
 
 

 

 
 
Onderwerp 
Jaarlijks krijgen verpleeg- en verzorgingshuizen te maken met cliënten met infectieziekten. In de Wet publieke gezondheid (Wpg) is in Artikel 26 
vastgelegd dat verpleeg- en verzorgingshuizen ongewone aantallen zieke cliënten moeten melden aan de afdeling infectieziekten van de GGD. Met 
deze informatie is de GGD in staat infectieziekten snel te signaleren en kan de GGD de instelling adviseren bij de bestrijding ervan. Het aantal 
uitbraken van infectieziekten dat men zou kunnen verwachten op basis van literatuur komt niet overeen met het aantal meldingen dat bij de GGD 
binnenkomt. Dit onderzoek identificeert factoren die hier mogelijk aan ten grondslag liggen.  
 
Methode 
Medewerkers van de deelnemende GGD-en hebben 53 verpleeg- en verzorgingshuizen en combinaties daarvan eenmalig bezocht en interviews 
gehouden over het melden van infectieziekten aan de GGD. In de meeste gevallen zijn de zorgmanagers (24) of de specialisten 
ouderengeneeskunde (19) van de instelling geïnterviewd; daarnaast sprak men met overstijgende managers of een andere medewerker van de 
instelling. De instellingen hebben gemiddeld 141 bewoners. De gestructureerde vragenlijst met gesloten en open vragen bestond uit drie 
onderdelen: 1. algemene vragen over de instelling; 2. stellingen zoals eerder ontwikkeld bij GGD Hart voor Brabant, gebaseerd op het ASE model, 
met betrekking op attitude, sociale invloed, eigen effectiviteit en intentie tot het melden van een uitbraak; 3. vragen over fysieke en beleidsmatige 
factoren welke indirect verband kunnen houden met het meldgedrag en zelfvoorzienendheid in uitbraakbestrijding. Daarnaast waren enkele vragen 
opgenomen met betrekking tot de verwachtingen van de ondersteuning van de GGD bij het melden van een uitbraak.  
 
Overzicht van de gemiddelde scores van de stellingen gebaseerd op het ASE model. 
Stellingen                                                                                                                                                            Gemiddelde score 95% BI 
Attitude 
- Ik vind het belangrijk om een uitbraak te melden aan de GGD 4,36 4,1 – 4,6 
- Het melden van een uitbraak aan de GGD kost mij veel tijd 2,1* 1,8 – 2,4 
- Ondersteuning tijdens een uitbraak kan ons helpen de uitbraak snel onder controle te hebben 3,94 3,7 – 4,2 
- Het melden van een uitbraak is een normale procedure (het hoort zo) 4,19 3,9 – 4,5 
- Ik schaam mij voor een uitbraak in onze instelling 1,66* 1,4 – 2,0 
- Ik vind het belangrijk informatie te krijgen tijdens een uitbraak (over de ziekte, maatregelen die genomen kunnen 

worden en diagnostiek inzetten) 
4,36 4,1 – 4,6 

- Het melden van een uitbraak en de consequenties hiervan beïnvloeden het aanzien van onze instelling negatief 1,92* 1,7 - 2,1 
- Ik vind het waardevol als de GGD onze instelling bezoekt na een melding 3,79 3,5 – 4,1 
- Ik vergeet het wel eens om een uitbraak te melden 2,1* 1,8 – 2,4 
- Samenwerking tussen onze instelling en de GGD vind ik belangrijk 4,23 4,0 – 4,4 
- De kosten van de GGD adviezen weerhouden mij ervan te melden 1,5* 1,2 – 1,8 
- De maatregelen die de GGD adviseert zijn uitvoerbaar 3,77 3,5 – 4,1 
- De tijdsinvestering van de GGD adviezen weerhouden mij ervan te melden 1,8* 1,6 – 2,0 
- Ik ben tevreden over de hulp van de GGD bij uitbraken 3,62 3,4 – 3,9 
- De bemoeienis van de GGD na een melding vind ik onprettig 1,94* 1,7 – 2,2 
- Sociale invloed 
- De meeste personen binnen de instelling zijn van mening dat een uitbraak gemeld moet worden aan de GGD 3,78 3,5 – 4,1 
- De directie stimuleert mij om melding te doen van een uitbraak 3,69 3,4 – 4,0 
- Mijn directe collega’s stimuleren mij om melding te doen van een uitbraak 3,36 3,0 – 3,7 
- Omdat collega’s van andere instellingen melden doe ik dat ook 1,79 1,6 – 2,0 
- Eigen effectiviteit 
- Ik ben in staat een uitbraak te herkennen 4,21 4,0 – 4,4 
- Ik ben in staat een uitbraak te melden aan de GGD, ook als het erg druk is 
- Ik denk dat onze instelling goed in staat is een uitbraak zelf op te lossen 

4,22 
3,55 

4,0 – 4,4 
3,3 – 4,4 

- Intentie 
- Ik ben van plan om in de toekomst uitbraken van infectieziekten te (blijven) melden aan de GGD 4,51 4,3 – 4,7 
Gemiddelde score op een 5 puntschaal: 1 helemaal mee oneens tot 5 helemaal mee eens); met bijbehorende 95% betrouwbaarheidsinterval (BI); 
blauw: hoge gemiddelde scores; rood: lage gemiddelde scores. * Bij deze negatieve stellingen worden lage gemiddelde scores positief  ervaren 

 
Conclusies 

 

Determinanten van meldgedrag van specialisten ouderengeneeskunde en zorgmanagers en 
verschillen in meldgedrag tussen GGD-regio’s met betrekking tot Artikel 26-meldingen.   
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Conclusies: Er zijn geen duidelijke verschillen tussen GGD-regio’s waarneembaar. Meldingen komen het beste tot stand als binnen de instelling 
breed bekend is dát er gemeld moet worden, waarom er gemeld moet worden en wat men na een melding kan verwachten van de GGD. 
Geïnterviewde medewerkers vinden een melding aan de GGD belangrijk, maar geven aan dat de keuze om daadwerkelijk te melden afhankelijks is 
van verschillende factoren. Zo is het snel onder controle krijgen van een uitbraak met behulp van adviezen van de GGD belangrijker dan het feit dat 
een melding  verplicht is volgens de Wet publieke gezondheid. Samenwerking met de GGD vindt men belangrijk, maar men weet vaak niet goed 
wat men van de GGD mag verwachten. Men is niet altijd tevreden over de hulp die de GGD biedt. Naast een gebrek aan tijd om een melding te 
doen, geeft men ook aan dat gebrek aan kennis bij de medewerkers van een instelling een belemmering is. Tenslotte verschilt de zelfredzaamheid 
van instellingen nogal, instellingen die de beschikking hebben over een deskundige infectiepreventie en/of een hygiënecommissie zijn beter 
voorbereid en doen ook vaker een melding.  
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