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Achtergrond 

GGD’en hebben een belangrijke taak in de bestrijding ten tijde van een 

infectieziektecrisis. Het is dan belangrijk dat de bestrijdingsmaatregelen 

direct en uniform worden uitgevoerd. Om inzage te krijgen in de uitvoering 

van de bestrijdingsmaatregelen is in een eerder onderzoek een set 

kwaliteitsindicatoren ontwikkeld. Deze indicatoren kunnen GGD-en zelf 

gebruiken om de kwaliteit van de bestrijding van een uitbraak te 

beoordelen. De set indicatoren was nog niet ‘gebruiksklaar’ en kan 

hierdoor nog niet toegepast worden in de GGD praktijk. 

In dit project zijn de indicatoren gereduceerd, gespecificeerd, 

gecategoriseerd en uitgetest met als doel het gebruiksklaar maken van 

deze indicatorenset voor de GGD praktijk. 

Doel 

Reductie: 

 In expert meeting (met 6 GGD & GHOR medewerkers):  

Nadere geprioriteerd om tot een reductie van te komen.   

Operationalisatie: 

 In 2 expert meetings (met 4 GGD medewerkers) indicatoren nader  

gedefinieerd en meetbaar gemaakt.  

Praktijktoets: 

 Bij 3 GGD-en werd meetbaarheid van de indicatorenset getest. 

Uitbraken: Marburg en algemeen, Q-koorts, mazelen. 

Alle bovenstaande stappen hebben uiteindelijk geleid tot een handleiding 

voor GGD-en om intern de kwaliteit van de bestrijding van een uitbraak te 

beoordelen. 

  

 

Aanpak 

A.  Generieke indicatoren (14); 

 - bestrijding 

 - randvoorwaardelijk 

B.  Bestrijdings-specifieke indicatoren (14): 

 -  Triage 

  - Profylaxe 

  - Oproepsystematiek 

  - Therapeutische behandeling 

  - Vaccinatie 

  - Evaluatie 

  - Quarantaine 

  - Medisch toezicht 

  - Isolatie 

  - Knelpuntenprognose 

  - Beschermingsmaatregelen 

 

Afhankelijk van het type uitbraak zal een indicator van toepassing zijn. 

Zonodig zal de RAC de indicator specifiek voor de uitbraak definieren.  

 

Indicatoren 

Resultaat: 

Kwaliteitsindicatoren crisisbestrijding  
bij infectieziekten: 

ontwikkeling van een crisistool 

Voorbeeld indicator: 

Dit project heeft een handleiding voor interne kwaliteitsverbetering van de 

bestrijding van een infectieziekteuitbraak opgeleverd.  

De handreiking staat op de RIVM website . 

Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun vanuit het 

programmabudget van het project Regionale Ondersteuning van het RIVM 

Centrum Infectieziektebestrijding. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met: 

Jeannine Hautvast: jhautvast@ggdgelderlandzuid.nl 

 


