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Figuur 1. 22 deelnemende verpleeghuizen incidentiemeting
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Landelijk inzicht geven in het vóórkomen van infectieziekten in  
verpleeghuizen. Wilt u ook deelnemen? 
Mail dan naar sniv@rivm.nl

We geven graag een presentatie over SNIV op uw locatie. Deelname is 
officieel wanneer vragenlijst en aanmeldformulier zijn ingestuurd.

SNIV is binnen het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM samen 
met PREZIES onderdeel van de afdeling Zorg gerelateerde Infecties en 
Antimicrobiële resistentie.
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Nieuwe opzet SNIV
Op het SNIV symposium op 31 oktober werd het al aangekon-
digd: de nieuwe opzet van SNIV. De verschillende projecten en 
initiatieven die het CIb samen met verpleeghuizen uitvoert zijn 
nu overzichtelijk samengebracht onder 1 naam. 

Tot voor kort werd in het SNIV alleen een incidentiemeting 
aangeboden. Vanaf 1 januari 2014 zijn er binnen SNIV meerdere 
modules opgenomen, te weten:
• Incidentiemeting
• Prevalentiemeting
• Verdiepende surveillance
De prevalentiemeting die bekend was onder de naam “prevalen-
tie onderzoek verpleeghuizen van PREZIES” maakt nu als 
prevalentiemeting deel uit van SNIV. Ook de voormalige SARAH 
studie, waarin gekeken wordt naar het voorkomen van antibioti-
caresistentie en antibioticagebruik, is opgenomen in SNIV als 
onderdeel van de verdiepende surveillance.

Verpleeghuizen die belangstelling hebben deel te nemen aan één 
of meerdere modules kunnen meer informatie vinden in de 
folder op de website (www.sniv.nl) of kunnen contact opnemen 
met het SNIV projectteam voor een vrijblijvende presentatie op 
locatie.

Uitreiking certificaten 
Ook het afgelopen kwartaal zijn er weer certificaten uitgereikt 
aan de deelnemers van de incidentiemeting.  We waren te gast 
bij La Valence en verpleeghuis Grubbeveld in Maastricht, bij 
Antonius Abt in Terheijden en Fendertshof in Fijnaart, bij 
verpleeghuis Bruggerbosch in Enschede en binnenkort zijn we in 
verpleeghuis de Horst in Emmen. Verpleeghuizen die deelnemen 
aan SNIV laten zien dat ze het voorkomen van infecties onder-
kennen en daarmee in kunnen zetten op verbetering van het 
infectiepreventiebeleid. SNIV vindt dat de deelnemende 
verpleeghuizen daar trots op mogen zijn. 
We hopen dan ook dat alle huizen een mooie plek vinden om het 
certificaat op te hangen.  

Adviescommissie
SNIV is op zoek naar leden vanuit de deelnemende huizen die 
zitting willen nemen in de adviescommissie. De adviescommissie 
bestaat uit;
- Voorzitter namens Verenso
- 1 vertegenwoordiger van de afdeling EPI van het RIVM/CIb,  
 tevens secretaris van de commissie.
- 1 vertegenwoordiger van de afdeling IDS van het RIVM/CIb 
- 2 of meer vertegenwoordigers van deelnemende   
 verpleeghuizen
- 1 vertegenwoordiger namens de GGD-en
- Afvaardiging van een vertegenwoordiger van de VHIG, de  
 NVMM, VIZ en de werkgroep infectiepreventie (WIP)
De leden van de adviescommissie worden benoemd door de 
directeur van het RIVM/CIb voor een periode van 3 jaar. 
Herbenoeming is mogelijk. De leden hebben zitting zonder last 
of ruggespraak.
Het secretariaat wordt door het RIVM/CIb verzorgd. 

De adviescommissie komt 2 keer bij jaar bij elkaar en geeft 
gevraagd en ongevraagd advies aan het SNIV team omtrent de 
inhoud van de surveillance. Wilt u meer informatie of wilt u zich 
aanmelden neem dan contact op met het SNIV team 

Incidentiemeting 2014 
In 2014 blijven de te registreren infectieziekten en de bewegin-
gen van en naar ziekenhuizen gelijk aan 2013. Wat betreft de 
registratie van urineweginfecties gaat er wel iets veranderen. In 
overleg met de adviescommissie is de definitie van UWI 
aangepast. Vanaf 1 januari kunnen alleen UWI’s, die aan de 
Verenso definitie voldoen, worden geregistreerd. 
Cliënten met symptomen van een UWI, maar een negatieve 
nitriettest mogen alleen nog geregistreerd worden als UWI als er 
een kweek is afgenomen waaruit blijkt dat er inderdaad sprake is 
van een UWI.
Het protocol voor het registreren van UWI’s is aangepast en is te 
vinden op www.sniv.nl.



Het SNIV team 
wenst u 
een gezond 2014

Oproep insturen monsters IAZ 
Het infl uenzaseizoen is weer begon-
nen! Graag willen we de verpleeghui-
zen die deelnemen aan de incidentie-
meting vragen per week een keel en 
neus monster te nemen van twee 
bewoners met infl uenza-achtig 
ziektebeeld (IAZ). Als er geen bewo-
ners zijn met IAZ, dan kunt u ook 
monsters van twee bewoners met een 
andere acute respiratoire infectie (ARI) 
insturen.
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Prevalentiemeting  2014
In het protocol voor de prevalentiemeting is een kleine wijziging 
opgenomen ten opzichte van vorig jaar. In 2014 is het namelijk 
mogelijk om 3 antibiotica te registreren in plaats van 1.
Het protocol voor het registreren van BRMO zal worden 
aangepast aan de richtlijn van de Werkgroep Infectiepreventie 
(WIP). Omdat deze nieuwe BRMO richtlijn voor verpleeghuizen 
van de WIP pas in 2014 bekend wordt, zal een eventuele 
aanpassing ook pas in de loop van 2014 gedaan worden. De 
deelnemers worden hiervan op de hoogte gehouden.

Inschrijven voor de prevalentiemeting 2014 is mogelijk tot 31 
januari 2014 door het aanmeldformulier voor de prevalentiemeting 
ondertekend te retourneren. Het aanmeldformulier is te vinden op 
www.sniv.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
het SNIV team of een mail sturen naar sniv@rivm.nl. 

De prevalentiemeting van november 2013 is afgesloten, de 
deelnemers aan deze meting kunnen voor februari 2014 de 
terugrapportage verwachten. 

SNIV Symposium 31 oktober 2013
Op 31 oktober 2013 werd het eerste SNIV symposium gehouden. 
Inmiddels is de evaluatie afgerond. De deelnemers geven aan 
dat het een leerzame en inspirerende dag was. De presentaties 
van het symposium zijn te vinden op de website van SNIV www.
sniv.nl.

Gastro-enteritis
De trend in de gastro-enteritis incidentie 
2013 stijgt vanaf week 8 tot een piek in 
week 13. Daarna volgt de trendlijn de lijnen 
van vorige jaren. In totaal werden sinds 
week 1 (2013) 176 episodes van gastro-
enteritis geregistreerd door de deelne-
mende huizen. 

Incidentiemeting 2013, resultaten t/m week 47
De incidentie van het huidige jaar 2013 is weergegeven in paars, het bijbehorende 
5-wekelijkse lopend gemiddelde (trend) in blauw, de trend van 2012 in zwart, 2011 in het 
donkergrijs, 2010 in het grijs en de trend van 2009 in lichtgrijs 
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Infl uenza-achtig ziektebeeld 
Sinds week 1 van 2013 werden in totaal 42 
bewoners geregistreerd met een IAZ. De 
trendlijn ligt net als in de jaren 2009 t/m 
2011 lager dan 2012. In totaal werden vanaf 
week 40 (2013) t/m week 47 (2013), 9 
kweken ingestuurd. In geen van de kweken 
werd infl uenza of RSV aangetoond.

Vermoedelijke Pneumonie 
De trend in de pneumonie incidentie is in 
2013 vergelijkbaar met wat voorgaande 
jaren geregistreerd is. De wekelijkse 
incidentie ligt tussen 1 en 9 per 1000 
bewoners. Sinds week 1 in 2013 werden in 
totaal 330 bewoners geregistreerd met een 
vermoedelijke pneumonie.

UWI
UWI’s worden geregistreerd vanaf april 
2011. Vanaf week 1 2013 werden 785 
bewoners met een UWI geregistreerd. Het 
5-wekelijks gemiddelde stijgt vanaf week 
20 201, maar daalt net als voorgaande 
jaren weer vanaf week 35.

Sterft e
Sinds week 1 in 2013 werden 559 sterft e-
vallen geregistreerd. Het 5-wekelijks 
gemiddelde daalde vanaf week 17 tot week 
25 en is daarna weer stijgend tot aan week 
29. Het 5-wekelijks gemiddelde ligt in 2013 
iets lager voorgaande jaren met uitzonde-
ring van week 40. 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu
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Colofon
Projectteam SNIV
Dr. Marie-José Veldman, epidemioloog, 030-2742233
Dr. Linda Verhoef, epidemioloog, 030-2742605
Drs. Emma Smid, epidemioloog, 030-2742865
Ing. Anja Haenen, deskundige infectiepreventie, 
030-2744333
Kati Halonen, adviseur PREZIES/deskundige 
infectiepreventie, 030-2743561
Ing. Jeroen Alblas, datamanager, 030 -2744050

RIVM
Epidemiologie & Surveillance
Postbus 1
Interne postbak 75
3720 BA Bilthoven
Tel. 030-2742445
Fax 030-2744409
E-mail sniv@rivm.nl
Website http://www.sniv.nl

SNIV is binnen RIVM/CIb/EPI onderdeel van de afdeling Zorg 
gerelateerde Infecties en Antimicrobiële resistentie (ZIA). 
Afdelingshoofd: Dr. Ir. Sabine de Greeff.
Diagnostiek binnen SNIV wordt uitgevoerd door het 
RIVM-IDS.


