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 Geboorte 

Anne Teirlinck is bevallen van dochter Fleur en Henrieke Schimmel heeft een zoon 
Didier! Het gaat goed met allemaal en Anne is al weer begonnen met werken. 
Henrieke zal naar verwachting medio augustus weer aan het werk gaan. 
 

 Zomerwaarnemingen 

Miranda Kamst vervangt Rianne van Hunen tijdens haar zomervakantie in 
augustus. Zij zal wekelijks de lab-uitslagen aan Osiris NTR deel 1 toevoegen en 
leest ook de vragen over DNA fingerprint en resistentiepatronen aan email adres 
labresults@rivm.nl.. Miranda is hoofdanalist van het referentielaboratorium voor 

mycobacteriën,  

 
Ineke Spruijt zal in de week van 27 juli tm 31 juli op vakantie zijn. Anne Teirlinck 
zal gedurende die week de Osiris NTR meldingen waarnemen. Vragen kunnen dan 
ook gericht worden aan: anne.teirlinck@rivm.nl 
 
Erika Slump zal van 27 juli tm 23 augustus op vakantie zijn. Vragen over de 
surveillance kunnen gedurende die periode gesteld worden aan Anne Teirlinck en 

Ineke Spruijt. 
 

 “Oude” meldingen Osiris 

De afgelopen maanden zijn we bezig geweest om alle “oude” openstaande Osiris 
meldingen af te sluiten. Het overgrote deel van de meldingen is inmiddels 
afgesloten. Iedereen bedankt voor de medewerking! Mochten er nog oude 
meldingen openstaan, willen jullie die dan nog melden met status “t16 gemeld dl 

2,3,4”? 
 

 Training Osiris NTR 

Vanuit het veld kwam de vraag of er binnenkort weer een Osiris training zal 
worden gegeven. Wij zullen dit gaan organiseren zodra Henrieke Schimmel weer 
terug is. Mocht je interesse hebben voor de training, of graag een bepaald 

onderwerp belicht zien tijdens de training, laat het dan weten aan Ineke Spruijt 
(ineke.spruijt@rivm.nl). Wij zullen dan een training ontwerpen naar de behoefte 
vanuit het veld. 
 

 Postcode & geboortedatum in Osiris 

Willen jullie de geboortedatum en postcode invullen op deel 2 van de melding? 
Deze gegevens zijn belangrijk bij het verifiëren van de RIVM uitslag met de 

Osirismelding.  
 
================================================== 
Connie Erkens, KNCV, arts consulent 
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Erika Slump, RIVM, consulent surveillance 

Rianne van Hunen, KNCV, verpleegkundig consulent surveillance, FED/ SDtbc 

Henrieke Schimmel, RIVM, SDtbc 

Ineke Spruijt, RIVM, SDtbc 

Anne Teirlinck, RIVM, SDtbc 

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van deze nieuwsbrief zie 
het telefoonnummer en emailadres rechtsboven in de afzender van deze brief.  

De nieuwsbrieven Osiris-NTR zijn ook beschikbaar via de helppagina van Osiris-
NTR. 


