingen zijn en 
wat mensen zelf kunnen doen.”
Het Infectieziekten Bulletin vervult in dit alles een rol als 
schakel tussen de wetenschappelijke wereld, de beleids-
wereld en het veld van de professionals. “Het slaat een 
brug tussen betrokken professionals. Dat is een belang-
rijke functie. Want zo weet iedereen wat er speelt.” �
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Van rode boekje  
tot online richtlijnen
LCI-richtlijnen zijn altijd in beweging

Voor en door de professionals, dat zijn de richtlijnen van de Landelijke 

Coördinatie Infectieziektebestijding, onderdeel van het Centrum 

Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ze ondersteunen infectieziektebestrij-

ders bij hun dagelijks werk. Al twintig jaar bestaan ze. Wat is er in de loop van 

de tijd veranderd en wat heeft de toekomst voor deze richtlijnen in petto? 

Inge van den Bosch Hoe het begon
De Landelijke Coördinatie Infectieziekte-
bestrijding (LCI) werd in 1995 opgericht voor 
crisismanagement bij epidemieën en voor de 
ontwikkeling van landelijke protocollen en 
draaiboeken voor de GGD’en. De LCI hoefde 
niet met lege handen te beginnen: in de jaren 
‘80  werd in Noord-Holland door de 
Basisgezondheidsdiensten gebruik gemaakt 
van het zogenoemde Rode boekje, opgezet 
onder toezicht van de GG&GD Amsterdam 
naar voorbeeld van het Amerikaanse Control 
of Communicable Diseases in Man. 
Uit dit boekje is de Vereniging van 
Directeuren Basisgezondheidsdiensten/ 
Geneeskundige Hoofdinspectie 
Infectieziekten (VDB/GHI)-klapper voortge-
komen. Deze klapper vormde de basis voor 
de toenmalige LCI-protocollen. Elk kwartaal 
kregen de GGD’en aanvullingen en wijzigin-
gen toegestuurd. 

In 2001 verschenen de protocollen voor het 
eerst in boekvorm. Dat ging niet helemaal 
zonder slag of stoot: ‘Het boekje is makkelijk 
mee te nemen, maar ligt niet zo lekker op een 

tafel als de oude klapper’ stond in het 
voorwoord  voorwoord Protocollen 
Infectieziekten Editie 2003.
Daarna werden ze ook op het internet 
gepubliceerd. Sinds 2008 spreken we van 
LCI-richtlijnen: een richtlijn geeft meer 
bewegingsruimte en legt de verantwoorde-
lijkheid bij degene die volgens de richtlijn 
handelt. In 2011 werd de laatste editie van het 
richtlijnenboek uitgegeven. Ook kwam in dat 
jaar de eenmalige editie voor Vlaanderen uit.

Nieuw
Een richtlijnenboek geeft de LCI niet meer uit. 
Alle richtlijnen staan tegenwoordig online. Ze 
vormen een mooi rijtje op de RIVM-site, de 92 
LCI-richtlijnen: van TBC tot waterpokken, van 
hoofdluis tot Campylobacter. En er komen nog 
altijd nieuwe richtlijnen bij. Afgelopen jaar 
verscheen de multidisciplinaire richtlijn 
Bijzonder Resistente Micro Organismen 
(BRMO). Een richtlijn Chikunkunya is, vooral 
met het oog op het Caribisch gebied, in de 
maak. Elk jaar wordt besloten welke richtlijnen 
herzien moeten worden. Een richtlijn gaat 
maximaal 5 jaar mee voor hij wordt herzien.
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Actueel
Met de richtlijnen inspelen op de actualiteit is belangrijk (en 
met de huidige techniek natuurlijk makkelijker dan voorheen), 
zo blijven de ondersteuning en kennis zo adequaat mogelijk. 
Soms wordt er wekelijks bijgeschaafd. Sinds afgelopen 
voorjaar de ebola-uitbraak in West-Afrika begon, is de 
richtlijn Virale hemorragische koortsen al talloze keren 
aangevuld en uitgebreid. Begon deze richtlijn met 5 bijlagen 
(waarvan ook een deel voor marburg), inmiddels zijn dat er 11. 

Proces
Voor het schrijven en herzien van de richtlijnen, worden 
deskundige auteurs gezocht. Dit zijn altijd mensen uit het veld, 
zo worden de richtlijnen optimaal praktijkgericht. Zij ontvan-
gen een auteursinstructie en een knelpuntenanalyse met 
daarin de problemen uit het veld die in de herziene richtlijn 
opgelost worden. De auteur zoekt de literatuur bij elkaar en 
maakt een eerste concept. Dat wordt beoordeeld door een 
interne LCI-arts en door externe deskundigen (altijd een 
vertegenwoordiging van public health, kliniek en laborato-
rium). Daarna volgt nog een meelezersronde door professio-
nals in de dagelijkse infectieziektebestrijdingspraktijk. Het 
Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI) stelt de richtlijn 
uiteindelijk vast en de Gezondheidsraad zet er zijn stempel op.  
De richtlijn wordt door de LCI-bureauredactie netjes opge-
maakt, geredigeerd (liefst in zo eenvoudig mogelijke taal) en 
online gezet: klaar voor gebruik. Het hele traject kan zomaar 
anderhalf jaar duren. Waar nodig wordt ook samengewerkt 
met verenigingen en koepelorganisaties (bijvoorbeeld 
Nederlands Huisartsen Genootschap, Werkgroep Infectie 
Preventie, Nederlandse Vereniging voor Medische 
Microbiologie).

Opbouw
Alle richtlijnen bestaan uit dezelfde onderdelen, zoals 
epidemiologie, onderzoek, preventie en bestrijding. Bij het 
kopje Behandeling wordt altijd gelinkt naar de Stichting 
Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB). Zij maken het beleid 
en de LCI volgt dat. In het geval van profylaxe gaat het 
andersom: dan maakt de LCI het beleid en volgt de SWAB 
het. Een aantal onderdelen zijn nog vrij nieuw, deze staan in 
de kopjes hieronder beschreven.

Diagnostiek
Er is een aparte paragraaf Diagnostiek. De subcommissie 
Diagnostiek (onderdeel van de LOI-redactieraad) vraagt een 
arts-microbioloog om de paragraaf te schrijven.
De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie 
(NVMM) plaatst het concept vervolgens op zijn site, zodat 
alle NVMM-leden hierop kunnen reageren. Daarna wordt 
deze paragraaf opgenomen in de richtlijn. 

Arbeidsrelevante informatie
Op bepaalde plaatsen in de richtlijn staan arboparagrafen. 
Daarmee komt de LCI tegemoet aan de vele vragen over 
infectieziekten die een directe link met arbeid hebben, zoals 
bijvoorbeeld 'Loopt een zwangere pedagogisch medewerk-
ster extra risico als er op haar werk waterpokken heerst?' 

Zoönose
Omdat sommige infectieziekten bij de mens veroorzaakt 
worden door dieren, staan er vanaf 2014 in verschillende 
richtlijnen zogenaamde zoönoseparagrafen. Voor de 
diagnostiek en preventiemaatregelen is het handig om meer 
kennis over de ‘dierenkant’ van deze infectieziekten te 
hebben. GGD-artsen en -verpleegkundigen kunnen nu op 
één plek informatie vinden over welke dieren oorzaak van 
besmetting kunnen zijn, wanneer bijvoorbeeld de besmet-
telijke periode bij de dieren is en wat bij dieren de sympto-
men zijn. 

Evidence-based
Om de kwaliteit te waarborgen hebben steeds meer 
richtlijnen een bijlage Evidence-based. Daarin worden 
onderzoeksvragen beantwoord met een uitgebreide 
onderbouwing aan de hand van literatuurverwijzingen. Dit 
doet de LCI in samenwerking met een literatuurdeskundige 
van het CBO, het kwaliteitsinstituut voor de zorg. 

Aanvullende producten
Naast de richtlijnen zijn er ook extra’s zoals Informatie 
Standaarden Infectieziekten (ISI’s) en Verpleegkundige 
Stappenplannen Infectieziekten (VSI’s) die worden afgeleid 
van de richtlijnen. Regelmatig verschijnt er ook een kennis-
quiz over één richtlijn (http://cibquiz.nl/). Deze quiz is 
ontwikkeld door de LCI samen met artsen infectieziektebe-
strijding uit het hele land. Met deze kennisquiz wil de LCI de 
richtlijnen nog bekender maken bij professionals dan ze nu 
al zijn én kunnen professionals op een speelse manier hun 
kennis over een richtlijn testen. 

Feedback 
Suggesties voor verbetering in de richtlijnen hoort de LCI 
graag. Zo opperde een arts van een GGD laatst om de ISI’s 
op de site bij de richtlijnen te plaatsen. Als je dan een 
patiënt aan de telefoon hebt, heb je alles binnen handbe-
reik. De LCI krijgt met dit soort verzoeken een goed beeld 
van hoe de richtlijnen worden gebruikt. 

Klanttevredenheidsonderzoek
Afgelopen jaar heeft de LCI een tevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd voor de richtlijnen. 88% Van de respondenten 
gaf aan de richtlijnen regelmatig te raadplegen. De meer-

http://cibquiz.nl/
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derheid van alle respondenten kon de richtlijnen goed 
vinden op de website (91%) of in het boek (69%).  
De richtlijnen werden goed beoordeeld. De respondenten 
beoordeelden ze gemiddeld met een rapportcijfer van 7,7.

Toekomst
Patiëntenperspectief wordt een nieuw onderwerp bij de 
ontwikkeling van de LCI-richtlijnen. Als pilot wordt bij een 
aantal richtlijnen een ervaringsverhaal van een patiënt 
opgetekend. Hoe is het om een bepaalde ziekte door te 
maken? Wat voor invloed heeft het op je dagelijks leven en 
op je omgeving? Daar voegen we dan een uitleg en onder-
bouwing van een GGD-arts of -verpleegkundige aan toe. De 
LCI wil hiermee betrouwbare informatie leveren, zeker 
omdat er nauwelijks patiëntenverenigingen zijn voor wie 
een (meestal kortdurende, eenmalige) infectieziekte heeft 
opgelopen. Meegaan in de moderne technologische 
ontwikkelingen staat ook hoog bovenaan op de agenda van 
de afdeling Richtlijnontwikkeling & Implementatie van de 
LCI. Zo wordt er getwitterd over actuele onderwerpen en 
daarbij altijd verwezen naar gerelateerde LCI-richtlijnen of 
andere voorlichtingsproducten. Ook zijn er plannen om een 
app te maken, waarmee je overal op telefoon of tablet in 
een korte en bondige weergave de laatste versie van de 
richtlijn bij de hand hebt. Alles om het gebruik van de 
richtlijnen nóg praktischer te maken.

top 
10

Meest geraadpleegde  
LCI-richtlijnen in 2014

1. Hand-voet-mondziekte

2.  Virale hemorragische koorts filovirussen 
(ebola, marburg)

3. Tetanus

4. Groep A streptokokkeninfectie gas

5. Hepatitis b

6. Pertussis (kinkhoest)

7. Varicella en herpeszostervirusinfectie

8. Hoofdluis

9. Herpessimplexvirusinfecties

10. Lymeziekte

Tot slot wil de LCI nog meer gaan samenwerken met de 
curatieve sector. De multidisciplinaire richtlijnen Q-koorts 
en BRMO en het draaiboek Asplenie: Preventie van
infecties bij mensen met (functionele) hypo- en asplenie 
zijn hier al mooie voorbeelden van. �
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De arts Infectieziektebestrijding
professionalisering door de jaren heen

Het verder opleiden van artsen is een belangrijk middel om de kwaliteit van de infectieziektebestrij-

ding te verbeteren. Daarom gaan we in deze bijdrage dieper in op de medische vervolgopleiding van 

de artsen Infectieziektebestrijding, en hoe die ontstond. Door de jaren heen is er veel geëxperimen-

teerd en veel ontwikkeld. Maar ook voor opleiden geldt, dat je nooit uitontwikkeld bent!
 

Jeannette de Boer, Jim van Steenbergen,  
Gerard de Vries en Ank Schepp-Beelen

Terug in de tijd 
Sinds anderhalve eeuw is de infectieziektebestrijding in 
Nederland een taak van gemeentelijke overheden. Een 
eeuw geleden werd een eerste poging ondernomen om een 
landelijk systeem van gezondheidsdiensten te ontwikkelen 
(zie kader 1). Toch begon pas ruim na de Tweede 
Wereldoorlog het aantal gemeentelijke-, basis- en districts-
gezondheidsdiensten toe te nemen (respectievelijk GGD, 
BaGD en DGD). De Geneeskundige Hoofd Inspectie (GHI) van 
het Staatstoezicht op de Volksgezondheid had, volgens de 
wet (Wet Bestrijding Infectieziekten 1928), een uitvoerende 
rol (aangifte moest worden gedaan bij de inspecteur) en kon 
haar taak delegeren aan de directeur van een ‘goedgekeurde’ 
gezondheidsdienst. In gebieden waar geen goedgekeurde 
gezondheidsdiensten  waren (de 'witte vlekken'), deed de 
GHI de infectieziektebestrijding zelf.  Om de onderlinge 
samenwerking tussen de gezondheidsdiensten te bevorde-
ren en de kwaliteit te waarborgen werd er  werd vanuit de 
GHI een overleg met de meest ervaren GGD’en georgani-
seerd: het 4-grote-stedenoverleg. Eind jaren ’70  jaren signa-
leerde dit 4-grote-stedenoverleg dat veel nieuwe gezond-
heidsdiensten onvoldoende op de hoogte waren van hun 
uitvoerende taken in de infectieziektebestrijding. 

Eerste scholing
Men vond dat er scholing moest komen, waarbij tenminste 
één arts per gezondheidsdienst de scholing gevolgd moest 
hebben om  voor de betreffende gezondheidsdienst het 
predicaat ‘goedgekeurd’ te krijgen.  Bij de GG&GD Utrecht 
begon destijds  een jonge arts, Anne Leentvaar, die zelf een 

opleiding in de openbare gezondheidszorg had afgerond. 
Daarom werd aan haar gevraagd een scholingsprogramma 
op te stellen en uit te voeren samen met het RIVM. Dit 
resulteerde in de drieweekse cursus Epidemiologie en 
hygiëne (EPHY). Het toenmalige ministerie van 
Volksgezondheid en Milieuhygiene (het huidige VWS) 
financierde de opleiding. Voor de eerste cursus schreven 
zich hoofdzakelijk directeuren van BaGD’en in. Dagelijks 
bracht een  RIVM-busje hen van Utrecht Centraal naar 
Bilthoven.  Later werd de scholing gegeven in Boxmeer, 
waar men 3 weken intern zat.  Nog weer later werden het 3 
over het jaar verspreide scholingsweken over epidemiolo-
gie, hygiëne, infectieziektebestrijding, medische milieu-
kunde, rampenbestrijding, screening en besliskunde.

SSG
Medio jaren ’80 was er, dankzij de herziene 
Stimuleringsregeling basisgezondheidsdiensten uiteindelijk 
een landelijk netwerk van 66 BaGD’en. De EPHY-cursus ging 
over naar de Stichting Sociale Gezondheidszorg (SSG) die ook 
de nieuwe opleiding tot arts Algemene gezondheidszorg (AGZ) 
verzorgde. De cursus 'was' het echter 'net niet'. Het niveau was 
te algemeen en niet wetenschappelijk/protocollair en de 
AGZ-praktijk binnen de GGD’en werd door bezuinigingen 
steeds meer een vergaarbak van klussen. Daardoor dreigde de 
infectieziektebestrijding onder te sneeuwen. 
Om te weten of er een opleiding Infectieziektebestrijding zou 
moeten komen (in lijn met de 500-uursopleiding Sociale 
geneeskunde) werd een marktverkenning gedaan. De conclu-
sie was dat 500 uur specifiek over infectieziekten te veel was; 
een opleiding van 200 uur, eventueel als module in de 
opleiding Sociale geneeskunde, was voldoende. Het subsidie-
verzoek werd door het ministerie gehonoreerd en de eerste 
2-jarige opleiding Infectieziektebestrijding startte in 1992.
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Wettelijke Context
1851 Gemeentewet à decentralisatie
1893 Amsterdam krijgt Gemeentelijke Gezondheidsdienst, later Den Haag en Utrecht
 Medische en verloskundige hulp aan minvermogenden, 
 Verlenen van eerste hulp aan en vervoer van zieken
 Collectieve preventie (voorlichting en vaccinaties)
 Advisering B&W
1920 Aalders: landelijk systeem gezondheidsdiensten (mislukt)
1929 Gemeentefonds à centrale financiering, decentrale uitvoering
1945 28 Gemeentelijke en districtsgezondheidsdiensten 
1974 Stuctuurnota Gezondheidszorg (Hendriks)
1977 35 gemeentelijke en 24 districtsgezondheidsdiensten en ‘witte vlekken’ (rol Geneeskundige Hoofd Inspectie)
1980 Schets van beleid van Basisgezondheidsdiensten
1982 Wet Voorzieningen Gezondheidszorg 
1985 Herziene Stimuleringsregeling Basisgezondheidsdiensten 
1990 Wet collectieve preventie volksgezondheid à decentralisatie 
        Landelijk dekkend netwerk van 66 Basisgezondheidsdiensten 

Opleiding in de tuberculosebestrijding
Rond de eeuwwisseling waren er 8 artsen in opleiding tot tuberculosearts. Omdat de AGZ-opleiding slechts enkele 
dagdelen tbconderwijs kende, benaderden  Gerard de Vries en Miranda Brouwer, het KNCV met het verzoek om 
ondersteuning.  Daaruit ontstond een bijzonder onderwijsaanbod met peer education als opzet. Het KNCV stelde readers 
samen met daarin de internationale en nationale richtlijnen en state-of-the-art-artikelen die de aankomende tubercu-
loseartsen in ieder geval moesten lezen. Op de studiemiddagen werden de richtlijnen, literatuur en zelf meegebrachte 
casuïstiek onderling besproken en beantwoordde een tuberculosedeskundige uit het veld de vragen. Deze opzet vormt 
de basis van de huidige Module Praktische Tuberculosebestrijding, die een aantal jaren later door Gerard de Vries en 
Hennie Baars in opdracht van de NSPOH werd ontwikkeld. De ruime ervaring van Hennie Baars werd in casuïstiek 
verwerkt. Het leverde een module op die voor 120 uur geaccrediteerd is door de NSPOH voor de nieuwe opleiding arts 
M&G. De module omvat ook veel röntgenfoto’s van longafwijkingen en mediastinale afwijkingen bij volwassenen en 
van afwijkingen bij kinderen. De module wordt nu gegeven door een aantal GGD-artsen en het KNCV.

Professionalisering van het vak: de wetenschappelijke beroepsvereniging
Nadat een flink aantal artsen AGZ zich gespecialiseerd hadden tot arts Infectieziektebestrijding kwam ook de 
behoefte om een eigen beroepsvereniging te hebben. De AGZ-artsen waren tot dan toe verenigd in de Nederlandse 
Vereniging voor Algemene Gezondheidszorg (NVAG). Jim van Steenbergen, Aura Timen en Peter ten Ham zagen de 
kans een sectie Infectieziektebestrijding op te richten binnen de Vereniging voor Infectieziekten (VIZ-sib). Er werden 
statuten gemaakt, er kwam een bestuur, er werd gewerkt aan beroepsprofielen om de positie van de arts infectie-
ziektebestrijding te versterken. Ook werd nascholing vanuit de sectie en in toenemende mate binnen de gehele 
vereniging georganiseerd. Met de komst van de profielen binnen  M&G heeft de VIZ-sib zich aangesloten bij de 
Koepel van Artsen Maatschappij & Gezondheid (KAMG) en is een volwaardige erkende wetenschappelijke beroeps-
vereniging geworden die bepalend is voor de inhoud van het vak en voor de inhoud van de opleiding. 

NSP(O)H
Met de SSG ging ook de opleiding 
Infectieziektebestrijding over naar de 
Netherlands School of Public Health 

(NSPH).  Na Jim van Steenbergen, die 
de opleiding ontwikkelde, zijn er nog 
veel opleiders geweest. In 2003 werd 
het aandachtsgebied 

Bedrijfsgezondheidszorg aan de NSPH 
toegevoegd en ontstond de 
Netherlands School of Public and 
Occupational Health (NSPOH). 
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De opleiding Infectieziektebestrij- 
ding bleef en staat nu onder leiding 
van Jeannette de Boer en Cecile de 
Ruiter. De belangrijkste contextuele 
vernieuwing was in 2004 en 2005 de 
overgang naar een nieuw opleidings-
model Maatschappij & Gezondheid 
(M&G) met assistentschappen en 
uitstroomprofielen, waar infectieziek-
tebestrijding (IZB) er één van werd. 

Modernisering 
Het gekozen nieuwe opleidingsmodel 
voldeed echter niet, waardoor zich te 
weinig deelnemers meldden. Daarom 
werd na evaluatie besloten volgorde 
binnen de opleiding M&G  om te 
draaien en te starten met de profiel-
fase, waarin de arts  opgeleid wordt 
binnen één van de specifieke werkvel-
den. Daarna kwam de tweede fase die 
gericht is op wetenschappelijk onder-
zoek, beleid en visieontwikkeling 
binnen de public health. 

Tegelijkertijd werd vanuit de 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij 
ter bevordering der Geneeskunde 
(KNMG)  gestart met competentiege-
richt opleiden  volgens het CanMeds 
model voor alle specialismen. Dit 
model definieert het beroepsprofiel 
van de medisch specialist aan de hand 
van 7 competenties, die nu gesneden 
koek zijn voor de meeste lezers van 
het IB, maar destijds een uitdagende 
vernieuwing waren voor opleiders en 
opleidingsinstituten: medisch hande-
len, communicatie, samenwerking, 
kennis en wetenschap, maatschappe-
lijk handelen, organisatie, professiona-
liteit.  Deze keuze leidde tot meer 
zelfsturend leren, herkenbare bijdra-
gen bij maatschappelijke vragen en 
ontwikkelingen in de samenleving en 
op de markt gerichte geïntegreerde 
bekwaamheden.

Competenties 
Elk van die 7 competenties is door de 
sectie Infectieziektebestrijding van de 

Vereniging Infectieziekten (VIZ-sib) , 
uitgewerkt in een aantal kritische en 
complexe beroepsactiviteiten die 
samen het inhoudelijke kader van de 
opleiding Infectieziektebestrijding 
vormen. Voor elke kritische beroeps-
activiteit is benoemd welke kennis, 
vaardigheden en attitudes van belang 
zijn. De diverse beroepsactiviteiten 
komen vervolgens terug in praktijk- en 
moduleopdrachten, in het onderwijs, 
in korte praktijkbeoordelingen, multi 
source feedback, kennistoetsen en 
reflectieverslagen. 

Verder werden binnen de infectieziek-
tepraktijken van de GGD’en opleiders 
aangesteld om aios op te leiden. Dit 
was overigens allang gemeengoed 
binnen de klinische opleidingen en de 
huisartsenopleidingen, De opleider 
fungeert als rolmodel, geeft feedback 
aan de aios en beoordeelt zijn/haar 
resultaten en performance. Artsen 
Infectieziektebestrijding kregen 
hiermee een duidelijkere rol binnen 
het opleiden van de nieuwe generatie. 
Vanuit de VIZ-sib hanteert men het 
uitgangspunt dat alle artsen binnen 
het werkveld infectieziektebestrijding 
hun registratie als arts M&G zouden 
moeten hebben. Hierdoor worden 
specialisten opgeleid die kennis 
hebben van de specifieke infectieziek-
tebestrijding en van public health en 
wetenschappelijk onderzoek kunnen 
uitvoeren. Vanaf 2010 hebben 23 
artsen met het profiel infectieziekte-
bestrijding hun opleiding M&G in het 
nieuwe model afgerond en zijn er op 
dit moment nog 29 artsen in opleiding 
in de profielfase en 13 in de 2e fase. 
Nieuw is ook dat de M&G-opleiding 
vanaf 2010 (vanaf 2012 ook de 2e fase) 
gefinancierd wordt vanuit het 
Opleidingsfonds Openbare 
Gezondheidszorg. Het positieve gevolg 
hiervan is dat werkgevers artsen 
binnen de infectieziektebestrijding 
sneller laten opleiden. Binnen de 
GGD’en komt steeds meer aandacht 

voor een opleidingsklimaat wat de 
kwaliteit ten goede komt.

Uitdagingen voor de toekomst
Oude en nieuwe infectieziekten zullen 
blijven (terug)komen. 
Resistentieproblematiek is niet meer 
weg te denken. Daarop moet de 
inhoud van de opleiding  blijven 
inspelen. Ook vaardigheden als 
outbreakmanagement, besluitvor-
ming, risicocommunicatie zullen 
belangrijke onderwerpen blijven. 
Ethische dilemma’s hebben al een 
vaste plek binnen de opleiding en 
zullen die blijven behouden. De positie 
van de arts Infectieziektebestrijding 
binnen de gehele gezondheidszorg 
wordt ook in de toekomst versterkt.
 
Multidisciplinaire 
samenwerking
Samenwerking met andere disciplines 
zoals artsen-microbiologen, internis-
ten/infectiologen, maar ook met 
huisartsen en veterinair artsen, is 
nodig om een aantal specifieke 
infectieziekten aan te pakken. Nu 
staan logistieke verschillen de uitwis-
seling van onderwijs en studenten nog 
in de weg, maar in de nabije toekomst 
zal er meer met andere disciplines 
samen moeten worden opgeleid. 
Ook de organisatie van de opleidingen 
zal zich blijven ontwikkelen. Zo krijgt 
de regionalisering van de opleiding 
M&G vorm. Aio's volgen hun opleiding 
in verschillende opleidingsinrichtingen 
en met verschillende opleiders. In 2015 
start hiervan een pilot in de regio Oost. 
Nieuwe onderwijstechnologieën (denk 
aan e-learning) vergemakkelijken 
samenwerking met Europese opleidin-
gen= in andere landen binnen Europa 
en zullen een grotere rol in de oplei-
ding krijgen. Maar, ondanks alle 
vernieuwing zal er ook in de toekomst 
een plaats  blijven voor onderlinge 
uitwisseling, de kennismaking met de 
docenten en het opbouwen van een 
groot netwerk. �
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Sterke sociaal 
verpleegkundigen 

Manon Penris

We feliciteren het Infectieziekten Bulletin met haar 25-jarig bestaan. Een 

mooi bulletin waarvan we in het onderwijs voor sociaal verpleegkundigen 

dankbaar gebruik maken. De infectieziektebestrijding heeft de afgelopen 

25 jaar grote ontwikkelingen doorgemaakt en de rol van de verpleegkun-

dige hierin is veranderd. Het is ons doel om, inspelend op deze ontwikke-

lingen, de professional van de toekomst op te leiden.

Geschiedenis van het opleiden
Infectieziekten bestaan al zolang er mensen 
zijn en de geschiedenis van de verpleegkunde 
is bijna even oud. Het vak is door de eeuwen 
heen sterk geprofessionaliseerd. Ook preven-
tie is ouder dan we soms vermoeden. Al 
eeuwen geleden was bekend dat je mensen 
immuun kunt maken tegen ziekten door 
variolatie. Vanaf 1900 kregen de voorgangers 
van de sociaal verpleegkundige officieel de 
taak om preventie uit te voeren en de volksge-
zondheid te bewaken en te bevorderen. 

In 1972 startten in Nederland de eerste 
hbo-opleidingen verpleegkunde (hbo-V), die 
voor de studenten een goede basis vormde. 
Verpleegkundigen die gingen werken in de 
publieke gezondheid, bijvoorbeeld bij 
GGD´en, merkten echter dat zij specifieke 
kennis misten. De hogeschool Leiden 
besloot daarom 2 post-hbo-opleidingen 
sociaal verpleegkundige algemene gezond-
heidszorg (AGZ) en jeugdgezondheidszorg 
(JGZ) te starten. In 2012 vroeg de hogeschool 
aan de NSPOH om deze opleidingen over te 
nemen. De NSPOH deed dat graag: zij leidde 
al jaren artsen op in onder andere de 

infectieziektebestrijding en de jeugdgezond-
heidszorg. Het aanbieden van de opleiding 
sociaal verpleegkundige AGZ en JGZ stelt de 
NSPOH in staat mee te werken aan compe-
tentieversterking van een breder veld van 
professionals en deze professionals óók in 
het onderwijs bij elkaar te brengen.

Ontwikkelingen in het vak 
Natuurlijk moeten verpleegkundigen een 
gedegen kennis hebben van de inhoud van 
het vak. Die kennis doen zij op in de initiële 
(hbo-V-)opleiding, via bij- en nascholingen, 
voor een groot deel op de eigen werkvloer 
en in de post-hbo-opleiding sociaal ver-
pleegkundige AGZ. Bijhouden van de kennis 
is een noodzaak, omdat ontwikkelingen snel 
gaan. Door toegenomen mobiliteit van 
mensen en de import van dieren hebben we 
steeds vaker te maken met nieuwe infectie-
ziekten. Daarnaast vraagt onder andere de 
antibioticaresistentie bij mensen en dieren 
onze aandacht.
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De opleiding Sociaal  
Verpleegkundige in vogelvlucht

Verkenning van de  
publieke gezondheidszorg
Onderwerpen: organisatie van de 
(publieke) gezondheidszorg, belang-
rijke volksgezondheidsproblemen, 
wetgeving, reflectie op ethische 
dilemma’s.

Evidence-based werken
Onderwerpen: Formuleren van goede 
onderzoekbare vraag, literatuur 
zoeken en beoordelen, antwoord 
vinden op de vraag. Dit gebeurt aan 
de hand van een eigen praktijkvraag. 

Een deelneemster zegt over deze 
module: “Ik voel mij versterkt door de 
opleiding. En wat zo leuk is: anderen 
zien het ook. Mijn samenwerkings-
partners vragen steeds vaker om 
verpleegkundig advies op basis van 
evidence”.

De werkvelden van de AGZ
Onderwerpen: verschillende werkvel-
den van de AGZ, nameljk 
Infectieziektebestrijding, Medische 
Milieukunde, Tuberculosebestrijding, 
SOA-sense, OGGZ, Technische 
Hygiënezorg en een stagedag bij een 
van de werkvelden. Deelnemers 
beschrijven overeenkomsten en 
verschillen met het eigen werkterrein 
en wat zij hiervan meenemen in hun 
eigen werk. 
Een deelneemster zegt hierover: “Ik 
ben nu van plan kennis te maken met 
alle afdelingen binnen de AGZ en ik 
wil samen met de andere afdelingen 
klinische lessen organiseren door en 
voor elkaar”. 

Werken in het complexe veld 
van de AGZ en JGZ
Onderwerpen: kennis over samen-
werking en oplossen van stagnaties 
hierin, maken van een krachtenveld-
analyse en strategie voor samenwer-
king. Dit gebeurt aan de hand van een 
eigen casus uit de werkpraktijk.

Een deelneemster zegt over die 
module: “Het aantal partijen dat bij 
mijn casus was betrokken was veel 
groter dan ik had gedacht en ik weet 
nu veel beter waar de pijnpunten 
zitten”. 

Van Cel tot Melding
Ondwerpen: gedegen kennis over de 
celbiologie en microbiologie, de 
transmissieketen en de systematiek 
van infectieziektebestrijding, de 
bron- en contactopsporing tot en met 
de surveillance en de immunologie. 
Voor een moduleopdracht verdiepen 
de deelnemers zich in één van de 
infectieziekten.

Beïnvloeding van 
gezondheidsgedrag 
Onderwerpen: beïnvloeding van 
gezondheidsgedrag op nationaal, 
wijk- en individueel niveau. Gebruik 
van sociale marketing en gespreks-
technieken als motivational intervie-
wing bij een casus uit de eigen 
werkpraktijk. 

Persoonlijke effectiviteit en 
intervisie
Onderwerpen: zicht op de eigen 
professionele kwaliteiten, profilering 
en positionering, reflecteren op het 
eigen gedrag als professional. 
Intervisiebijeenkomsten: reflecteren 
op het functioneren aan de hand van 
casussen. 
Een deelnemer geeft aan dat zij heeft 
geleerduit situaties te stappen die
zij niet kan veranderen endat 'voor 
wie nooit nee durft te zeggen is een ja 
ook niets waard'. 

Hoofdopdracht
De deelnemers werken gedurende de 
hele opleiding aan een grote hoofd-
opdracht, die de onderwerpen van de 
opleiding verenigt. Hiervoor kiezen zij 
een onderwerp uit de eigen 
werkpraktijk.

Voorbeelden van modulen in 
het keuzeonderwijs
Stage RIVM
Onderwerpen: voor het eigen werk 
beschikbare kennis bij de LCI/het 
RIVM. Een deelneemster zegt: 
"Dankzij de inzet van Ton Oomen en
zijn collega’s is er een brug naar de
Landelijke Coördinatie
Infectieziektebestrijding (LCI) gelegd.
Dat deden we met een vierdaagse trip
naar het RIVM".

Medische theorie soa
Onderwerpen: leren herkennen van 
soa en leren behandelen volgens de 
LCI-richtlijnen; rol en verdeling tussen 
arts en verpleegkundige.
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Organisatie van de zorg
Ontwikkelingen zijn er ook in de 
organisatie van de zorg. De verdeling 
van taken tussen artsen en verpleegkun-
digen is verschoven, onder andere door 
verwachte tekorten aan personeel. 
De gemeenten hebben de verantwoor-
delijkheid voor de infectieziektepre-
ventie en –bestrijding en besteden de 
uitvoering daarvan uit aan de GGD. De 
laatste jaren is de rol van gemeenten 
en zorgverzekeraars sterk veranderd. 
Verpleegkundigen moeten inzicht 
hebben in deze veranderingen, in het 
reilen en zeilen in een gemeente en in 
de politieke besluitvorming. Daarnaast 
werken zij steeds meer samen met 
andere professionals van GGD´en en 
kennisinstituten, beleidsmedewerkers 
en burgers. Competente sociaal 
verpleegkundigen zijn in staat inzicht 
te krijgen in doelen, belangen en 
macht van deze partijen en zijn in staat 
samen met hen de gezondheid van 
inwoners te waarborgen (rol samen-
werkingspartner). Ten slotte heeft de 
verpleegkundige een steeds belangrij-
kere rol in de regievoering van zorg 
voor kwetsbare groepen.

Interventies
Het toepassen van individuele en 
collectieve effectieve interventies en 
gedragsbeïnvloeding om de gezond-
heid en zelfredzaamheid van burgers 
te bevorderen, blijven belangrijke 
taken voor de sociaal verpleegkundige 
infectieziektebestrijding (rol commu-
nicator). Verpleegkundigen geven 
adviezen en instrueren en motiveren 
patiënten. Daarnaast wordt het steeds 
belangrijker dat verpleegkundigen 
kunnen aantonen dat de gekozen 
interventies wetenschappelijk onder-
bouwd zijn en dat er wordt gewerkt 
volgens professionele standaarden.
In toenemende mate is het van belang 
voor de verpleegkundige om kennis te 
hebben van wet- en regelgeving en 
professioneel om te gaan met speci-
fieke ethische dilemma’s. Een voor-

beeld is de bron- en contactopsporing. 
De rol van zorgverlener en gespreks-
partner bij een patiënt met een 
infectieziekte kan conflicteren met de 
rol die de verpleegkundige heeft bij de 
bron- en contactopsporing. 

De toenemende autonomie en 
mondigheid van burgers en de 
veranderende normen en waarden 
hebben natuurlijk invloed op de 
beroepsuitoefening. Deze individuali-
sering schuurt met de beroepsuitoefe-
ning waarbij collectiviteit doorgaans 
centraal staat. Afwegingen bij keuzes 
voor doelgroepen en strategieën 
worden hierdoor steeds belangrijker. 
In de opleiding sociaal verpleegkun-
dige hebben we deze ontwikkelingen 
vertaald in een competentiegerichte 
opleiding die zowel aandacht besteed 
aan actuele ontwikkelingen in inhoud, 
organisatie en financiering van de 
zorg, de wetgeving, dilemma’s in de 
praktijk, het werken in een complexe 
(politieke) werkveld, evidence-based 
werken, versterking van de persoon-
lijke effectiviteit en een hoofdopdracht 
waarin al deze onderwerpen terugko-
men. Deelnemers volgen een aantal 
onderdelen samen met jeugdverpleeg-
kundigen en met andere professionals 
zoals artsen. Het onderwijs is ontwik-
keld samen met vertegenwoordigers 
van onder andere GGD’en, het RIVM 
en de beroepsvereniging Verplegenden 
&
Verzorgenden Nederland (V&VN) en zij 
houden via de opleidingscommissie 
vinger aan de pols. De CanMeds, 
uitgewerkt in het Expertisegebied
Verpleegkundige Openbare
Gezondheidszorg zijn leidend bij de 
ontwikkeling van het onderwijs. 

Dromen over de toekomst
De verpleegkundigen zullen een steeds 
belangrijkere rol spelen in de publieke 
gezondheid. Vanuit de opleiding van 
de NSPOH dromen wij mee over een 
mooie toekomst.

Binnen de V&VN werken de verpleeg-
kundigen uit de openbare gezond-
heidszorg (V&VN VOGZ), de casema-
nagers Dementie en V&VN Eerstelijn 
vanaf 1 januari samen in een nieuwe 
afdeling Maatschappij en Gezondheid. 
Competentieversterking is in deze 
afdeling een onderwerp van gesprek. 
Natuurlijk hebben de verschillende 
professionals binnen deze nieuwe 
afdeling hun eigen expertise en 
specifieke opleidingsbehoefte. Maar in 
hun vak hebben zij ook veel gemeen. 
De NSPOH denkt graag mee over het 
verbreden van de opleiding Sociaal 
Verpleegkundige AGZ naar een 
opleiding Verpleegkundige 
Maatschappij en Gezondheid, met een 
gemeenschappelijke basisopleiding en 
uitstroomprofielen. 

Ook volgen we graag het advies van de 
commissie Scholing VOGZ om de 
opleiding te splitsen in een introduc-
tieopleiding voor beginnende ver-
pleegkundigen en een opleiding voor 
degenen met minstens 3 jaar ervaring 
in het werkveld.

We willen de opleiding nog sterker 
verbinden met de werkvloer door een 
intensievere betrokkenheid van 
praktijkopleiders bij het onderwijs. 
Maar wij dromen ook over het 
verbreden van de opleiding binnen de 
organisaties, bijvoorbeeld door het 
koppelen van het opleiden van een 
deelnemer aan een korte in company in 
de organisatie. 

We zijn van plan om meer e-learning-
modules te ontwikkelen of in te zetten 
in het onderwijs.

Een leven-lang-leren voor verpleeg-
kundigen is al een feit, nu dromen we 
nog over een gesubsidieerde opleiding 
Sociaal Verpleegkundige MGZ. En 
natuurlijk over nog 25 jaar 
Infectieziekten Bulletin. �
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In gesprek met...
Roel Coutinho

‘Belangrijk om altijd  
alert te blijven’

Kees Vermeer
tekst

NFP Photography
beeld

De eerste herinnering van Roel Coutinho aan het Infectieziekten Bulletin is de 
aankondiging dat het bulletin er zou komen, nu 25 jaar geleden. En eigenlijk 
vond hij dat helemaal niet nodig. “Want er waren al veel andere informatieka-
nalen met een groot bereik. Maar het heeft, voor een specifieke doelgroep, in 
de loop van de tijd z’n waarde bewezen.”

Coutinho was van 2005 tot 2013 directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van 
het RIVM. Als een van de belangrijkste veranderingen in de afgelopen jaren noemt hij het 
ontstaan van het netwerk van GGD’en. “Alle GGD’en hebben een afdeling Infectieziekten en 
dat netwerk bestrijkt het hele land. Er is in de bestrijding veel meer organisatie en samenhang 
gekomen, met onder andere de Regionaal Arts Consulenten. Ik denk dat de huidige structuur 
goed functioneert.”

 Verstevigd
Een van de doelstellingen van het CIb was het versterken van de samenhang tussen partijen in 
het veld. Met de GGD’en is dat goed gelukt, vindt Coutinho. “Daarvóór was dat al goed 
opgezet door de LCI. Met het CIb is de samenwerking verder verstevigd.”
Volgens Coutinho zijn ook microbiologische laboratoria en ziekenhuizen een belangrijk 
onderdeel van het netwerk, maar is de samenwerking daarmee lastiger op te zetten. “Want de 
grens tussen de openbare gezondheidszorg en de ziekenhuiszorg begint te vervagen. 
Bijvoorbeeld antibioticumresistentie speelt op beide fronten. Dat vraagt aandacht van zowel 
de GGD’en als de microbiologen in de ziekenhuizen. Maar die zijn vooral bezig met patiënten-
zorg, en niet zozeer met de algemene bestrijding. Dat is een andere denkwijze. En het niet 
eenvoudig om dat met elkaar te integreren. Toch groeit wel het besef dat dat nodig is. 
Ziekenhuizen kunnen problemen, zoals de uitbraak in het Maasstad Ziekenhuis of de voorbe-
reiding op ebola, niet alleen oplossen. Dat komt mede doordat er meer uitwisseling is van 
patiënten en meer samenhang met verpleeghuizen.”
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 Op alle fronten
Dit alles maakt de infectieziektebestrijding complexer, maar 
ook boeiender. Partijen uit verschillende sectoren moeten 
met elkaar aan tafel. “De kracht van de gezondheidszorg is 
de individuele inzet van artsen en verpleegkundigen. Met 
name bij infectieziektebestrijding is het nodig dat dat 
centraal wordt gecoördineerd. Want wat de een doet, is van 
belang voor de ander. Een uitbraak van een multiresistente 
bacterie in een ziekenhuis heeft ook gevolgen voor andere 
ziekenhuizen. De bestrijding moet op alle fronten goed 
geregeld zijn. Dat maakt dat infectieziektebestrijding per 
definitie in samenhang moet en dat is wel eens lastig.”
Een van de knelpunten hierbij is de concurrentie tussen 
ziekenhuizen. Voor de bestrijding van infectieziekten is dat 
nadelig. “Gelukkig worden nu wel meer gegevens gedeeld. 
Want ziekenhuizen realiseren zich dat zij in grote moeilijkhe-
den kunnen komen als zij dat niet doen. De tijd is voorbij dat 
je je problemen zelf kon oplossen. Maar het blijft een lastig 
punt. Het individuele belang van ziekenhuizen en patiënten 
staat bij velen nog steeds bovenaan, terwijl in de infectieziek-
tebestrijding juist de samenwerking essentieel is.”
De problematiek werd nòg breder met de uitbraken van 
zoönosen in de afgelopen jaren. Dat vraagt samenwerking 
tussen de medische en de veterinaire sector, die heel anders 
in elkaar zit en waar ook grote economische belangen 
meespelen. “Dat is niet vreemd, maar wel strijdig met 
elkaar”, vindt Coutinho. “Q-koorts is daar een goed voor-
beeld van. Op basis van de volksgezondheid waren bepaal-
de maatregelen nodig, maar er moest ook rekening worden 
gehouden met de economische gevolgen daarvan. Die 
belangen zijn soms tegenstrijdig. Hoe dat gewogen wordt is 
de verantwoordelijkheid van de politiek.”

 Perspectief
De bestrijding is daarmee complex geworden. Daar komt bij 
dat snel maatschappelijke onrust kan ontstaan, zoals recent 
te zien was met ebola in de VS. “Met slechts een paar 
patiënten was het al een politiek onderwerp. Dat is eigenlijk 
ongelofelijk. In het verleden is dat bij ons ook gebeurd rond 
polio, en meer recent rond Q-koorts. Vergeleken met vele 

andere aandoeningen of bijvoorbeeld verkeersongevallen 
zijn het relatief kleine problemen, maar maatschappelijk 
gezien zijn dat grote gebeurtenissen. Het perspectief ligt dus 
kennelijk anders. Met de infectieziektebestrijding sta je 
altijd midden in de maatschappij. Dat vind ik zelf erg 
boeiend.”
Met alle uitbraken en dreigingen van de afgelopen jaren is 
het begrip voor de noodzaak van een effectieve bestrijding 
gegroeid. Zo is de dreiging van zoönosen op de politieke 
agenda gekomen, zijn partijen meer gaan samenwerken en 
is er meer discussie gekomen over de intensieve veehoude-
rij in Nederland. Coutinho: “Maar aan de andere kant kun je 
zeggen: de ziektelast is relatief laag, dus de problemen 
vallen wel mee. Die discussie speelt eigenlijk iedere keer.”

 Bredere functie
In alle ontwikkelingen zal het Infectieziekten Bulletin zijn 
plek behouden als informatiekanaal voor mensen in het 
veld van de infectieziektebestrijding, denkt Coutinho. Het IB 
houdt het midden tussen een krant en een wetenschappe-
lijk tijdschrift, en zo is het volgens hem ook bedoeld. 
Theoretisch zou het blad zelfs een bredere functie kunnen 
krijgen, namelijk als publieksblad. “Dat is een heel andere 
opzet, maar het zou interessant zijn om daar over na te 
denken. Want veel mensen zijn geïnteresseerd in infectie-
ziekten, en daar doen we eigenlijk te weinig aan. Er is veel 
informatie te vinden op internet, maar je weet als lezer 
nooit hoe betrouwbaar dat is. Een informatief en actueel 
blad zou daar een rol in kunnen spelen. Maar dat vereist wel 
extra werk en inspanning.”
De problemen met ebola laten volgens Coutinho zien dat de 
toekomst van de infectieziektebestrijding volslagen onvoor-
spelbaar is. “Van MERS dachten we dat het een groot 
probleem zou kunnen worden, en van ebola dachten we dat 
dat goed onder controle was te houden. En het is uiteinde-
lijk precies andersom gegaan. We zijn niet goed in staat te 
voorspellen met welke opduikende infectieziekten we te 
maken gaan krijgen. Daarom is het belangrijk om altijd alert 
te blijven. Met een sterk CIb.” �
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In gesprek met...
Ab Osterhaus

‘Hoe beter je het doet,  
hoe minder lof je oogst’

Kees Vermeer
tekst

NFP Photography
beeld

Enkele decennia geleden bestond het idee dat de strijd tegen infectieziekten 
was gewonnen. “Maar we hebben de afgelopen jaren gigantisch veel voorbij 
zien komen”, zegt Ab Osterhaus, tot juli 2014 hoofd van de afdeling Viroscience 
van het Erasmus MC in Rotterdam. Deze groep heeft tientallen virussen ont-
dekt bij mens en dier. “Het eerste dat we dan doen, is het RIVM en internatio-
nale volksgezondheidsinstanties inlichten.”

Voordat Osterhaus zo’n 25 jaar geleden in Rotterdam startte, werkte hij bij het RIVM. Daar was 
hij onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling en controle van vaccins en zette hij het 
laboratorium voor immunobiologie op. Zijn grootste expertise en ‘hobby’ ligt bij virusinfecties 
van wilde dieren en huisdieren. Aanvankelijk opgeleid tot dierenarts, ontdekte Osterhaus een 
groot aantal virussen bij dieren, onder andere het virus dat massale sterfte veroorzaakte onder 
zeehonden.

 Postzegels
Virus discovery is een van de pijlers van het onderzoek in Rotterdam. “We hebben inmiddels 
tientallen virussen ontdekt bij mens en dier. Met daartussen een paar heel bijzondere, zoals 
het humane metapneumovirus, het SARS- coronavirus dat we in samenwerking met anderen 
hebben ontdekt, het H5- en H7-influenzavirus bij de mens, en het MERS-coronavirus. Iedere 1 
à 2 maanden wordt wel een virus ontdekt. Veel daarvan zijn niet zo bijzonder. Net zoals je in 
een postzegelverzameling heel gewone en heel bijzondere exemplaren hebt.”
Bij het onderzoek is er continu interactie met het RIVM en internationale volksgezondheidsin-
stanties. Het gaat immers altijd om de vraag: is een nieuw gevonden virus gevaarlijk voor de 
mens? “Daarover is altijd overleg. Het RIVM is, samen met onder andere het ministerie van 
VWS en de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg), een belangrijke partner in het Nationaal 
Influenza Centrum in Rotterdam.”
In de bestrijding van infectieziekten zag Osterhaus een ommekeer in 1997, toen zijn onder-
zoeksgroep het vogelinfluenzavirus H5N1 aantoonde bij een jongetje in Hong Kong. Al snel 
bleek een derde van de aldaar door vogels geïnfecteerde mensen overleed. “We vreesden een 
nieuwe influenzapandemie. Eigenlijk is toen pas internationaal gestart met pandemic planning. 
Ik werd voorzitter van ESWI, de European Scientific Working Group on Influenza. Vanuit die 
positie organiseerden wij internationale bijeenkomsten met alle influenzaexperts van over de 
hele wereld.”

 Onder vuur
In 2003 volgde een uitbraak van influenzavirus H7N7 op de Veluwe, waar al snel het OMT 
(outbreak management team) bij betrokken was. Het RIVM lag flink onder vuur, omdat de 
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verantwoordelijkheid voor de bestrijding en de rolverdeling 
tussen de veterinaire en de humane crisisbestrijding niet 
duidelijk waren. Osterhaus was nauw betrokken bij overleg 
met het ministerie van VWS over de aanpak. “Er werd gepleit 
voor een opzet met één persoon aan de leiding. Een soort 
commandostructuur met een bevelhebber. Het idee was om 
iemand bij het RIVM aan te stellen in die functie, een 
directeur met een directe lijn naar de staatssecretaris of de 
minister. Zo is het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) 
ontstaan, met Roel Coutinho aan het hoofd en al snel een 
team van deskundige adviseurs. Ik denk dat hij het goed 
heeft gedaan en de juiste mensen bij elkaar heeft weten te 
halen. Mede door die nieuwe structuur zijn we nu beter 
voorbereid op uitbraken. Bijvoorbeeld, bij de recente 
uitbraak van H5N8 was de dreiging wellicht groter dan in 
2003, maar de uitbraak werd meteen ingedamd. Er was 
samenwerking tussen de humane en veterinaire sector. In 
2003 kenden ‘VWS’ en ‘Landbouw’ elkaar nauwelijks en 
pendelde ik vaak heen en weer tussen de ministeries.”
Bij Q-koorts is Osterhaus minder betrokken geweest, maar 
daar speelde hetzelfde probleem, met als belangrijke spelers 
de Gezondheidsdienst voor Dieren en de GGD’en. De cruciale 
uitwisseling van gegevens tussen beide sectoren was op zijn 
zachtst gezegd ‘suboptimaal’ en bovendien werd het lang 
gezien als een regionaal probleem waardoor het CIb niet de 
leiding nam. “De kritiek daarop was wel terecht”, vindt 
Osterhaus. “Ik las toen ergens de quote: ‘Een beetje meer 
Osterhausgehalte zou hier geen kwaad kunnen’. Ik was altijd 
vóór ophokken, bestrijden aan de bron, vroeg erbij zijn en 
geen risico’s nemen. Overigens is dat wel een spanningsveld, 
waarvoor Roel en ik bij de grieppandemie zijn bekritiseerd: 
als de bestrijding goed verloopt, blijft de uitbraak beperkt. 
Dan krijg je achteraf de kritiek: er was niks aan de hand, dus 
waar hebben we ons druk om gemaakt?, en waarom moest 
dit zo veel geld kosten? Bij SARS hebben we voor het eerst in 
de wereldgeschiedenis een ontluikende pandemie in de kiem 
gesmoord. En dan lees je achteraf in de pers dat de bevolking 
onnodig bang is gemaakt. Je kunt je dan afvragen wie wie 
bang heeft gemaakt. Bovendien, als er niet was ingegrepen 
was het leed waarschijnlijk niet te overzien geweest. In de 
bestrijding geldt cynisch genoeg: ‘hoe beter je het doet, hoe 
minder lof je oogst’.”

 Centrale structuur
Osterhaus hoopt dat de ‘commandostructuur’ in de toe-
komst blijft bestaan en niet verloren gaat in verschillende 
bestuurslagen. Dat geldt wat hem betreft vooral voor het 
CIb: “Zorg dat de expertise en de respons gebundeld blijft, 
met één persoon aan het roer, en dat de expertise en 
besluitvorming niet opnieuw over verschillende afdelingen 
wordt versnipperd. Het feit dat nu snel op vogelgriep en 

ebola kan worden gereageerd, komt door die centrale 
structuur en de interdepartementale samenwerking.”
Wat betreft de communicatie met de bevolking is de 
afgelopen jaren eveneens veel geleerd. Osterhaus herinnert 
zich zijn tijd bij het RIVM: “Toen sprak alleen de directeur met 
de pers, verder niemand. Later zag je vanuit de overheid wel 
meer communicatie, maar alleen via officiële kanalen zoals 
tv-spotjes en websites van de overheid. Zo werkt het nu niet 
meer. Tegenwoordig heeft iedereen een mening en zijn er 
veel pseudo-deskundigen. Als organisatie moet je goed 
bijhouden wat er speelt in de samenleving en de communi-
catie heel serieus nemen. Dat vraagt deskundigheid, profes-
sionaliteit en externe gerichtheid. Dat is een leerproces.”

 Laagdrempelig
Over al dit soort ontwikkelingen geeft het Infectieziekten 
Bulletin informatie aan het veld en houdt het een vinger 
aan de pols. Dat gebeurt laagdrempelig, toegankelijk en 
professioneel, vindt Osterhaus. “Het bulletin biedt altijd 
goede en juiste informatie. Ik denk dat veel mensen in de 
eerste en tweede lijn altijd wel even kijken wat er in staat.”
Momenteel is Osterhaus nog deels verbonden aan het 
Erasmus MC, en is hij bezig met het opzetten van nieuwe 
instituten bij universiteiten waar hij eveneens hoogleraar is: 
een zoönosen en infectieziekten onderzoeksinstituut (RIZ) 
in Hannover, en een vergelijkbaar instituut in Utrecht dat 
zich vooral toespitst op aan wildlife gerelateerde proble-
men. “Van zeehonden in de Waddenzee, leeuwen in de 
Serengeti tot wilde vogels, met mogelijke implicaties voor 
de mens. Oftewel, terug naar mijn oude hobby.” �
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Quizvragen
U kunt uw antwoorden tot 15 juni 2015 opsturen naar  
infectieziektenbulletin@rivm.nl
Onder de goede inzenders wordt een leuke prijs verloot.

1
Hoeveel  kinkhoestmeldingen zijn er de afgelopen 25 jaar in totaal gedaan?
a. 65.000
b. 85.000
c. 115.000
d. 155.000

2
Het IB publiceerde tot nu toe 4 themanummers. Zet ze in de goede volgorde:
a. Q-koorts, Vaccinaties, MRSA, Hygiene  
b. Vaccinaties, MRSA, Q-koorts, Hygiene
c. Q-koorts, MRSA, Vaccinaties, Hygiene 
d. MRSA, Q-koorts, Hygiene, Vaccinaties

3 Waar en wanneer werd foto 3 genomen?
a. Rotterdam  1992, vaccinatieaanbod vanwege polio-epidemie in Bible-belt
b. Rotterdam  2000, vaccinatieaanbod vanwege polio-uitbraak in Kaap Verdie
c. Amsterdam 1992, vaccinatieaanbod vanwege polio-uitbraak in Bible-belt
d. Amsterdam 2013, vaccinatieaanbod vanwege polioviruscirculatie in Israel  

4 Hoeveel meldingen van buiktyfus waren er jaarlijks in de eerste  
helft van de jaren 90?
a. 100
b. 70
c. 40
d. 10

48  |  25 jaar Infectieziekten Bulletin



49  |  25 jaar Infectieziekten Bulletin

5 Wie hoort niet in het rijtje thuis
a. Hans van Vliet 
b. Helma Ruijs
c. Paul Bijkerk 
d. Anita Warris

6 Hoeveel rubellameldingen waren er in 2013?
a. 50
b. 10
c. 5
d. 1
 

7
Wanneer werd de ziekte van Creutzfeldt-Jacob 
meldingsplichtig?  
a. 1999
b. 2002
c. 2005
d. 2008

8 Hoeveel malariameldingen waren er in het topjaar 2000?
a. 700
b. 600
c. 500
d. 400

9 Foto 9 werd in Nederland gemaakt. Wannneer ?
a. In 2001 bij de melding van een poederbrief
b. In 2003 tijdens een SARS-oefening
c. In 2014 tijdens een ebola-oefening
d. In 2014 tijdens een ruiming vanwege aviaire influenza

3
Foto: Raymond Rutting, ANP

9
Foto: Vincent Jannink, ANP
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Inpakken of uitpakken? 
Een blik op de toekomst van het Infectieziekten Bulletin

Redactie en  
redactieraad 
Infectieziekten 
Bulletin

Op naar de volgende 25 jaar. Daarmee besloten Hans van Vliet en Anita 

Warris hun uitgebreid historisch perspectief aan het begin van dit 

jubileumnummer. Een kernachtige toekomstvisie die we als redactie 

delen.  Daarom willen we dit jubileumnummer afsluiten met een blik op 

die toekomst. We zien uitdagingen en kansen voor het Infectieziekten 

Bulletin. En we hopen die toekomst met en voor u als lezer vorm te gaan 

geven. 

Een jubileum is altijd aanleiding voor een terugblik, maar ook een vooruitblik.  De voorberei-
dingen voor dit jubileumnummer waren binnen de redactie dan ook aanleiding om eens 
kritisch over de positie van het Infectieziekten Bulletin na te denken. Zijn we in een verande-
rende omgeving nog op de goede weg, vroegen we ons af. Sluit het Infectieziekten Bulletin in 
vorm en inhoud nog aan op de behoefte van de professionals in de infectieziektebestrijding, 
van u als lezer?  Dat is de vraag waar we, met een blik op de toekomst mee aan de slag willen 
gaan.  Met deze vooruitblik willen we een aanzet van een antwoord geven. 

Het belang van het Infectieziekten Bulletin en de positie die het inneemt in de infectieziekte-
bestrijding komt in deze uitgave vaker aan de orde. Zo zegt Jaap van Dissel in het interview:

“Het is goed om naast de internationale wetenschappelijke tijdschriften een minder formeel blad te 
hebben, dat interessant en actueel nieuws brengt. Het is ook een mooi podium voor interviews, bijvoor-
beeld om mensen voor te stellen. Bovendien is het IB onafhankelijk en niet commercieel. Dat 
geeft het zeker een bepaalde status in het veld.” 

En Roel Coutinho merkt op: “Het IB houdt het midden tussen een krant en een wetenschappelijk 
tijdschrift, en zo is het ook bedoeld”  

Minder formeel, niet puur wetenschappelijk, gericht op de praktijk. Dat beeld is ons als 
redactie natuurlijk niet vreemd. Het is sinds het IB 25 jaar geleden begon altijd de kenmerken-
de eigenschap geweest. De focus op de praktijk, maar wel met wetenschappelijk onderbouw-
de informatie. 



51  |  25 jaar Infectieziekten Bulletin

Tegelijkertijd roept de uitspraak van Coutinho ook een 
spanningsveld op.  Is ‘het midden’ ook niet ergens ‘tussen 
wal en schip’, zou je kunnen denken. Vlees noch vis? 

In een brainstormbijeenkomst die we als redactie recent 
organiseerden met professionals uit verschillende discipli-
nes, wilden we dat dilemma in de inhoudelijke koers van 
het IB eens kritisch tegen het licht houden. Is het IB van de 
wetenschap of van de praktijk? En is dit eigenlijk wel een 
tegenstelling? Of meer een kwestie van accenten leggen.  
 
Als we kijken naar  (inter)nationale publicaties over infectie-
ziekten, dan zien we dat met name de nationale tijdschrif-
ten, zoals het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
(NTvG) en het Tijdschrift voor Infectieziekten, de verschil-
lende publicaties naar elkaar toeschuiven. En internationale 
vaklectuur is makkelijker beschikbaar geworden. Dat 
verandert de positie van het Infectieziekten Bulletin in dit 
krachtenveld wel, is onze ervaring. In de afgelopen jaren 
hebben we geprobeerd met een wat zakelijker toon ons te 
richten op het vakinhoudelijk informeren van professionals. 
Maar juist daar zit ook de concurrentie (denk aan het NTvG 
Infectieziekten) en vissen we grotendeels in dezelfde vijver.  

Een duidelijke keuze maken. Opnieuw vaststellen waar je 
wel en niet van bent, was de oproep vanuit de groep 
professionals tijdens de brainstormbijeenkomst. Vooral de 
praktijkgerichtheid wordt erg gewaardeerd en helpt 
professionals in het veld in hun dagelijks werk. Uit kunnen 
gaan van de betrouwbaarheid van de informatie is daarbij 
natuurlijk een voorwaarde. Dat blijkt ook uit de bijdragen 
die door lezers werden ingestuurd voor dit 
jubileumnummer.
Geen enkel tijdschrift sluit zo precies op ons werk aan, zegt 
een GGD. Tegelijkertijd is er ook kritiek en blijken een aantal 
lezers sinds het digitaal gaan van het IB in  2010 toch een 
beetje afgehaakt. Je komt het niet meer tegen, zeggen ze 
dan. 

Hoe verder?
Het beeld dat uit de brainstormbijeenkomst, de interviews 
en de bijdragen van lezers naar voren komt is dat de 
meerwaarde van het IB er is voor de praktijkgerichtheid, 
voor het leren en kennis delen. Verbinding leggen tussen 
beroepsgroepen, tussen wetenschap en praktijk, tussen 
beleid en wetenschap. Een platform bieden om elkaar ook 
te ontmoeten. Want in de keten van de infectieziektebe-
strijding speelt het IB een brugfunctie aldus Donkers. Maar 
niet alleen in inhoud. Ook in de vorm zal die meerwaarde zit 
moeten bewijzen. En daarin is nog winst te behalen. Dat 
realiseren we ons goed. 

Dat vraagt in veranderende omstandigheden, om opnieuw 
scherp te stellen op de doelstellingen en het formuleren van 
een aangepast format. En dat zullen we in de komende tijd 
gaan doen.  
Kritisch kijken naar hoe we het IB het meest betekenis 
kunnen geven. In dienst van de infectieziektenbestrijding in 
Nederland. 

Revolutionair anders? Nee. Maar met hernieuwde focus op 
de praktijk zullen we zowel in inhoud als vorm aan de weg 
blijven timmeren. Met een goede website als (eerste) 
vereiste. Want wij zien als redactie voor het IB een plaats in 
het speelveld van de infectieziektebestrijding. ‘Bescheiden, 
maar legitiem’ in de woorden van Jan van Wijngaarden.  En 
daar zijn we met Marc Sprenger ook best een beetje trots 
op.

Wat ons betreft pakt het Infectieziekten Bulletin dus nog 
lang niet in. Met dit feestelijke jubileumnummer pakken we 
uit!  En dat willen we ook blijven doen. �

Het IB is voor en door lezers. Uw reacties stellen we 
dan ook zeer op prijs. 
infectieziektenbulletin@rivm.nl

mailto:infectieziektenbulletin@rivm.nl
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