
EEN UITBRAAK MELDEN IN SO-ZI/AMR OSIRIS 

Bij technische vragen: neem contact op met EPI-datamanagement@rivm.nl. 

Bij inhoudelijke vragen: neem contact op met Uitbraaksignalering@rivm.nl. 

 

Inloggen: 

Osiris wordt als webapplicatie gebruikt voor meerdere soorten meldingen aan het RIVM. U heeft 

wellicht al een account voor AIZ Osiris maar nu heeft u een account nodig voor SO-ZI/AMR Osiris. 

 

Heeft U nog geen account voor SO-ZI/AMR Osiris (eerste melding):  

➢ De initiële uitbraakmelding doet u eenmalig via formdesk: https://formdesk.nl/rivm/signalen 

➢ Na controle van uw gegevens door Datamanagement RIVM ontvangt u inloggegevens voor 

een account in SO-ZI/AMR Osiris. 

➢ Updates van de uitbraakmelding en volgende meldingen kunt u vervolgens doen via SO-

ZI/AMR Osiris. 

➢ Wanneer u verzocht wordt om een update te doen ontvangt u een notificatie-mail op het 

mailadres wat u opgeeft bij het aanvragen van een account. Wanneer u die notificatie-mail 

ook wilt ontvangen op een zogenaamd functioneel mailadres (bv een algemeen adres van 

het team waarin u werkt) dan kunt u dat bij het aanmaken van uw account aangeven in 

formdesk.  

 

 

Heeft U een account voor SO-ZI/AMR Osiris:  

Ga naar https://signalen.osiris.rivm.nl en log in met uw account 

Na inloggen in SO-ZI/AMR Osiris krijgt u een overzicht te zien van alle lopende uitbraakmeldingen 

verbonden aan de instelling/organisatie behorend bij uw account. U ziet dus ook de meldingen die 

andere melders van uw instelling/organisatie hebben gedaan.  

Een uitbraakmelding kan bekeken worden door op het vergrootglas te klikken.  

Het bewerken van een uitbraakmelding kan gedaan worden door op het potloodje te klikken. 

 

Werkwijze melding: 

Nieuwe melding: 

➢ Na het inloggen klikt u op het tabje ‘nieuwe melding’.  

➢ Hier vult u een meldnummer in. Dit meldnummer kunt u zelf kiezen, met dit nummer kunt u 

deze melding later makkelijk terug vinden.  

➢ Klik vervolgens op OK.  

➢ Nu kunt u het formulier invullen.  
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➢ Nadat u het formulier hebt ingevuld, kiest u rechtsonder voor de status ‘gemeld’ en klikt u op 

‘voltooien’.  

➢ U heeft de melding nu gedaan. 

 

Foutmelding: 

➢ Als u een foutmelding krijgt, dan kunt u op de pop-up klikken.  

➢ Hier staat beschreven wat er nog niet goed is aan de melding.  

➢ Na het verbeteren/aanvullen van deze fouten kiest u weer voor de status ‘gemeld’ en klikt u op 

‘voltooien’. 

 

Update melding: 

➢ Het SO-ZI/AMR zal in het maandelijks overleg een fase toekennen aan de uitbraak en deze fase 

in SO-ZI/AMR Osiris registreren.  

➢ Voorafgaand aan een volgend overleg kan het SO-ZI/AMR eventueel om updates vragen.  

➢ Als het SO-ZI/AMR om een update vraagt, krijgt u een mail.  

➢ Zoek de uitbraakmelding waar het om gaat dan op in SO-ZI/AMR Osiris en klik op het potloodje 

om de melding te bewerken.  

➢ Op het tabblad ‘update’ klikt u bij het kopje ‘update uitbraak’ op ‘nieuw’.  

➢ Vul vervolgens de benodigde gegevens in en klik op opslaan.  

➢ Kies tot slot voor de status ‘update retour’ en klik op ‘voltooien’.  

➢ U heeft nu de update gedaan en dit wordt gemeld aan het SO-ZI/AMR. 

 

 


