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Inleiding 

 
Het programma regionale ondersteuning infectieziektebestrijding maakt inmiddels  een onmisbaar 
onderdeel uit van de organisatie van de infectieziektebestrijding in Nederland.  In 2016 bestaat deze 
structuur 10 jaar. Zolang deze bestrijding op decentraal niveau georganiseerd blijft, is er een 
structuur nodig die de centrale beleids- en ondersteunende afdelingen op VWS en CIb verbindt met 
de regionale uitvoeringsorganisaties. De regionale ondersteuning bestaat uit Regionaal arts 
Consulenten (RAC) , Consulenten Openbare Medische microbiologie (COM), Regionaal Veterinair 
Consulenten (RVC), Alimentair Consulenten (AC) en Regionaal consulenten Tuberculosebestrijding 
(RTC).  
Het blijft belangrijk om de-activiteiten toetsbaar en zichtbaar te maken; we doen dat onder andere 
middels deze jaarplanning voor de komende 2 jaar.  
 
 

Deel I - Regionale Artsen-Consulent 
 
De RAC-activiteiten zijn gegroepeerd rond drie kernactiviteiten:  

1. netwerk- en liaisonfunctie 
2. professionalisering en versterking en  
3. ondersteuning bij uitbraken.  

Deze passeren achtereenvolgens de revue. Daarna worden de RAC-activiteiten bij onze huidige 
speerpunten humaan-veterinaire samenwerking en BRMO in de public health beschreven. Tot slot 
gaan we kort in op de planning rondom communicatie en PR. 
 

1. Netwerk- en liaisonfunctie  
Tot het dagelijks werk van de RAC behoren onder meer het bevorderen van de onderlinge 
afstemming tussen GGD’en onderling en met netwerkpartners en het adviseren aan landelijke en 
regionale netwerkpartners over CIb-projecten en beleidsstukken.  
Landelijk adviseert de RAC de LCI, agendeert zij onderwerpen en levert zij een bijdrage aan actuele 
thema’s.  
Concreet gaat het om o.a. de volgende werkzaamheden: 

1. De RAC’ers informeren elkaar over nieuwe ontwikkelingen en activiteiten in de eigen regio, 
die relevant zijn voor andere regio’s.  

2. Minstens éénmaal per maand nemen de RAC’ers deel aan het casuïstiekoverleg binnen de 
LCI ter bevordering van de samenwerking en de afstemming tussen het regionale en 
nationale bestrijdingsbeleid. 

3. Ze agenderen en adviseren de regio's met betrekking tot surveillance en ondersteunen bij de 
praktische uitwerking daarvan.  

4. De Regionaal Arts Consulenten zijn actief betrokken bij de invulling van het takenpakket en 
de positionering van de Regionaal Epidemiologisch Consulenten. 

5. Gevraagd en ongevraagd formuleert de RAC gezamenlijk een standpunt of advies over 
problemen, activiteiten en/of projecten binnen de infectieziektebestrijding. 

6. Zij nemen deel aan het Provinciaal / Regionaal Overleg Infectieziekten en onderhouden 
contacten met collega’s in de regio. De RAC brengt hier nieuwe informatie in vanuit 
RIVM/CIb en kan vragen uitzetten. Vanuit het POI/ROI nemen zij vragen en informatie mee 
terug naar de RAC en het CIb. 
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7. De RAC’er heeft een structureel overleg met de projectleider/projectdirecteur van de 
betrokken regio. De consulent voert ten behoeve van de regio GGD-overstijgende taken en 
opdrachten uit op verzoek van de regionale projectorganisatie, voor zover die aansluiten bij 
de doelstelling van het project regionale ondersteuning. 

8. De RAC’er heeft een overleg met de LOI-vertegenwoordiger van de regio.  
9. De Regionaal Arts Consulenten dragen zorg voor een goede communicatie met de regio en 

het CIb door: 

 elke GGD in zijn/haar regio ten minste één maal per jaar te bezoeken en één of meerdere 
interne IZB-overleggen bij te wonen.  

 gezamenlijk de RAC-website up-to-date te houden 

 een nieuwsbrief te publiceren die ten minste driemaal per jaar verschijnt. 

 relevante medewerkers binnen het CIb op de hoogte te houden van ontwikkelingen 
binnen het programma regionale ondersteuning en medewerkers van verschillende 
organisaties met elkaar in contact te brengen. 

10. Ontwikkelen en onderhouden van professionele netwerken op regionaal niveau rondom 
onder meer de laboratoriumdiagnostiek en de veterinaire en alimentaire wereld. Daar waar 
raakvlakken zijn met de tuberculosebestrijding en de soa-bestrijding - bijvoorbeeld in 
huisartsennetwerken en regionale surveillance – zoekt de RAC de samenwerking op.  

11. De mogelijkheden voor Euregionale samenwerking worden door de RAC’ers van de 
grensregio’s regionaal geagendeerd. Onderlinge verschillen in samenwerking zijn aanwezig. 
Door uitwisseling van “best practices” wordt deze Euregionale samenwerking verder 
gestimuleerd. Daar waar mogelijk en relevant zal ook het CIb betrokken worden bij deze 
ontwikkelingen.  

12. De RAC ‘ers zijn lid/adviseur in verschillende gremia.  
Voor 2016-2017 gaat het om:  

a. LOI; de samenwerking en afstemming met het LOI blijft intensief. De LOI-voorzitter 
wordt tweemaal per jaar uitgenodigd in het RAC-overleg. 

b. Het landelijk signaleringsoverleg Zoönosen  
c. CIb surveillance council. De consulenten zetten zich actief in voor de CSC. Uiterlijk 

eind 2017 zou er opnieuw evaluatie van de CSC moeten plaatsvinden. 
d. Landelijk STEC-werkgroep: meldplicht, diagnostiek en surveillance. 
e. Programmacommissie IZB van GGD GHOR Nederland. 
f. De nationale initiatiefgroep hepatitis. 
g. De werkgroep Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA).  
h. BRMO platform 
i. Overleg intensieve veehouderij 

13. De RAC heeft periodiek overleg met het LOVI, met EPI , met SOA-bestrijding, met de BRMO-
projectleider en met de klankbordgroep voor de Arboconsulenten. 

14. De RAC’ers zullen de samenhang tussen alle consulenten bevorderen. 
15. Ook op de BES eilanden is een RAC’er. De regionale functie op de drie BES eilanden zal verder 

worden geïntegreerd. 
16. De RAC gaat in 2016 een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De samenwerking met de 

andere consulenten wordt hierin meegenomen. 
17. De Regionaal Arts Consulenten zijn actief betrokken bij de positionering van de preventieve 

hygiënezorg en de DIP’ers publieke gezondheid, door het schrijven van een visie notitie 
hierover. Voor vergroting van het draagvlak zoekt de RAC samenwerking het LCHV, LOI, GGD 
GHOR Nederland en NVIB. 
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18. De Regionaal Arts Consulenten oriënteren zich samen met de programmanager RVP op de 
overgang van de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma van het Rijk naar de 
gemeenten (WPG), over een toekomstige de rol van de IZB. 
 

2. Professionalisering en versterking  
Om de regionale infectieziektebestrijding te professionaliseren en te versterken staat de RAC onder 
meer het CIb-programmabudget en het OGZ-diagnostiekbudget tot haar beschikking.  

Rondom (OGZ-)diagnostiek 
1. De RAC ondersteunt en bewaakt het gehele proces rondom de OGZ-diagnostiek. De RAC’ers 

begeleiden, adviseren en stimuleren de medewerkers uit hun regio met betrekking tot het 
gebruik van het OGZ-diagnostiekbudget. M.b.t. de tuberculosebestrijding gebeurt dit in 
samenwerking met de RTC. 

2. De RAC en de COM gaan na of in de richtlijnen van de medisch specialisten specifieke 
diagnostiek ten behoeve van de infectieziektebestrijding kan worden opgenomen 

3. Jaarlijks wordt een inhoudelijk overzicht van de diagnostiek gemaakt dat iedere RAC’er in de 
regio bespreekt en als ingang gebruikt om de OGZ-diagnostiek te stimuleren en beter af te 
stemmen met Verzekerde Zorg. 

4. Het registratiesysteem, dat elke GGD gebruikt ter verantwoording van de aangevraagde OGZ-
diagnostiek, wordt in de komende twee jaar geïntegreerd in HP zone. 

5.  Twee consulenten nemen deel aan de landelijke STEC werkgroep en STEC-ID-net. Resultaten 
van een multicenter onderzoek (STEC-ID-net) naar de consequenties van de invoering van 
STEC PCR-diagnostiek, gecombineerd met een analyse van landelijke surveillancedata, 
hebben geresulteerd in een besluit tot aanpassing van de meldcriteria voor STEC en een 
hiermee samenhangend voorstel voor aanpassing van laboratorium diagnostiek. De nieuwe 
meldcriteria zullen vanaf 1 juli 2016 van kracht zijn. Vanuit de landelijke STEC werkgroep en 
STEC-ID-net worden activiteiten ontplooid om de implementatie van de aanbevelingen te 
bevorderen. 

6. Eén RAC’er neemt deel aan de stuurgroep van een multicenter studie IBESS. Deze studie 
komt tevens voort uit de behoefte om de klinische en public health relevantie van de PCR-
diagnostiek op Shigella en EIEC te onderzoeken. De studie is 1 januari 2016 gestart en heeft 
een looptijd van twee jaar. Nadien zullen de resultaten tevens input vormen voor een 
heroverweging van de meldcriteria (zoals voor STEC gebeurd is). 

7. Diagnostiek vlekjesziekten. Vanuit de RAC is het initiatief genomen om, samen met de 
afdeling IDS, meer niet-invasieve diagnostiek beschikbaar te stellen voor diagnostiek bij 
vlekjesziekten voor toepassing in de public health en om het gebruik daarvan te bevorderen. 
De RAC’ers blijven deze vorm van diagnostiek stimuleren bij de GGD’en.  

8. De RAC is betrokken bij de herevaluatie van de drie algoritmen voor uitbraakdiagnostiek en 
in het geval van gastro-enteritis en luchtweginfecties ook van de bijbehorende draaiboeken. 

Programmabudget 
1. De RAC ondersteunt en bewaakt het gehele proces rondom het regionale programmabudget. 

Dit betekent ondersteuning in de regio vanaf het begin van dit proces bij de ideeënvorming, 
het indienen van de voorstellen bij het CIb, het beoordelings- en adviesproces, het bewaken 
van de uitvoering, de afronding en de financiële afhandeling.  

2. De RAC stimuleert dat, daar waar mogelijk, inhoudelijk de projecten vanuit het regionale 
programmabudget aansluiten bij de thema’s en prioriteiten vanuit CIb, GGD’en en AWP’en. 
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3. De RAC stimuleert dat bij onderzoeksprojecten samenwerking gezocht wordt met 
academische werkplaatsen, het CIb en/of regionale onderzoeksinstituten, zodat zowel de 
kwaliteit van de projecten als het regionale netwerk met de academie versterkt wordt. 

4. De Regionaal Arts Consulent stimuleert dat, afhankelijk van het soort project, de ter zake 
doende afdelingen en deskundigen binnen het CIb betrokken worden in de advisering 
rondom de voorbereiding en uitvoering van projecten.  

5. De RAC bewaakt dat de resultaten van deze regioprojecten door middel van publicaties, 
presentaties en posters (in elk geval op de Transmissiedagen) en op de website van het RIVM 
beschikbaar komen voor alle GGD’en en andere belangstellenden binnen de 
infectieziektebestrijding in Nederland.  

6. De RAC zorgt ervoor dat jaarlijks minimaal twee projecten die zich daarvoor lenen in het LOI 
worden gepresenteerd om implementatie te bevorderen. 

7. De RAC bevordert de implementatie van de resultaten van projecten in de eigen regio. 
8. De RAC’ers stimuleren en ondersteunen medewerkers in hun regio om onderzoek, relevante 

casuïstiek en andere informatie die ook voor andere GGD’en interessant kan zijn te 
publiceren in het Infectieziekten Bulletin. 
 

3. Ondersteuning bij uitbraken 
1. De RAC bevordert uniformiteit in de aanpak van infectieziekte-uitbraken, signaleert 

knelpunten in de samenwerking met en tussen ketenpartners en doet dat in goed overleg 
met het CIb. 

2. De RAC ondersteunt de LCI bij landelijke uitbraken door: 

 het medeopstellen en beoordelen van inf@ct-berichten aan de GGD'en op relevantie en 
praktische uitvoerbaarheid 

 deel uit te maken van landelijke responsteams 

 zo nodig mee te draaien in de consultatiefunctie voor GGD'en en andere professionals in 
de bestrijding 

3. De RAC ondersteunt de GGD’en in het regionaal netwerk bij een infectieziekte-uitbraak, door 
o.a. gebruik te maken van zijn eigen professioneel netwerk en draagt zorg voor korte lijnen 
naar het CIb.  

4. Zo nodig initieert de RAC onderzoek naar de uitbraak, in samenwerking met CIb en de 
betreffende GGD.  

5. De RAC stimuleert het (grootschalig) oefenen op het terrein van infectieziektebestrijding.  
 

4. Speerpunten 

Activiteiten versterking humaan-veterinaire samenwerking 
Door de Regionaal Arts Consulenten wordt veel aandacht besteed aan de verbetering van de 
humaan-veterinaire samenwerking bij de bestrijding van infectieziekten. Hierbij wordt nauw 
samengewerkt met de regionaal veterinair consulenten (RVC’s). Dit zijn dierenartsen, opgeleid als 
specialisten diergezondheid, in dienst bij de NVWA. Er zijn 5 RVC’s aangesteld. De RAC en RVC 
vormen samen de spil in de versterking van de humaan-veterinaire samenwerking in de regio. In 
2014 zijn alimentair consulenten aangesteld vanuit de NVWA met specifieke deskundigheid in 
voedseltechnologie en de traceringspraktijk. 
De volgende activiteiten zijn gepland voor 2016 en 2017: 

1. Samen met de RVC en de AC wordt het activiteitenplan bijgesteld om de humaan-veterinaire 
samenwerking en afstemming bij uitbraken verder vorm te geven. Afstemming met andere 
afdelingen binnen CIb en GGD-GHOR Nederland) zal hierbij plaatsvinden. Het accent zal 
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hierbij liggen op de verbetering van de humaan-veterinaire samenwerking in de regio’s op 
het gebied van zoönosen en voedselgerelateerde infecties.   

2. In 2016 zal de GD hierbij als pilot aansluiten. Dit n.a.v. de uitkomsten van de ronde tafel 
bijeenkomsten in 2015 van GD, GGD en RVC. 

3. De consulenten die nog niet hebben deelgenomen aan de EU training courses on foodborne 
outbreaks (BTSF, Better Training for Safer Food) zullen dat in 2016 doen. 

4. In 2017 wordt een workshop georganiseerd samen met de RAC, AC en RVC als de jaarlijkse 
RAC nascholingsactiviteit voor de IZB-professionals. 

5. Gegevens uit het signaleringsoverleg zoönosen tussen humane en veterinaire deskundigen, 
onder voorzitterschap van het Z&O, zullen in overleg met LCI zo nodig vertaald worden in 
concrete acties voor de praktijk van de GGD’en. 

6. De RAC werkt samen met de RVC en de AC mee aan het bijstellen en implementeren van het 
samenwerkingsprotocol voor zoönosen (RIVM, NVWA, GD, GGD-GHOR Nederland).  

7. De RAC werkt samen met medewerkers van EPI aan de praktische implementatie van het 
convenant ‘Gegevensverstrekking bedrijfsgegevens dierhouderij’.  

8. De consulenten en RVC’s presenteren samen met het CIb/EPI in 2016 voor elke GGD een 
update van de beschikbare diergegevens. 

9. Een RAC’er heeft zitting in de werkgroep “Intensieve veehouderij en gezondheid”. 
10. De Regionaal Arts Consulenten organiseren samen met de RVC’ers in iedere regio minstens 

één keer per twee jaar een bijeenkomst met de NVWA (RVC en AC) en de GD ter bespreking 
van casuïstiek. 

11. De regionaal consulenten zullen in het kader van hun scholing zoönosebestrijding en 
netwerkontwikkeling in 2016 werkbezoeken brengen aan het KAD en een melkveebedrijf. 

12. Een Regionaal Arts Consulentneemt deel aan het landelijke Signaleringsoverleg Zoönosen 
(SOZ). 

13. Voor de komende jaren wordt de samenwerking met de alimentair consulenten (AC) in het 
kader van de bestrijding verder ontwikkeld. 

14. Een van de RAC’ers is betrokken bij het project Plat4m 2Btpsittacosis, dat als doel heeft om 
zowel de humane als de veterinaire diagnostiek en opsporing van psittacose te verbeteren 
en te koppelen ten behoeve van bronopsporing en –eliminatie.  

15. De RAC en de RVC ondersteunen de ontwikkeling van scholing op het gebied van zoönosen 
aan huisartsen (in opleiding) 

 

Activiteiten rondom BRMO  
De minister van VWS heeft er in 2015 voor gekozen om veel nieuwe activiteiten te ontwikkelen op 
het gebeid van BRMO en AMR. De RAC heeft hierin ook een aantal taken: 

1. De Regionaal Arts Consulenten zijn betrokken bij het landelijk traject BRMO in samenwerking 
met VWS en NVIB. 

2. In samenwerking met de COM en RVC wordt bevorderd dat de BRMO-problematiek 
regionaal geagendeerd wordt en blijft, bij en met de relevante ketenpartners. 

3. In 2016 stimuleren en ondersteunt de RAC het opstellen van een visie notitie “Hygiëne bij de 
GGD”.  

4. De RAC  
5. De RAC is betrokken bij het positioneren de GGD in AMR debat, is actief betrokken bij de 

discussie en volgt de positionering van het SO AMR kritisch. 
6. De consulenten agenderen de ontwikkeling van zorgnetwerken op het gebied van BRMO in 

hun regio. 
7. Twee van de Regionaal arts Consulenten nemen deel aan het platform BRMO 
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Communicatie en PR 

Een goede website kan veel RAC-activiteiten ondersteunen en maakt onze werkzaamheden 
inzichtelijk. Een goede vindbaarheid van producten uit regionale projecten bevordert de 
implementatie van deze producten in de rest van het land. In nauwe samenwerking met de afdeling 
Communicatie van het CIb wordt de RAC-website verbeterd en uitgebreid met meer informatie over 
de andere consulenten. In 2016 en 2017 zullen de consulenten ieder jaar driemaal een digitale 
nieuwsbrief “RAC nieuws” verspreiden. 
In 2017 zal een uitgebreid jaarverslag over de jaren 2015 en 2016 worden uitgebracht. In 2016 wordt 
er een beknopt digitaal jaarverslag over de activiteiten van de RAC in 2015 uitgebracht. 

Scholing 

De RAC besteedt in 2016 en 2017 ook aandacht aan de scholing en opleiding van professionals in de 
infectieziektebestrijding. 

1. De RAC organiseert wederom een schrijfcursus en stimuleert medewerkers in de regio’s 
om hieraan deel te nemen. 

2. De RAC gaat bijdragen aan kennisuitwisseling en scholing op het gebied van BRMO. De 
mogelijkheden voor E-learning worden onderzocht.  

3. De consulenten organiseren in 2017 een middagsymposium met workshops om de 
implementatie van landelijk relevante projectresultaten uit het Programmabudget te 
bevorderen.  

4. In 2016-2017 organiseert de RAC een (middag)symposium  of workshop voor IZB-
professionals over: 
• Actuele thema’s binnen OGZ-diagnostiek. 
• BRMO 
• Nog nader te bepalen onderwerpen. 

 
 

Deel II - Consulenten medische microbiologie (COM) 
 
Algemeen: Commers zijn “smeerolie“  tussen GGD, MML en CIb.  

1. Antibiotica en BRMO: De precieze invulling hangt af van discussie in het COM-RAC 
overleg; advisering aan werkgroep Zorgnetwerk m.b.t. regionale risicoprofielen en taken 
artsen-microbioloog bij implementatie AMR-programma. 

2. SOA- GRAS surveillance: o.a. bewaken dat  de  resistentie surveillance op de juiste manier 
wordt uitgevoerd, de juiste antibiotica worden getest, en de surveillance voldoende 
breed uitgerold blijft. Verdere planning samen met afdeling epidemiologie van het RIVM. 

3. SOA-richtlijnen: leiding revisie samen met een dermato-venereoloog. 
4. Lyme diagnostiek: bijdragen aan het verbeteren van de laboratoriumdiagnostiek van 

Lyme in samenwerking met de Lyme groep van IDS en enkele MMLs. 
5. Betrokkenheid aan studies bacteriële pathogenen in feces, Shigella (IBESS); STEC; 

klankbord voor RIVM bij veranderende adviezen richting algemene diagnostiek. 
6. Bijwonen van het signaleringsoverleg/ casuïstiekoverleg.  
7. Regelmatig overleg met de RAC’ers/bijwonen COM/ RAC vergadering. 
8. Bij toerbeurt bijwonen van het Landelijk Overleg Infectieziekten. 
9. Oefening betreffende de samenwerking MML, GGD, zorginstelling en RIVM verder 

uitwerken in samenwerking met het LCI en real life uitvoeren. Twee COM’ers zijn 
observator bij de oefening. 
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10. In samenwerking met een Regionaal arts consulent in kaart brengen van de verschillende 
regionale initiatieven op het gebied van samenwerking GGD- en MML. 

11. Lidmaatschap van de CIb Surveillance Council.  
12. In kaart brengen van de huidige situatie van de referentie labs: welke producten hebben 

ze opgeleverd, wat zijn de knelpunten. De notitie heeft hoge prioriteit, is nuttige input 
voor de terms of reference voor de nieuwe referentielabs.  

13. Overleg over het nut van het meldingsplichtig zijn van infecties met Corynebacterium 
ulcerans.  

14. Bijdragen aan /betrokkenheid bij surveillance over het Hantavirus.  
15. Bijdragen aan /betrokkenheid bij psittacose database en starterspakket.  
16. Desgevraagd ondersteuning van LCI bij vragen met microbiologische aspecten.  
17. Bijwonen deel zoönosenoverleg met Z&O en IDS. 

 
 

Deel III - Consulenten tuberculosebestrijding (RTC) 2016 

Inleiding 
Sinds 2013 zijn 4 regionale tuberculoseconsulenten (RTC’ers) voor 0,1 fte in dienst bij het RIVM-CIb 
en zijn de liaison tussen de regio’s/regionale expertisecentra (tbc-REC’s) en het RIVM-CIb. RTC’ers 
hebben één keer maand overleg op het RIVM, samen met de coördinator, en twee consulenten van 
KNCV Tuberculosefonds. 
In het vierde jaar zullen een aantal zaken anders worden gedaan. Uit de rondgang langs de tbc-REC’s 
die in de eerste helft van 2015 werd gedaan, blijkt dat de input van REC’s en het RIVM-CIb versterkt 
kan worden. Dit jaarplan 2016 is voorgelegd aan de REC’s en het RIVM-CIb/LCI voor commentaar en 
is door deze partijen geaccordeerd.  
In het onderstaande overzicht zijn de activiteiten en projecten in volgorde van prioriteit 
weergegeven.  

Projecten en activiteiten  

1. Implementatie van (nieuw landelijk) beleid 
De RTC’ers zullen implementatie van nieuwe richtlijnen verbeteren en versnellen. Voorstel is dat in 1 
regio wordt onderzocht wat de consequenties zijn van een nieuwe richtlijn of nieuw beleid, en dat dit 
via het RTC-overleg delen met andere RTC’ers/regio’s.  
Actuele onderwerpen zijn: 

 Implementatie van risicogroepenbeleid, met name van het nieuw vastgestelde Commissie voor 
Praktische Tuberculose (CPT)-beleid om immigranten <18 jaar te screenen op latente 
tuberculose-infectie (LTBI). De implementatie daarvan kent uitdagingen, die frequent tijdens 
RTC-overleggen besproken zullen worden. 

 Implementatie van de nieuwe richtlijn Mycobacteriële laboratoriumdiagnostiek van de 
Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie 

 Implementatie van de CPT-richtlijn Behandeling latente tuberculose-infectie 

 Na vaststelling van de CPT-richtlijn BCG-vaccinatie in 2016 zal uniforme landelijke implementatie 
worden besproken 

2. Samenwerking tuberculose- en infectieziektebestrijding 
De tuberculose- en infectieziektebestrijding hebben vaak dezelfde doelgroep, waarbij samenwerking 
gewenst is. Afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken geweest naar screening immigranten 
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op tuberculose en andere infectieziekten (Rotterdam, Arnhem/Nijmegen, Amsterdam, Utrecht). De 
opbrengst van deze onderzoeken is onvoldoende bekend. Allereerst wordt geïnventariseerd wat 
onderzocht is en wat daarvan de resultaten zijn. Daarna zullen RTC’ers en regionaal arts-consulenten 
(RAC’ers) lokaal/regionaal projecten opstellen en indienen voor goedkeuring en financiering van het 
RIVM/CIb regionaal programmabudget . 

3. Regio / Regionaal expertisecentrum  
De RTC’ers delen informatie uit de RTC-overleggen regionaal (regionale overleggen/ 
multidisciplinaire overleggen) en agenderen regionale onderwerpen landelijk. N.B. De rol van de 
RTC’ers in de REC verschilt per regio/REC. 

4. RIVM 
 Samenwerking met andere medewerkers RIVM-CIb/LCI (reizigers, arbo-aangelegenheden, 

veterinair, communicatie (Apps), etc.)  

 Netwerkontwikkeling 

 Informeren van regio’s over RIVM-producten (contactpersoon in de regio), zoals Tuberculine 
Bulbio® en het BCG vaccin 

 Profilering bij RIVM-activiteiten, zoals de Transmissiedag, Regionale consulentendag 

5. Regionale surveillance, transmissie en clustering 
De CPT-werkgroep CORD (Contactonderzoek, resistentie en DNA fingerprinting) vindt tijdens het 
RTC-overleg plaats. Alle RTC’ers participeren hierin, evenals medewerkers RIVM-CIb 
(tuberculosesurveillance en microbiologische referentielaboratorium) en KNCV Tuberculosefonds. Zij 
bespreken twee keer per jaar resultaten van resistentie, DNA fingerprint surveillance en outbreaks. 
RTC’ers koppelen bevindingen en gesignaleerde trends regionaal terug. Zo nodig worden voorstellen 
en aanbevelingen in de CPT ingebracht. 

6. Communicatie/communicatiemodellen  
Een aandachtspunt dat al enige tijd op de agenda staat is de communicatie van GGD’en in het 
signaleringsoverleg over outbreaks en grote contactonderzoeken en bespreking wanneer deze 
signalen in de media gedeeld moeten worden. In 2016 zal een leidraad/protocol gemaakt worden 
over wat, wanneer, waar, aan wie en op welke manier gedeeld wordt over grote 
contactonderzoeken/outbreaks.  

7. Consulentfunctie/deskundigheidsbevordering 
KNCV Tuberculosefonds consulenten documenteren vragen uit het veld in CRIos, een 
documentatiesysteem ontwikkeld door het RIVM. Consulentvragen zullen in het RTC-overleg worden 
besproken. Ook regionaal voorkomende vragen/ dilemma’s zullen besproken worden en eventueel in 
CRIos worden vastgelegd. 

8. Onderzoek 
Het samenstellen van een bundel ‘verhalen uit het veld’ wordt in 2016 afgerond. 

9. Doorlopende activiteiten  
 2x per jaar Nieuwsbrief 

 Regelmatige update RTC-websitepagina RIVM-CIb  

 Up-to-date houden van lijst van tuberculosemedewerkers bij GGD’en, tuberculose-coördinatoren 
ziekenhuizen en artsen-microbioloog in de regio. 

 Terugkoppeling in de CPT (4x per jaar) 
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Deel IV - Alimentair Consulenten (AC) 2016 
 
1. In afstemming met de RAC en RVC zal de samenwerking infectieziektebestrijding tussen GGD en 

NVWA worden geëvalueerd. 
 
2. De AC werken mee aan het bijstellen en implementeren van het samenwerkingsprotocol voor 

zoönosen (RIVM, NVWA, GD, GGD-GHOR Nederland). 
 
3. De consulenten organiseren samen met de RVC’ers en RAC’ers in iedere regio minstens één keer 

per twee jaar een bijeenkomst met de NVWA (RVC en AC) en de GD ter bespreking van casuïstiek 
op zowel veterinair als alimentair gebied. 

 
4. Voor de komende jaren wordt de samenwerking met de RAC in het kader van de bestrijding 

verder ontwikkeld. Hiervoor zal naast casuïstiek bespreking in de regio’s, ook toelichting worden 
gegeven op de rol van de NVWA bij voedsel gerelateerde uitbraken en de samenwerking hierin 
met GGD. 


