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Vraagstellingen 

GGD’en verzamelen routinematig een 
veelheid aan (real-time) infectieziektedata. 
Op dit moment is onvoldoende duidelijk op 
welke manier de GGD’en vormgeven aan 
surveillance.   

Hoe verrichten GGD’en in Nederland 
surveillance en waarom?  
 

Hoe werken de GGD’en als het gaat om 
dataregistratie, datakwaliteit en 
surveillance?  
Welke acties worden er op basis van 
regionale surveillance genomen en in 
hoeverre vormt dit meerwaarde ten 
opzichte van de landelijke cijfers?  
Wat zijn de mogelijkheden en 
voorwaarden voor meer data-
uitwisseling tussen de GGD’en en het 
RIVM-CIb?  

1.     Kwalitatief: interviews  
         alle GGD’en en RIVM  
          semigestructureerd, topiclist 

2.     Kwantitatief: vragenlijst  
         alle GGD IZB-professionals 

 

Resultaten in factsheet  scoping door 
GGD / RIVM groep  aanbevelingen  
 

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun vanuit het programmabudget van het project 
Regionale Ondersteuning van het RIVM Centrum Infectieziektebestrijding. Het onderzoek is ethisch goedgekeurd door 

de toetsingscommissie ERCPN van Universiteit Maastricht (188_10_02_2018_S15). 

De interviews met IZB-professionals zijn 
afgerond. Hartelijk bedankt voor uw 
bijdrage hieraan! 
 

Graag willen we u attenderen op de 
vragenlijst voor het vervolg van het 
onderzoek. Deze ontvangt u binnenkort. 
Alvast bedankt voor uw deelname! 

Omgeving 

• Middelen 

• Menskracht 

• Beleid 

• Sociale omgeving 

Persoonlijke 
factoren 

• Kennis 

• Attitude 

• Subjectieve norm 

• Self-efficacy & skills 

• Risico-perceptie 

Intentie 

Gedrag 

• Uitvoeren 
surveillance-proces 

• Borging datakwaliteit 

• Information for 
action 

“Als we helemaal niet aan 
surveillance zouden doen? 

Uiteindelijk komen de signalen 
links of rechtsom natuurlijk toch 
meestal wel boven water. Alleen 
wat later en dat is soms zonde.” 

 “Wij zitten hier op een 
beetje een minimale 

formatie, dus dat zou nog 
wel beter kunnen.” 

“Ik vind altijd dat we 
kritisch moeten kijken 

naar wat we doen en of 
het nog wel nuttig is in 

wat we doen. “ 

“Ze zeggen altijd, “Surveillance 
is data for action”. Voor ons is 
het meer om het patroon in de 

gaten te houden dan dat we het 
echt specifiek doen om actie te 
ondernemen op de resultaten.” 

100% respons: alle GGD’en  
85% arts, 15% verpleegkundige 
46% vrouw, gem. 50 jaar oud 
gem. 16 jaar werkervaring 

Interviews 

“omdat het voor mij toch wel 
onlosmakelijk onderdeel van 

publieke gezondheid is” 

“Als ik meer tijd had, zou ik wel 
toch een verdiepingsslag willen 

kunnen slaan, maar op dit 
moment binnen mijn andere 
takenpakket kan dat niet.” 
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