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SNIV staat voor Surveillance Netwerk Infectieziekten 
Verpleeghuizen. 
Het doel: Landelijk inzicht geven in het vóórkomen van 
infectieziekten in verpleeghuizen. Wilt u deelnemen? 
Mail dan naar sniv@rivm.nl.
We geven graag een presentatie over SNIV op uw locatie. 
Deelname is officieel wanneer vragenlijst en aanmeldformu-
lier zijn ingestuurd.

SNIV is binnen RIVM/CIb/EPI samen met PREZIES onderdeel 
van de projectgroep zorggerelateerde infecties. 

Figuur 1. 26 deelnemende verpleeghuizen

Insturen	monsters	IAZ	
Graag willen we de deelnemende verpleeghuizen weer 
vragen vanaf nu per week een keel en neus monster te 
nemen  van twee bewoners met influenza-achtig 
ziektebeeld (IAZ). Als er geen bewoners met IAZ zijn dan 
kunt u ook monsters van twee bewoners met een andere 
acute respiratoire infectie (ARI) insturen. Representatieve 
surveillance vanaf week 40 is belangrijk omdat zo tijdig 
zicht gekregen wordt op hoe het influenzaseizoen verloopt 
in de verpleeghuizen. Welk subtype influenzavirus 
veroorzaakt ziekte in het verpleeghuis, is het virus aan het 
veranderen waardoor er meer ernstige ziekte veroorzaakt 
kan worden of is het virus dusdanig veranderd dat de 
vaccinatie minder bescherming biedt dan gewenst. Als 
vaccinatie minder werkzaam zou zijn kan een uitbraak 
bestreden worden met oseltamivir therapie en profylaxe. 
Om de effectiviteit van antivirale interventie beter in kaart 
te brengen nemen verpleeghuizen deel aan de RIVM 
PEPpiE post-expositie profylaxe met oseltamivir studie. 
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Vooraankondiging	deelnemersdag	2011
De deelnemersdag 2011 staat gepland op vrijdagochtend  
7 oktober. Accreditatie wordt aangevraagd voor specialis-
ten ouderengeneeskunde en artsen infectieziekten. In de 
loop van 2011 volgt meer informatie.

SNIV	op	congressen	
Op het gerontologiecongres van 1 oktober hebben we als 
SNIV team een symposium verzorgt over ouderen en 
infectieziekten. Verder hield Marie-José Veldman een 
presentatie met als titel “ SNIV resultaten tot heden”  op 
het Verenso congres op 26 november j.l. De presentatie is 
voor leden van Verenso te vinden op hun website. In 
februari zijn we op de Geriatriedagen met een poster over 
SNIV.

Algemene	vragenlijst	
Graag willen we de deelnemende verpleeghuizen ook in 
2011 vragen de algemene vragenlijst in te vullen. De 
vragenlijst staat klaar in OSIRIS vanaf de eerste week van 
januari 2011. De gegevens van 2010 zijn ingevuld. De 
deelnemers hoeven alleen de veranderingen t.o.v. 2010 
aan te passen. De algemene vragenlijst wordt gebruikt om 
de incidentiecijfers van de infectieziekten te vergelijken 
met de verpleeghuiskarakteristieken om de deelnemers 
handvaten te bieden tot verbetering.

Een	voorspoedig	2011	
Het SNIV team wenst alle lezers van deze nieuwsbrief  
fijne feestdagen en een infectieloos 2011.

Urineweginfecties
In 2011 gaat SNIV de mogelijkheid bieden om urinewegin-
fecties te registreren. Deelname aan de registratie 
urineweginfecties is facultatief. Het SNIV team zal alle 
deelnemende locaties bezoeken om een presentatie te 
geven over de registratie, het gebruik van de definitie etc. 
Mocht u alvast meer informatie neemt u dan contact op 
met het SNIV projectteam.

Uit	de	Praktijk,		
Rene	Boeren	vertelt	
Verpleeghuis Bloemendaal in Gouda doet al vanaf het 
begin mee aan SNIV. Rene Boeren is hier specialist 
ouderengeneeskunde. Het afgelopen jaar was hij een van 
de docenten op de nascholing infectiepreventie V&V. Rene 
ging tijdens deze nascholing in op de registratie van 
infecties in verpleeghuizen. Wanneer is dit zinvol? Wat zijn 
de praktische ervaringen en wat betekent het voor 
bewustwording van infecties en infectiepreventie voor de 
organisatie? Rene geeft aan dat het altijd lastig blijft de 
registratie van infecties in de hectiek van alle dag goed op 
te zetten. Het grote voordeel van meedoen is echter dat je 
inzicht krijgt in het voorkomen van infecties in je huis ten 
opzichte van de andere huizen.

Van de organisatie Zorgpartner Midden Holland doen 
meerdere huizen mee aan SNIV. Hierdoor is het ook 
mogelijk huizen uit dezelfde organisatie met elkaar te 
vergelijken en van elkaars ervaringen te leren. Dat 
verpleeghuis Bloemendaal hygiëne en infectiepreventie 
belangrijk vindt blijkt ook uit andere activiteiten. 

Momenteel doet het verpleeghuis onderzoek naar 
handhygiëne. In het onderzoek worden twee herstelafde-
lingen met elkaar vergeleken. Beide afdelingen kregen een 
scholing op het gebied van handhygiëne waarbij gebruik 
werd gemaakt van de 5 momenten van handhygiëne van 
de WHO. Eén afdeling is daarna het protocol gaan volgen 
waarbij de handen worden gewassen met water en zeep. 
De andere afdeling volgt het protocol waarbij de handen 
worden gedesinfecteerd met handalcohol. Alle medewer-
kers van de afdeling waar de handalcohol procedure wordt 
gevolgd hebben een flacon handalcohol die ze met zich 
meedragen. Gedurende 4 maanden worden de afdelingen 
gevolgd. Naast de infecties die in SNIV worden geregi-
streerd wordt ook het aantal urineweginfecties, het aantal 
wond- en huidinfecties en het aantal cliënten met 
conjuctivitis geteld. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
de nurse practitioner van verpleeghuis Bloemendaal.

http://verenso.artsennet.nl/Artikel/Dementie-verhelderd.htm


3  |   Nieuwsbrief SNIV | nummer 4 | december 2010

Weeknummer

Aa
nt

al
 p

er
 10

00
 b

ew
on

er
s

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Incidentie gastro-enteritis 2010
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Basissurveillance	2010,	resultaten	t/m	week	47	
De incidentie van het huidige jaar 2010 is weergegeven in blauw, het bijbehorende 5-wekelijkse lopend 
gemiddelde (trend) in donkergrijs en de trend van 2009 in lichtgrijs.

Gastro-enteritis
In de SNIV huizen was er een lichte verheffing in de 
incidentie van gastro-enteritis zichtbaar in week 37 en 38 
maar die stijging lijkt zich vooralsnog niet door te zetten. 
In totaal werden er tussen week 26 en week 47 2010 85 
episodes van gastro-enteris geregistreerd.
Het signaleringsoverleg van het RIVM meldt een verhef-
fing van gastro-enteritis in zorginstellingen in de regio 
Rotterdam: “ Bij de GGD Rotterdam-Rijnmond zijn sinds 
29 november 2010 door 8 zorginstellingen uitbraken van 
gastro-enteritis gemeld. Bij 4 instellingen is besmetting 
met het norovirus aangetoond in fecesmonsters. 
Ongeveer een derde van de gemiddeld 30 bewoners per 
afdeling is ziek. In 6 zorginstellingen zijn ook zieke 
medewerkers. In de maanden oktober en november 2010 
was er al sprake van een verheffing van gastro-enteritis in 
minimaal 8 zorginstellingen en 4 kinderdagverblijven.” 
Ook in de Virologische Weekstaten is landelijk te zien dat 
het aantal positieve norovirus isolaten stijgt. 

Influenza-achtig	ziektebeeld
Binnen SNIV is de incidentie van influenza-achtig ziekte-
beeld tot op heden zeer laag en werd in de enkele 
monsters die zijn ingestuurd geen influenza of RSV 
aangetoond.
In een soortgelijke sentinel surveillance in huisartsenprak-
tijken door het NIVEL laat de incidentie van influenza-
achtig ziektebeeld een lichte stijging zien, maar was in 
week 49/2010 nog steeds beneden de epidemische 
drempel van 51 ILI consulten per 100.000 inwoners. Sinds 
week 43 zijn in neus- en keelmonsters uit deze surveillance 
7-maal influenzavirus type B, 1-maal A(H1N1)-2009-variant 
en 1-maal type A-ongesubtypeerd aangetoond. Berichten 
uit het Verenigd Koninkrijk geven aan dat het influenzasei-
zoen in Europa is begonnen en dat er een mix van 
influenza A(H1N1)2009 variant en influenza B zal komen, 
terwijl ook influenza A(H3N2) sporadisch wordt gedetec-
teerd. De virussen uit het Verenigd Koninkrijk komen goed 
overeen met de stammen in het infleunzavaccin voor dit 

http://www.nivel.nl/oc2/page.asp?PageID=12025&path=/Startpunt/Home%20NIVEL/Dossiers%20en%20gegevensverzamelingen/Dossier%20Griep/Grafiek%20griep%20Nederland%202010/2011
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SNIV is binnen RIVM/CIb/EPI samen met 
PREZIES onderdeel van de projectgroep 
zorggerelateerde infecties.

Influenza diagnostiek in het kader van  
deze surveillance wordt uitgevoerd door 
Dr. Adam Meijer van het RIVM/CIb/LIS.

Projectteam SNIV
Dr. Marie-José Veldman, epidemioloog, 
030 274 22 33
Ing. Anja Haenen, hygiënist, 030 274 43 33
Ing. Jeroen Alblas, datamanager, 
030 274 40 50

Sterfte	
Van week 26 tot/met week 47 van 2010 overleden 357 
cliënten. 

Signaleringsoverleg
U kunt zich aanmelden bij signaleringsoverleg@rivm.nl 
om het verslag van het signaleringsoverleg te ontvangen. 
Als u een mail stuurt krijgt u een link teruggestuurd waar u 
zich kunt registreren. Als u geregistreerd bent heeft u ook 
toegang tot de site waarop u alle signalen kunt terugvin-
den. U kunt dan bijvoorbeeld zoeken op norovirus en krijgt 
dan een overzicht van alle nationale en internationale 
signalen.

Vermoedelijke	Pneumonie	
Van week 26 tot/met week 47 van 2010 werden in totaal 
217 vermoedelijke pneumoniën geregistreerd. 

seizoen zodat optimale bescherming door vaccinatie dan 
ook wordt verwacht. Met name influenzavirus type B, 
maar ook A(H3N2), zouden een rol kunnen gaan spelen in 
de verpleeghuizen in Nederland dit seizoen. Tot nu toe is in 
de tijd dat de SNIV surveillance operationeel is het 
influenzavirus A(H1N1), de seizoens en de 2009 variant, 
nog nooit aangetoond.


