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Aanleiding en doel 

• Vervolg op project I: 
 “Huisbezoek door de GGD, inventarisatie van barrières en 
  voorstel voor beleid” 
  2011-2012 
 
• Verschillen in motivaties en redenen 
 
• Behoefte aan instrument / hulpmiddel 

 
• Onderbouwde argumenten 

 
• Handvat bij beslissing 

 



Definitie Huisbezoek 

• Ieder bezoek aan een cliënt, contacten of instelling  
 

• In het kader van de uitvoering van de algemene 
infectieziektebestrijding 
 

• GGD-professional moet daarvoor reizen 
 
Dus níet: 
een  bezoek van de cliënt aan de GGD zodat er niet gereisd 
hoeft te worden 



Werkwijze 

• Criteria voor huisbezoek uit project I 
 

• Rangschikking mbv Delphi-methode 
 

• Beslisbomen opgesteld 
 

• Test in de praktijk/ evaluatie 
 

 



Criteria uit Project I 



Delphimethode 

• Probleemstelling      
 

• Experts       
 

• Vragenlijsten 
 

• Anoniem terugkoppeling van antwoorden en 
argumenten 
 

• Consensus 
 



Beslisbomen 

 
 

• Rekensysteem 
 
• Eén voor individuele 

meldingen 
 

• Eén voor meldingen van 
instellingen 
 

• Digitale en papieren versie 
 
 
 





Test praktijk 

• Testpanel 
 

• Fase 1 en 2 
 

• Focusgroepbijeenkomst  
 

• Analyse 
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Testpanel 

• Teams IZB 
 

• 10 GGD ’en: helft vanuit Delphi, helft nieuw 
 

• Testperiode: 2x 3 maanden, tussendoor evaluatie 



Testfase 1 

 
• Willekeurige meldingen 
 
• Minimaal 15x per GGD 

 
• Procedure: mening beslisboom uitkomst besluit 

 
• Respons 122 formulieren 

 



Focusgroepbijeenkomst 
  

Bruikbaarheid en eenduidigheid 
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Testfase 2 

• Twijfelgevallen 
 

• Geen minimumaantal 
 

• Respons 15 formulieren 



Resultaten testperiode 

 
• Meest voorkomend:  
  mening vooraf = uitkomst beslisboom (84%) 
  handelen overeenkomstig uitkomst BB 
 
• Gewoonte en voornemen  

 
 
 



                    • Over het algemeen: positief 
 

• Inzicht in argumenten 
 

• Vooral nuttig onervaren collega’s 
 

• Hulpmiddel discussie 
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Conclusie 

• BB opgesteld adhv mening en argumenten van artsen en 
vpk 
 

• Getoetst in praktijk   inhoudelijke bruikbaarheid 
 

• Goede weergave opvatting professional  betrouwbaar in 
twijfelgevallen 
 

• Goed hulpmiddel      weloverwogen beslissen 
          bij discussie 

             



Hoe verder? 

• Implementatie 
 
• Toesturen BB alle GGD ’en 

 
• LOVI en VSI 

 
• Artikel Infectieziektebulletin 

 
• Transmissiedag 
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