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Inleiding  
  

Het programma regionale ondersteuning infectieziektebestrijding maakt onderdeel uit van de 

organisatie van de infectieziektebestrijding in Nederland.  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).   

 

Regionale Artsen-Consulent  
  

De RAC-activiteiten zijn gegroepeerd rond drie kernactiviteiten:   

1. netwerk- en liaisonfunctie  

2. professionalisering en versterking  

3. ondersteuning bij uitbraken.   

De eerste twee passeren achtereenvolgens de revue. De derde kernactiviteit is een vaste taak, maar 

laat zich niet vastleggen in een jaarplan. 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 afstemming tussen 

GGD’en onderling en met netwerkpartners en het adviseren aan landelijke en regionale 

netwerkpartners over CIb-projecten en beleidsstukken.   

Op nationaal niveau  adviseert de RAC de LCI, agendeert zij actuele onderwerpen en knelpunten bij 

de relevante partners, en levert zij een bijdrage aan actuele thema’s.   

Samenvattend gaat het om o.a. de volgende werkzaamheden:  

 

1. Deelname aan regionale overleggen (zoals POI/ROI) en aan overleggen op het CIb (zoals 
casuïstiek overleg LCI), om van decentraal naar centraal en vice versa knelpunten te 

signaleren, door te geleiden en beleid te vertalen. 

2. Er wordt in 2018 meer geïnvesteerd in afstemming met de RTC en bekeken wat onze 

bijdrage kan zijn aan de knelpunten die in de tuberculosebestrijding ervaren worden en in de 

nabije toekomst te verwachten zijn. 

3. De RAC ‘ers zijn lid/adviseur in verschillende gremia. 

Voor 2018-2019 gaat het (niet limitatief) om: 

a LOI; de samenwerking en afstemming met het LOI blijft intensief. De LOI-voorzitter 
wordt jaarlijks uitgenodigd in het RAC-overleg. Evenals de voorzitter van het LOVI. 

b Het landelijk signaleringsoverleg Zoönosen   

c CIb surveillance council. De consulenten zetten zich actief in voor het opnieuw vorm 

geven van de CSC 

d Programmacommissie IZB van GGD GHOR Nederland 

e De nationale initiatiefgroep hepatitis 
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f Overleg over Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA)  

g BRMO platform  

h Overleg intensieve veehouderij  

i Platform preparatie A-ziekten 

 

4. 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 en de samenwerking met JGZ.  

 

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. In 2018 wordt de overeenkomst OGZ diagnostiek geupdate. 

2. 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.  

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. In 2018 worden de aanvragen voor het eerst in HP zone 
geregistreerd, knelpunten zullen gemonitord worden. 

4. 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 had 
een looptijd van twee jaar. In 2018 zullen de resultaten tevens input vormen voor een 

heroverweging van de meldcriteria (zoals voor STEC gebeurd is).  

5. In 2018 worden de drie diagnostische algoritmen nagelopen en - middels een 

knelpuntanalyse - waar nodig aangepast aan de laatste ontwikkelingen. 

6. Mogelijk komt er een uitbreiding van toepassing van dit budget ihkv antibioticaresistentie  

De RAC denkt hierin mee en zal dat proces helpen stroomlijnen. 

Programmabudget  

Naast de reguliere cycli voor projectaanvragen in de regio, is er budgettaire ruimte om regio 

overstijgende projecten te doen. Bijv. de herziening van de praktische uitwerking van  artikel 

26 Wpg , ideeën uit AWP’en, gegevensuitwisseling humaan-veterinair. De RAC zal dit 

initiëren. De RAC zal zich actief in blijven zetten voor meer samenwerking met de 

academische werkplaatsen en het CIb in het kader van het programmabudget. 

Vanaf 1-1-2018 is het ook mogelijk om voor gerichte implementatie van resultaten van een 

project in andere regio’s subsidie te verkrijgen. Dit kan bij de projectaanvraag mee begroot 

worden, maar krijgt een toetsing door de RAC na oplevering van de resultaten, omdat dan 

pas duidelijk is of verdere financiële ondersteuning bij implementatie nodig is. 
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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) en de alimentair consulenten (AC)’s. 

De RAC, RVC en AC vormen samen de spil in de versterking van de humaan-veterinaire 
samenwerking in de regio en de samenwerking op gebied van voedselveiligheid en 

infectieziektebestrijding. 
De volgende activiteiten zijn gepland voor 2018 en 2019:  

a. Verspreiding nieuwe versie Regionale samenwerkingsprotocol RAC-NVWA-RIVM/CIb-GD na 

goedkeuring van de directies. 

b. In 2018 worden enkele regionale bijeenkomsten georganiseerd voor NVWA en GGD’en. 

c. Samen met de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en LCHV denken we na over keurmerken 

voor dierhouderijen met zorg- of publieksfuncties. 

d. Enkele consulenten zullen BTSF trainingen volgen over voedselveiligheid en over ABR. 

e. De RAC denkt mee in het proces van het laten aanhaken van infectieziektebestrijding bij 

afdelingen medische milieukunde/leefomgeving waarbij IZB aan de voorkant meer mee kan 

praten over de ontwikkelingen. Dit in samenhang met onze visie op infectiepreventie. De 

RAC zal het onderwerp agenderen in de regio met de vraag hoe men vorm geeft aan de 

samenwerking in de regio. 

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. De RAC  zoekt nauwe afstemming met de begin 2018 gestarte REC. 

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. Een Regionaal arts Consulentneemt deel aan het platform BRMO  

 

Communicatie en PR  

In nauwe samenwerking met de afdeling Communicatie van het CIb wordt de RAC-website verder 
verbeterd en tevens uitgebreid met meer informatie over de andere consulenten. In 2018 zullen de 

consulenten driemaal een digitale nieuwsbrief “RAC nieuws” verspreiden.  

In 2018 wordt er een beknopt digitaal jaarverslag over de activiteiten van de RAC in 2017 

uitgebracht. We onderzoeken in 2018 de mogelijkheden voor het maken van een korte promotiefilm. 

Scholing  

De RAC besteedt in 2018 en 2019 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 blijft bijdragen aan kennisuitwisseling en scholing op het gebied van BRMO: bijv. 

E-learning  in samenwerking met de NSPOH en professionals uit het veld.  
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3. De consulenten organiseren in 2018 een middagsymposium met workshops om de 

implementatie van landelijk relevante projectresultaten uit het Programmabudget te 
bevorderen.   

 

In dit jaarplan is de samenwerking met andere consulenten her en der verweven. Dit betreft 
samenwerking met: regionaal veterinair consulenten (RVC) en alimentair consulenten (AC), beide 

werkzaam bij de NVWA; samenwerking met regionaal tuberculoseconsulenten (RTC) werkzaam bij 
een GGD met een deeltijd detachering naar het CIb; en samenwerking met consulenten medische 

microbiologie (COM) werkzaam in medisch microbiologische laboratoria en tevens deeltijd 

detachering bij het CIb. Sinds dit jaar zijn daar de regionaal epidemiologie consulenten (REC) bij 
gekomen, werkzaam bij diverse soorten instellingen en deeltijd detacheringen bij CIb. De rol en 

positionering van deze laatste collega’s zijn nog onvoldoende uitgekristalliseerd, en moet komende 

jaren zijn beslag krijgen. 


