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Inleiding 
 
Het PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREZIES)-netwerk heeft tot doel het 
terugdringen van het aantal zorggerelateerde infecties (kortweg: zorginfecties) in 
Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Het PREZIES-netwerk is in 1996 
gestart en betreft een samenwerkingsverband tussen zorginstellingen en het RIVM. De 
surveillance van zorginfecties, de daaraan gerelateerde risicofactoren en aanvullende 
informatie rondom beoordeling van het antibiotica- en urethrakathetergebruik, welke wordt 
uitgevoerd in de zorginstellingen, wordt gecoördineerd door het CIb in het PREZIES-netwerk, 
in opdracht van het ministerie van VWS. Deelname aan het PREZIES-netwerk geschiedt op 
vrijwillige basis en zorginstellingen melden zich jaarlijks aan voor deelname aan één of 
meerdere modules van PREZIES.  
 
De doelstellingen van het PREZIES-netwerk zijn:  

• het ontwikkelen, invoeren en onderhouden van een systeem van gestandaardiseerde 
surveillance van zorginfecties  

• het genereren van vergelijkbare en landelijk representatieve gegevens,  
• het doen en faciliteren van (interventie)onderzoek, en  
• het faciliteren van interventies door samenwerking met andere partijen.  

 
Door gestandaardiseerde surveillance wordt inzicht in trends gegenereerd in het vóórkomen 
van zorginfecties en hun (patiëntgebonden) determinanten om eventuele (landelijke) 
aandachtsgebieden/risicogroepen te identificeren waar interventie vereist is. Door het 
genereren van spiegelinformatie krijgen zorginstellingen inzicht in de frequentie van 
zorginfecties van de eigen instelling ten opzichte van de landelijke cijfers. Daarnaast wordt de 
effectiviteit en kosteneffectiviteit van maatregelen voor de bestrijding van infectieziekten 
geanalyseerd. 
 
Binnen PREZIES is surveillance van 3 typen zorginfecties mogelijk binnen de volgende 
modules:  

1. Incidentiesurveillance van postoperatieve wondinfecties (POWI) die op kunnen 
treden na een operatie.  

2. Incidentiesurveillance van centraal veneuze katheter (CVK) gerelateerde sepsis 
(lijnsepsis), hetgeen kan optreden bij het gebruik van een CVK. 

3. Puntprevalentiesurveillance (PPS) van alle typen zorginfecties. 
 

Binnen het netwerk worden door medische professionals in de deelnemende zorginstellingen 
gegevens verzameld en verwerkt over het optreden van zorginfecties en over risicofactoren 
die de kans op het krijgen van een zorginfectie beïnvloeden. Deze gegevens worden in de 
deelnemende zorginstellingen gepseudonimiseerd en per surveillancemodule opgenomen in 
de landelijke database voor infectieziekten op het RIVM (OSIRIS).  
 
Jaarlijks worden voor iedere module referentiecijfers opgesteld op basis van geaggregeerde 
data die niet herleidbaar zijn naar een zorginstelling, medische professional of patiënt, welke 
worden gepubliceerd op de PREZIES website.  
 
Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen 
belang. De grondslag is derhalve gelegen in artikel 6, eerste lid, onder e, en artikel 9, tweede 
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lid, onder j, van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), welke vervat is in 
Unierechtelijk of lidstatelijk recht): 

• Artikel 22 van de Grondwet: de aan de overheid opgedragen algemene preventieve 
zorg voor de volksgezondheid; 

• Artikel 6, derde lid jo. artikel 2, lid 1 onderdeel a i en ii (surveillance zorginfecties) van 
het EU Besluit EC/1082/2013: de surveillanceplicht van het Ministerie van VWS, via 
het RIVM, aan het Europese Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC); 

• European Union, Council Recommendation of 9 June 2009 on patient safety, 
including the prevention and control of healthcare associated infections (2009/C 
151/01). 

• Artikel 3, van de Wet op het RIVM en artikel 6c Wet publieke gezondheid (Wpg); de 
wettelijk taak (monitoring, surveillance van en onderzoek naar, maar ook 
ondersteuning van de beleidsontwikkeling, de beleidsuitvoering, en overige 
werkzaamheden ter bestrijding van infectieziekten) van het RIVM; 

• Artikel 3 Wpg; het RIVM zorgt namens de minister voor de landelijke ondersteuning 
van de publieke gezondheidszorg;  

• Artikel 24 UAVG: de drie onderzoeksmodules vormen wetenschappelijk en/of 
statistisch onderzoek.  

Om te waarborgen dat gegevens die in de landelijke PREZIES database worden ingebracht op 
verantwoorde wijze worden gebruikt, is dit gebruiksreglement opgesteld. Met het 
aanmeldformulier wordt de samenwerking tussen elk der deelnemende zorginstellingen 
(ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra) en het RIVM aangegaan. Dit 
gebruiksreglement maakt daar integraal onderdeel van uit.. 
 
Bilthoven, 1 januari 2023  
 
Het RIVM Centrum Infectieziektebestrijding. 
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A.  Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen en afkortingen 
1.1  RIVM/CIb 
Het Centrum Infectieziektebestrijding binnen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu, onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het RIVM/CIb is 
gevestigd te Bilthoven. 
 
1.2  Adviesraad PREZIES  
De adviesraad PREZIES bestaat uit een kern van experts op het gebied van surveillance van 
zorg infecties, incidenteel aangevuld met personen met expertise op een specifiek 
onderwerp (waaronder medisch- of informatie specialisten).  
 
1.3  Aanmelding deelname PREZIES 
Met het aanmeldformulier wordt de jaarlijkse aanmelding voor deelname aan PREZIES 
gedaan. Deze wordt ondertekend door de voorzitter van de medische staf, waarmee de 
samenwerking ten behoeve van de inrichting en instandhouding van de PREZIES surveillance 
tussen elk der deelnemende zorginstellingen (ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra) 
en het RIVM wordt aangegaan. Dit gebruiksreglement maakt daar integraal onderdeel van 
uit. 
 
1.4   Deelnemer 
De zorginstelling die een deelneemt aan de  PREZIES surveillance en gegevens inbrengt 
overeenkomstig de protocollen van de diverse modules.  
 
1.5   Contactpersoon in de zorginstelling  
De op het aanmeldingsformulier vermelde contactpersoon is verantwoordelijk voor de 
surveillance op locatie 
 
1.6    PREZIES database (OSIRIS) 
De PREZIES database (OSIRIS) is de elektronische database waarop dit reglement onder 
andere betrekking heeft. Het is het geheel van de gepseudonimiseerde gegevens betreffende 
de aan- of afwezigheid van zorginfecties en de daaraan gerelateerde risicofactoren 
ingebracht door alle deelnemende zorginstellingen op grond van de protocollen, definities en 
dataspecificaties welke per module zijn vastgelegd op de PREZIES-website (www.prezies.nl). 

 
1.7   Houder  
De houder van de PREZIES database is het RIVM. Het RIVM draagt hierbij de 
verantwoordelijkheid voor de database, en heeft de zeggenschap over, de surveillance en is 
verantwoordelijk voor de uitvoering en naleving van de bepalingen in dit gebruiksreglement.  
 
1.8    Beheerder 
Het RIVM is als beheerder van de PREZIES database belast met de dagelijkse en technische 
zorg voor het gegevensbeheer van de surveillance. De functioneel verantwoordelijke is het 
hoofd van het Centrum Epidemiologie en Surveillance (EPI) van het RIVM. 
 
1.9  Gegevensbeheer 
Het geheel van organisatorische en technische maatregelen en procedures dat dient om 
zeker te stellen, dat bij het doen functioneren en het gebruik van de surveillance de 
bescherming van de patiënten, medische professionals en zorginstellingen is gewaarborgd, 
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dat de vertrouwelijkheid van gegevens in acht wordt genomen en dat het gebruik zo 
zorgvuldig mogelijk plaatsvindt. 
 
1.10  Bewerker 
De PREZIES medewerker bij het RIVM die verantwoordelijk is voor, en de zeggenschap heeft 
over, de surveillance en verantwoordelijke is voor de uitvoering en naleving van de 
bepalingen in dit gebruiksreglement. Degene die periodiek het geheel of een gedeelte van de 
inhoudelijke bewerkingen op gegevens verricht zoals controleren, opschonen, beschikbaar 
stellen van de rapportagetool of opstellen terugrapportage. Alle bij PREZIES werkzame 
medewerkers hebben bij indiensttreding bij het RIVM een geheimhoudingsverklaring 
ondertekend. 
 
1.11  PREZIES- website 
Op www.prezies.nl staat per module een overzicht van protocollen, definities en 
dataspecificaties van de surveillance gegevens die door de zorginstellingen worden 
ingebracht. Tevens worden daar jaarlijks geaggregeerde resultaten gepubliceerd in de vorm 
van referentiecijfers. 
 
1.12  Validatie  
Periodieke validatie van de uitvoering van de surveillance wordt verricht om de integriteit 
van de database ook voor andere deelnemers te kunnen bewaken. Bij aanmelding gaat de 
zorginstelling akkoord met een periodieke validatie uitgevoerd door het PREZIES-team. 
 
Artikel 2 Reikwijdte. 
2.1  Reikwijdte 
Dit reglement is van toepassing op de landelijke surveillance van zorginfecties PREZIES. 
Wanneer in afstemming met de adviesraad wordt besloten de surveillance uit te breiden of 
te wijzigen, dan is dit reglement daarop van overeenkomstige toepassing. Indien nodig 
kunnen daarvoor noodzakelijke aanpassingen of toevoegingen van dit reglement in een 
Addendum bij het besluit tot uitbreiding of wijziging worden opgenomen. 
 
2.2 Onvoorziene omstandigheden 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet besluit de directeur van het RIVM CIb, na 
advies ingewonnen te hebben van de Adviesraad PREZIES.  
 
Artikel 3  De Adviesraad 
3.1  Rol van de adviesraad: 
   Het gevraagd en ongevraagd inhoudelijk advies uitbrengen aan PREZIES  over:  

• de organisatie en uitvoer en de PREZIES surveillance in ziekenhuizen en   zelfstandige 
behandelcentra , inclusief wijzigingen in de  surveillance modules 

• de interpretatie en rapportage van de PREZIES surveillance resultaten  
• de opzet en uitvoering van onderzoeken gerelateerd aan PREZIES 
• de dataverzoeken door zorginstellingen, universiteiten en andere instellingen t.b.v. 

onderzoeksvragen;  inhoudelijke advisering of PREZIES data voor het doel van de 
aanvraag gebruikt kunnen worden. 

 
3.2  Samenstelling Adviesraad PREZIES 
De adviesraad bestaat uit een kern van experts op het gebied van surveillance van zorg-
gerelateerde infecties, incidenteel aangevuld met personen met expertise op een specifiek 
onderwerp (waaronder medisch- of informatie specialisten). Deze experts met ruime 

http://www.prezies.nl/
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ervaring en expertise op het specifieke onderwerp worden uitgenodigd door het RIVM om 
deel te nemen in de adviesraad, op persoonlijke titel, in afstemming  met de 
wetenschappelijke- of beroepsverenigingen. 
  Minimale kern van experts 
  • een internist infectioloog, voorzitter;  
  • een arts microbioloog; 
  • een deskundige infectiepreventie; 

• een inhoudelijke expert op het gebied van automatisering van de surveillance; 
  • afhankelijk van het onderwerp zullen andere medisch specialismen worden gevraagd 

deel te nemen. 
De adviesraad wordt ten minste 2 keer per jaar geconsulteerd en op indicatie frequenter. 
De experts hebben 3 jaar zitting in de raad. Deze termijn kan in onderling overleg worden 
verlengd. De adviesraad wordt betrokken bij publicaties vanuit PREZIES. 

 
 
B. Kenmerken van de surveillance  
 
 Artikel 4 Doel van de surveillance 
De doelstellingen van het PREZIES-netwerk zijn:  

• het ontwikkelen, invoeren en onderhouden van een systeem van gestandaardiseerde 
surveillance van zorginfecties  

• het genereren van vergelijkbare en landelijk representatieve gegevens,  
• het doen en faciliteren van (interventie)onderzoek, en  
• het faciliteren van interventies door samenwerking met andere partijen.  

 
Door gestandaardiseerde surveillance wordt inzicht in trends gegenereerd in het vóórkomen 
van zorginfecties en hun (patiëntgebonden) determinanten om eventuele (landelijke) 
aandachtsgebieden/risicogroepen te identificeren waar interventie vereist is. Door het 
genereren van spiegelinformatie krijgen zorginstellingen inzicht in de frequentie van 
zorginfecties van de eigen instelling ten opzichte van de landelijke cijfers. Daarnaast wordt de 
effectiviteit en kosteneffectiviteit van maatregelen voor de bestrijding van infectieziekten 
geanalyseerd. 
 
 
Artikel 5 Werking van de surveillance 
Werkwijze 
Binnen PREZIES is surveillance van 3 typen zorginfecties mogelijk binnen de volgende 
modules:  

a. Incidentiesurveillance van postoperatieve wondinfecties (POWI) die optreden na een 
operatie volgens gestandaardiseerd protocol. Binnen een geselecteerde lijst van 
zogenaamde indicatoroperaties worden alle geïncludeerde patiënten gedurende een 
standaard periode (tijdens opname en na ontslag) gevolgd op het ontwikkelen van 
een POWI. De POWI wordt vastgesteld op basis van de PREZIES definities. In het 
protocol van de module is vastgelegd welke gegevens (patiëntgegevens, 
operatiegegevens en gerelateerde risicofactoren en gegevens van de POWI inclusief 
verwekker van de infectie) dienen te worden geregistreerd en op welke wijze de data 
moeten worden aangeleverd aan PREZIES. (Voor specifieke operaties wordt de 
beslissing van het optreden van een POWI (deels) geautomatiseerd door een 
algoritme; deze werkwijze is ook gestandaardiseerd volgens protocol.) 
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b. Incidentiesurveillance van centraal veneuze katheter (CVK) gerelateerde sepsis 
(lijnsepsis). Binnen deze module worden alle patiënten met een CVK in het 
ziekenhuis gevolgd tijdens opname op het ontstaan van een lijnsepsis. De lijnsepsis 
wordt vastgesteld op basis van de PREZIES definities. In het protocol van de module 
is vastgelegd welke gegevens (patiëntgegevens, soort centraal veneuze katheter en  
gerelateerde risicofactoren en gegevens van de lijnsepsis inclusief verwekker van de 
infectie) dienen te worden geregistreerd en op welke wijze de data moeten worden 
aangeleverd aan PREZIES 

c. Puntprevalentiesurveillance (PPS) van alle typen zorginfecties. Tijdens deze 
dwarsdoorsnede meting worden alle opgenomen patiënten in het ziekenhuis 
beoordeeld op de aanwezigheid van een zorginfectie. De zorginfectie wordt 
vastgesteld op basis van de PREZIES definities. Binnen de PPS is het mogelijk om deel 
te nemen aan de optionele thema’s ‘beoordeling urethrakathetergebruik’ en 
‘beoordeling antibioticagebruik’. In het protocol van de module is vastgelegd welke 
gegevens (patiëntgegevens en  gerelateerde risicofactoren, gebruik medische 
hulpmiddelen, antibioticagebruik) dienen te worden geregistreerd en op welke wijze 
de data moeten worden aangeleverd aan PREZIES.  
 

Binnen het netwerk worden door medische professionals in de deelnemende zorginstellingen 
gegevens verzameld over het optreden van zorginfecties en over risicofactoren die de kans 
op het krijgen van een zorginfectie beïnvloeden. Deze gegevens worden in de deelnemende 
zorginstellingen gepseudonimiseerd en per surveillancemodule opgenomen in de landelijke 
database voor infectieziekten op het RIVM (OSIRIS). Voor een overzicht van de gevraagde 
variabelen, zie bijlage 1.  
 
Artikel 6 Inbreng en verwerking van gegevens 
6.1  De contactpersoon in de zorginstelling  

De door de zorginstelling aan te wijzen contactpersoon wordt aangegeven op het 
aanmeldingsformulier. De contactpersoon is verantwoordelijk voor de registratie en 
aanlevering volgens het protocol. De contactpersoon verstrekt de gegevens en krijgt 
voor de incidentiemodules toegang tot de besloten rapportagetool en ontvangt de 
terugrapportage van de prevalentiemeting van PREZIES. De contactpersoon is 
verantwoordelijk voor het zo spoedig mogelijk doorgeven van wijzigingen van gegevens 
van de contactpersoon. Daarnaast is de contactpersoon verantwoordelijk om 
aanmeldingen en wijzigingen van gegevens van accounthouders voor de besloten 
rapportagetool door te geven aan PREZIES.  

 
6.2  Accounthouder voor de rapportagetool in de zorginstelling  

 Het aanvragen van de accounts voor de rapportagetool, als bedoel in artikel 7, verloopt 
via de contactpersoon.  Alleen de contactpersoon kan daarnaast toegang aanvragen tot 
specifieke (onderdelen van) modules voor andere personen in de zorginstelling (zgn 
accounthouders), uitsluitend via email, waarbij ten minste de naam, emailadres, 
surveillancemodule, zorginstelling en locatie en rol of specialisme. 

 
6.3  Gegevens betreffende de inhoud van de surveillance  

De variabelen die zorginstellingen ten behoeve van de surveillance verzamelen zijn 
gegevens over zorg-gerelateerde infecties en de daaraan gerelateerde risicofactoren. 
Per surveillancemodule is in het betreffende protocol exact beschreven welke 
variabelen, wanneer worden vastgelegd. Voor een overzicht van de gevraagde 
variabelen, zie bijlage 1. 
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6.4 Bron en wijze van verkrijgen 
De benodigde gegevens voor de surveillance worden in de deelnemende 
zorginstellingen verzameld uit de patiëntenadministratie en het (elektronisch) 
patiëntendossier. De gegevens worden verzameld onder verantwoordelijkheid van de 
contactpersoon van de desbetreffende zorginstelling. De gegevens worden opgenomen 
in OSIRIS door middel van online registratie of via het insturen van een databestand naar 
het secretariaat van PREZIES bij het RIVM. 

 
6.5  Toestemming van de betrokkenen voor de registratie  

De contactpersoon in de zorginstelling draagt zorg voor een procedure om toestemming 
van patiënten voor de registratie te verkrijgen, inclusief het recht van inzage, correctie 
en verzet. 
 

6.6  Locatie en verwerking van de gegevens bij het RIVM:  
- In een (beveiligd) bestand: alle door de zorginstelling ingestuurde gegevens.  
- In OSIRIS: alle van de zorginstelling ingelezen gegevens, onder een PREZIES-

nummer in plaats van de zorginstellingsnaam. 
Alleen PREZIES-teamleden en een beperkt aantal datamanagers hebben toegang tot de 
gegevens in Osiris en de rapportagetool.  

 Verwerking en opslag van gegevens gebeurt via OSIRIS, zie bijlage 2. De opschoning van 
de ruwe dataset vanuit OSIRIS en de analyses gebeuren in SAS of vergelijkbare 
programma's. Voor de verwerking van de gegevens wordt verwezen naar de paragraaf 
met het interne werkvoorschrift van het RIVM (bijlage 3). 

 Aan het PREZIES-nummer is een niet persoonsgebonden e-mailadres van het 
ziekenhuis/kliniek gekoppeld om de instelling te kunnen informeren over het verlopen 
van het wachtwoord inzake de toegang tot OSIRIS (OSIRIS wordt gebruikt voor het 
downloaden en inzien van de eigen surveillancegegevens). Er wordt pas een 
instellingsgebonden e-mailadres gekoppeld aan een PREZIES-nummer, nadat de 
instelling daarvoor toestemming heeft gegeven (toestemming kan worden verleend 
d.m.v. het jaarlijkse aanmeldformulier).  
Binnen de drie modules is een aantal Standard Operating Procedures (SOP’s) van 
toepassing, zie bijlage 4. 

 
6.7  Het RIVM is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en 

actualiteit van de gegevens zoals ingevoerd door deelnemers in de PRESIES-database. 
 

Artikel 7 Rapportage van gegevens uit de surveillance aan zorginstellingen 
7.1  Rapportagetool voor de incidentiemodules: 
  Zorginstellings-specifieke gegevens van de surveillancemodules zijn via de 

rapportagetool uitsluitend toegankelijk voor de op het aanmeldingsformulier vermelde 
contactpersoon en eventuele accounthouders. Via de rapportagetool zijn gegevens 
beschikbaar  van de eigen zorginstelling gespiegeld aan de geanonimiseerde gegevens 
uit het totale bestand en gestratificeerd naar en/of gecorrigeerd voor de belangrijkste 
risicofactoren. Het staat de zorginstelling vrij om deze gegevens openbaar te maken. 

 
7.2   Terugrapportage voor de prevalentiemeting: 

Zolang de rapportagetool nog niet beschikbaar is voor de prevalentiemeting wordt 
voor deze module na verwerking van de aangeleverde data een terugrapportage 
opgesteld en verzonden (via FileSender) naar de contactpersoon van de zorginstelling.  

 



 
 
 
Gebruiksreglement PREZIES  pag. 9  
  
 

 

 Artikel 8  Bewaartermijn en vernietigen 
8.1 Bewaartermijn  

Historische data zijn van belang voor het analyseren en beoordelen van trends over 
tijd, vandaar dat er momenteel geen data vernietigd worden en hier ook geen plannen 
voor zijn. In het kader van dataminimalisatie zal het pseudoniem van de patiënt 
(PatiëntID) na 20 jaar worden verwijderd in OSIRIS door het datamanagement.  

 
8.2  Toegankelijkheid van gegevens na einde deelname 

De zorginstellings-specifieke gegevens blijven tot 10 jaar na beëindiging van deelname 
aan PREZIES beschikbaar voor zorginstellingen. De termijn van 10 jaar begint op de dag 
na de laatste deelname. Deze termijn kan niet verlengd worden. Het is mogelijk om 
eenmalig na deze termijn een rapportage op te vragen bij het RIVM. Hiervoor worden 
geen kosten in rekening gebracht. Met inachtneming van eventuele wettelijke 
voorschriften worden de gegevens die in de registratie zijn ingebracht voor 
onbepaalde tijd bewaard. 

 
 
Artikel 9.  Validatie 
Periodieke validatie van de uitvoering van de surveillance door PREZIES is noodzakelijk om de 
integriteit van de database ook voor andere deelnemers te kunnen bewaken. Bij aanmelding 
gaat de instelling akkoord met een periodieke validatie.  
Jaarlijks worden op basis van de data aanwezig in OSIRIS zogenoemde datavalidatie 
uitgevoerd, waarvoor pre-validatieverslagen gemaakt worden per instelling en per module. 
De pre-validatieverslagen zijn vertrouwelijk en worden gebruikt bij het signaleren van 
bijzonderheden waarvoor correctie van de data noodzakelijk is en het prioriteren van de 
validatiebezoeken.  
Tijdens een validatiebezoek worden de bevindingen uit het pre-validatieverslag met de 
contactpersoon van het ziekenhuis voor de betreffende module besproken. Tijdens een 
validatiebezoek wordt met gegevens uit het (elektronisch) patiëntendossier beoordeeld of de 
surveillance volgens protocol wordt uitgevoerd. 
 
 
C. Rechten van deelnemers en bijzondere gebruiksrechten 
 
Artikel 10 Rechten van de deelnemers 
10.1 De deelnemer heeft het recht om gegevens verstrekt te krijgen die hijzelf heeft 

ingebracht (tot 10 jaar na beëindiging van deelname). 
 

10.2   De deelnemer heeft het recht om de gegevens die hijzelf heeft ingebracht, evenals 
  de gegevens die hem als spiegelinformatie werden aangereikt, te bewerken, te 

gebruiken en te publiceren.  
 

10.3  Gebruikersgroep PREZIES 
Contactpersonen van deelnemende zorginstellingen zijn automatisch lid van de 
gebruikersgroep. Zij worden tenminste 1x per jaar uitgenodigd voor de PREZIES-
deelnemersdag die onder meer  tot doel heeft wederzijds belangrijke punten onder de 
aandacht te brengen. 

 
Artikel 11 Bijzondere gebruiksrechten 
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11.1  Vrijwillige openbaarmaking 
De resultaten van analyses op basis van de gegevens uit het landelijke bestand worden 
in jaarlijkse referentierapporten verwerkt. De rapporten worden gepubliceerd op de 
website van PREZIES en zijn daarvandaan te downloaden. Hiernaast zullen 
wetenschappelijke publicaties verschijnen op basis van additionele analyses van de 
registratiegegevens. Er zal zorgvuldig voor worden gewaakt dat de gepresenteerde 
resultaten in de referentierapporten en publicaties van het RIVM niet herleidbaar zijn 
tot individuele instellingen of personen. Daarom worden alleen datasets gebruikt op 
basis van gegevens uit tenminste drie zorginstellingen. 
 

11.2 Gebruik buiten het netwerk 
 De resultaten van analyses op basis van de gegevens uit het landelijke bestand worden 

jaarlijks gebruikt door het ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) 
en worden binnen het RIVM gebruikt voor de jaarlijkse NethMap-rapportages inzake 
antibioticagebruik en antibioticaresistentie in Nederland (zie www.swab.nl). De 
resultaten zijn niet herleidbaar tot individuele instellingen of personen. 

  
11.3 Onderzoek door PREZIES teamleden en studiegroep 

Bij wetenschappelijke publicaties door teamleden van PREZIES zullen afgevaardigden 
van zorginstellingen die hebben deelgenomen in de periode en de module betreffende 
de data die geïncludeerd zijn in het manuscript, worden opgenomen in een 
studiegroep. Standaard is dit de (meest recente) contactpersoon zoals vermeld op het 
aanmeldingsformulier, tenzij door de zorginstelling anders aangegeven. Het 
manuscript zal voor indiening voor publicatie worden toegezonden aan alle leden van 
de studiegroep. 
 

11.4 Verbanden tussen andere gegevensverzamelingen  
 Wanneer koppeling tussen aanleverde gegevens voor PREZIES met een niet PREZIES-

bestand gewenst is, zal hiervoor vooraf toestemming worden gevraagd aan de 
verantwoordelijken in de zorginstelling via de contactpersoon in de zorginstelling voor 
die surveillancemodule. Tevens zal inhoudelijk advies worden gevraagd aan de PREZIES 
adviesraad en zal alle relevante wet- en regelgeving in acht worden genomen.  

 
 
D. De verstrekking van de gegevens  
 
Artikel 12  Toegang tot de gegevens 
12.1  Onverminderd eventuele wettelijke voorschriften ter zake hebben slechts toegang tot 

de gegevens de beheerder en de bewerker van de surveillance voor zover dit in het 
kader van het beheren/ bewerken noodzakelijk is. Dit betreft personen in dienst van 
de beheerder/bewerker, die op grond van hun functie toegang dienen te hebben tot 
de registratie en de daarin voorkomende gegevens. 

 
12.2 De functionarissen van de beheerder/bewerker, die door de aard van hun functie 

toegang tot de surveillance hebben, hebben een geheimhoudingsplicht. 
 

 
Artikel 13 Verstrekking van gegevens 
13.1 In overeenstemming met artikel 9.1 worden de gegevens die een deelnemer in de 

surveillance heeft ingebracht op zijn verzoek verstrekt. 
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13.2  Onverlet de verstrekkingen op grond van een bijzonder gebruiksrecht, zijn met 

betrekking tot de overige verzoeken van de deelnemers, van de beheerder/bewerker 
of van de houder van de surveillance zelf, de bepalingen van dit artikel van 
overeenkomstige toepassing. 

 
13.3  Deelnemende zorginstellingen kunnen aan PREZIES vragen om in contact te worden 

gebracht met de best presterende zorginstellingen in de afgelopen periode (meestal 
drie jaar) per operatie(groep), per ingreep of per module. Alvorens de naam van een 
specifieke zorginstelling wordt doorgegeven, wordt schriftelijk toestemming gevraagd 
aan de contactpersoon van de betreffende zorginstelling.  
 

13. 4  Onderzoek door niet PREZIES teamleden. 
Er wordt niet PREZIES-teamleden de mogelijkheid geboden analyses te verrichten op 
de gegevens uit het landelijke bestand (OSIRIS). lndien niet PREZIES-teamleden 
onderzoek willen verrichten wordt de aanvraag beoordeeld door het PREZIES-team en 
andere disciplines binnen het RIVM en zal inhoudelijk advies worden gevraagd aan de 
adviesraad.  Er dient een onderzoeksovereenkomst opgesteld en ondertekend te 
worden. Deze overeenkomst moet tenminste aan de volgende voorwaarden voldoen:  

- De doelstelling van het onderzoek dient te zijn beschreven en in lijn te zijn met de 
doelstellingen van het PREZIES-netwerk. 

- Het onderzoek/de analyses dienen in samenwerking met een van de epidemiologen 
van PREZIES plaats te vinden. 

- Bij publicaties moet tenminste een van de epidemiologen van PREZIES medeauteur 
zijn. 

- De onderzoeker dient de samenwerking met PREZIES expliciet te noemen in 
wetenschappelijke publicaties. 
Zie voor de voorwaarden bijlage 5. 

 
 

Slotbepalingen 
 
Artikel 14. Besluitvorming 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet besluit de directeur van het RIVM Centrum 
Infectieziektebestrijding, na advies ingewonnen te hebben van de Adviesraad PREZIES.  
 
Artikel 15. Overdracht en overgang van de Surveillance 
In geval van overdracht door het RIVM van het houderschap van de PREZIES surveillance aan 
een andere rechtspersoon, worden de deelnemers en de beheerder/bewerker terstond van 
dit feit in kennis gesteld.  
 
Artikel 16. Wijziging van het reglement 
Wijzigingen in dit reglement en in de bijlagen worden slechts aangebracht door de houder in 
overeenstemming met het gevoelen van de deelnemers en gehoord het advies van de 
Adviesraad PREZIES.  
 
Artikel 17.  Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op de datum van ondertekening van het 
aanmeldingsformulier. Deelnemers worden in de gebruikersgroep geïnformeerd over 
wijzigingen in het reglement. Het reglement wordt gepubliceerd op de PREZIES website.  
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Bijlage  1 
Gevraagde variabelen in de surveillance 
 

Voor alle modules 
• Persoonsgegevens: geboortedatum, geslacht,  
• Bijzondere persoonsgegevens: Codes/nummers: PREZIES zorginstelling-code 

(nummer), versleuteld instellingspecifiek patiënt-identificatienummer, OSIRIS-
nummer (uniek databasenummer) , meldnummer dat zorginstellingen in OSIRIS 
kunnen invullen. 

 
1. Incidentiesurveillance Postoperatieve wondinfecties (POWI) surveillance:  

• Operatie- en opnamegegevens: type operatie (+ indien relevant of deze links of 
rechts plaatsvond), opnamedatum, operatiedatum, ontslagdatum.  

• Risicofactoren voor infectie (POWI): lengte/gewicht/BMI, wondklasse, ASA-score, 
operatieduur, verdenking op maligniteit, plaatsing implantaat, vervolgoperatie + 
datum, diabetes, okselklierdissectie, directe reconstructie, aanleg stoma, 
naadlekkage, keizersnede primair/secundair.  

• Infectiegegevens: aanwezigheid POWI, type POWI, infectiedatum, kweekresultaat, 
kweekdatum, gekweekte verwekker + resistentiepatroon van de verwekker. 

 
2. Incidentiesurveillance centraal veneuze kathetergerelateerde sepsis (Lijnsepsis) 
• Opname- en lijngegevens: opnamedatum, lijnnummer, soort lijn, inbrengdatum, 

einddatum surveillance. 
• Risicofactoren voor infectie (lijnsepsis): specialisme, lokalisatie (vene), toepassing, 

(IC) opnamedatum, (IC) einddatum. 
• Infectiegegevens: aanwezigheid lijnsepsis, soort lijnsepsis, infectiedatum, 

bacteriëmie bij inbreng, uitslagen bloed- en tipkweken: gekweekte verwekker + 
resistentiepatroon van verwekker. 

 
3. Punt prevalentie surveillance (PPS) 

• Opnamegegevens: opnamedatum 
• Risicofactoren voor zorginfectie: Algemeen: registratiedatum, verpleegafdeling, 

specialisme hoofdbehandelaar + verpleegafdeling, infectie aanwezig op het moment 
van opname, IC opname, Soort IC, geboortegewicht (alleen voor baby’s op IC), 
McCabe score.  

• operatie: operatie, operatiedatum, CTG hoofdgroep. 
• hulpmiddelen: urethrakathetergebruik (optioneel: beoordeling 

urethrakathetergebruik), centraal veneuze katheter, perifere katheter, 
suprapubische katheter, arteriële katheter, invasieve beademing. 

• Infectiegegevens: aanwezigheid zorginfectie, soort zorginfectie, infectiedatum, 
kweekresultaat/gekweekte verwekker + resistentiepatroon van verwekker, 
ziekenhuisinfectie aanwezig bij opname, ontstaan in eigen instelling, type POWI, CTG 
hoofdgroep POWI, intravasale lijn-gerelateerd, focus secundaire sepsis, beademing 
gerelateerd (alleen bij pneumonie), urethrakatheter-gerelateerd (alleen bij 
urineweginfectie), gebruikte definitie zorginfectie. 

• Antibioticagegevens: antibioticagebruik op dag van registratie, voor maximaal 3 
elkaar direct opvolgende antimicrobiële middelen: soort antibiotica, 
toedieningsvorm, indicatie voor antibiotica + vermelding in dossier, type infectie, 
dosering chirurgische profylaxe, startdatum antibiotica, wijziging antibiotica, dosis 
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antibiotica, startdatum vorige antibiotica met zelfde indicatie (optioneel beoordeling 
antibioticumgebruik). 
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Bijlage 2 
Figuur 1. Dataflow PREZIES via de beveiligde mail/ FileSender 
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Figuur 2. Dataflow PREZIES webservice en handmatig invoer 
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Bijlage 3 
Intern werkvoorschrift RIVM PREZIES 
Registratie via OSIRIS 
Gegevens die via de webapplicatie van OSIRIS worden ingevoerd, worden na accordering 
gecontroleerd en toegevoegd aan de datamart en de rapportagetool. 
 
Ontvangst databestanden bij het RIVM (indien geen gebruik  wordt gemaakt  van registratie 
via OSIRIS) 
De databestanden worden door de deelnemende zorginstellingen aangeleverd en worden 
administratief verwerkt in het hiervoor opgezette registratiesysteem. 
 
Inlezen databestanden 
De databestanden worden door de datamanager van PREZIES onder een uniek PREZIES-
nummer ingelezen in OSIRIS.  
 
Terugrapportage (via de rapportagetool) 
De contactpersoon en/of accounthouder van de instelling kan via de rapportagetool een 
terugrapportage van de eigen instelling inclusief landelijke spiegelgegevens downloaden. 
Zolang voor de prevalentiemodule is nog geen rapportagetool beschikbaar is, wordt de 
rapportage op basis van de geanonimiseerde gegevens  voorzien van het PREZIES-nummer 
opgesteld door de datamanager en  verstuurd naar de contactpersoon van de zorginstelling. 
 
Toegang tot de gegevens in OSIRIS 
De bij PREZIES werkzame datamanagers, adviseurs en epidemiologen. 
Omgang met de gegevens 
Het centrum EPI, waartoe ook het PREZIES-netwerk behoort, is als onderdeel binnen het 
RIVM gecertificeerd volgens ISO- 9001:2000.  
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Bijlage 4 
 
Binnen de drie modules is een aantal Standard Operating Procedures (SOP’s) van toepassing, 
te weten: 
  
030-Datamanagement 
030-001 Gegevens invoeren Osiris 
030-003 Vergelijkingstool POWI 
030-004 Vergelijkingstool Lijnen 
030-006 Toegang tot webservice 
030-007 Handleiding Filesender  
030-009 Rapportagetool in Power BI 

040-POWI  
040-002 P75 voor datamart 
040-003 Opschonen extractie indicatoroperaties 
040-005 Extractie POWI database maken 
040-007 Referentiecijfers 
040-008 ECDC HAISSI inzending 
040-009 Protocol en dataspecificaties 
040-011 Best presterende ziekenhuis 
040-012 Prevalidatie funnelplots 
050-Lijnsepsis  
050-002 Funnelplots lijnsepsis 
050-003 Controle dataset 
050-004 Referentiecijfers 
050-005 Protocol en dataspecificaties 
070-PO ZH  
070-001 Terugrapportage 
070-002 Voorbereiding PO ZH 
070-004 Referentiecijfers 
070-005 Protocol en dataspecificaties 
070-007 Syntaxen aanpassen 
070-010 Datasets koppelen 
070-011 Antibioticadata voor Nethmap 
070-012 Terugrapportage versie 2.0 voor jaarrapportage 

090-Validatie  
090-000 Handleiding Relatics 
090-001 Algemene procedure validatie 
090-002 Onvoldoende validatie 
090-006  Prevalidatie POWI 
090-008  Prevalidatie PO  
090-009 Opstellen rapportage  
090-010 Datavalidatie  
090-011 Beoordeling prevalidatie POWI 
090-012 Beoordeling prevalidatie Lijn 
090-013 Beoordeling prevalidatie PO  
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Bijlage 5 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN GEGEVENSVERSTREKKING  
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekkingen van gegevens uit de  
PREZIES database. De houder kan additionele of afwijkende voorwaarden of bepalingen 
opnemen. 
 
 
1. Karakter van de gegevensverstrekking 
Met de verstrekking ontvangt de verkrijger een licentie voor het gebruik van de geleverde 
gegevens. De intellectuele eigendom blijft onder de zorginstelling (ziekenhuis, zelfstandige 
behandelcentrum) waarvandaan de gegevens afkomstig zijn voor zover het de origineel 
ingebrachte, ruwe gegevens betreft. De intellectuele eigendom blijft onder het RIVM voor 
zover het geaggregeerde gegevens betreft. 
 
2. Doel van het gegevensgebruik 
De verstrekte gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn 
verstrekt. 
 
3. Zorgvuldig gebruik van de gegevens 
De verstrekte gegevens dienen op een zorgvuldige en wetenschappelijk verantwoorde wijze 
te worden gebruikt. 
De aanvrager ziet er op toe en draagt er zorg voor dat in openbaarmakingen elke directe of 
indirecte herleidbaarheid tot de bron van de gegevens, hetzij personen hetzij instellingen of 
organisaties, onmogelijk is. Indien voor het beoogde doel van de aanvraag de goedkeuring 
van een medisch ethische commissie (METC) vereist is, dan wordt dit bij de aanvraag 
vermeld. De feitelijke verstrekking vindt niet eerder plaats dan nadat de aanvrager heeft 
verklaard de bedoelde goedkeuring te hebben verkregen. 
 
4. Bewaartermijn 
De houder kan bepalen dat de verstrekte gegevens en eventuele kopieën in welke vorm dan 
ook, na een met de aanvrager schriftelijk overeengekomen termijn, worden teruggestuurd of 
vernietigd. 
 
5. Openbaarmaking 
Elk voornemen tot openbaarmaking op basis van de verstrekte gegevens of een gedeelte 
daarvan, dient bij het doel van de aanvraag te worden opgenomen. 
 
6. Bronvermelding 
Indien de verstrekte gegevens ten behoeve van een openbaarmaking worden gebruikt dient 
bronvermelding plaats te vinden:  PREZIES (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door 
Surveillance) danwel een gelijkluidende vertaling hiervan in de taal van de openbaarmaking. 
 
7. Doorverstrekking 
Het is de aanvrager niet toegestaan de gegevens, een gedeelte of een bewerking daarvan, 
aan anderen te verstrekken, bekend te maken of ter inzage te geven. 
 
8.  Beveiliging 
De aanvrager zal zorgdragen voor een zorgvuldige fysieke en logistieke beveiliging van de 
gegevens. Daartoe treft hij in ieder geval voorzieningen ter voorkoming van: 
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- onachtzaamheid of opzettelijk verkeerd gebruik van de gegevens door personeel; 
- verlies van de verstrekte gegevens; 
- ongeoorloofde toegang tot c.q. inzage in de verstrekte gegevens. 
 
9. Toezicht 
De aanvrager zal PREZIES  desgevraagd alle inlichtingen verschaffen omtrent de wijze waarop 
aan de gestelde voorwaarden is voldaan en inzage verschaffen in alle daarmee verband 
houdende gegevens en documenten. 
 
10. Aansprakelijkheid 
Materiële of immateriële schade van welke aard ook, welke ontstaat als gevolg van het 
gebruik van de verstrekte gegevens, komt voor rekening van de aanvrager. 
De houder is op generlei wijze aansprakelijk voor enig verlies, schade (direct zowel als 
gevolgschade) of enige vertraging van welke aard ook en door welke oorzaken ook, hetzij 
directe of indirecte, ontstaan door de houder, haar personeel of door de houder 
ingeschakelde derden, tenzij de aanvrager aantoont dat het verlies, de schade of de 
vertraging het directe gevolg is van grove schuld of opzet van de houder, haar personeel of 
door de houder ingeschakelde derden. 
De beheerder/bewerker is, behoudens fouten ontstaan bij de verwerking, niet 
verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens. In geval van 
fouten ontstaan bij de verwerking zal op de bewerker geen enkele andere verplichting rusten 
dan het opnieuw uitvoeren van de bewerking. 
De overdracht c.q. het vervoer van de gegevens is voor rekening en risico van de aanvrager. 
 
11.  Niet-naleving 
De aanvrager is aansprakelijk voor iedere schade die voortvloeit uit de niet-naleving van deze 
voorwaarden, c.q. de nader door de houder gestelde of met de aanvrager overeengekomen 
voorwaarden. De aanvrager vrijwaart de houder en de beheerder/bewerker voor alle 
aanspraken van derden ter zake. 
 
12.  Schadeloosstelling 
Indien degene aan wie de gegevens zijn verstrekt in strijd handelt met de hiervoor genoemde 
bepalingen kan de houder het aan diegene verleende gebruiksrecht opschorten of intrekken 
en een schadeloosstelling vorderen. 
  
13. Geschillenregeling 
Geschillen tussen partijen met betrekking tot opschorting of intrekking van een verleend 
gebruiksrecht, dan wel een vordering tot schadeloosstelling, zullen, bij uitsluiting van de 
burgerlijke rechter, worden beslecht door arbitrage volgens het Reglement van het 
Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. 
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