
  - 1 -   

In te vullen door secretariaat PREZIES 
 
Nummer zorginstelling:  

 
 
 
 
 

 
Aanmeldingsformulier PREZIES 2023 

 
Naam organisatie:  .....................................................................................................................................  
 
Locatie(s):  ..................................................................................................................................................  
 
Postadres:  .................................................................................................................................................  
 
Postcode:  ..................................... Plaatsnaam:  ........................................................................................  
 
E-mailadres tbv van facturatie : ................................................................................................................ 
 
Inkoopordernummer (verplicht, nodig voor facturatie):  ............................................................................  
 
Type organisatie:  

 Basisziekenhuis 
 Topklinisch (STZ) 
 UMC 
 Zelfstandig  

behandelcentrum  
 

Behoort tot zorgnetwerk: 
 Euregio Zwolle  
 GAIN Oost NL  
 Limburg  
 Noord-Brabant  
 Noord Holland -  

Flevoland Oost  

 
 Noord Holland -  

Flevoland West  
 Noord NL  
 Utrecht  
 West NL  
 Zuidwest NL 

 
De organisatie neemt in 2023 deel aan de volgende PREZIES-modules: 
 

 Prevalentieonderzoek (s.v.p. vragen op blz. 4 invullen) 
 Incidentieonderzoek Postoperatieve wondinfecties (s.v.p. vragen op blz. 5 invullen) 

 Inclusief Incidentieonderzoek Postoperatieve wondinfecties PAS ORTHO (PREZIES 
Automatische Surveillance van diepe POWI bij ORTHOpedie (s.v.p. vragen op blz. 6 
invullen) 

 Incidentieonderzoek Lijnsepsis (s.v.p. vragen op blz. 7 invullen) 
 

De kosten voor deelname bedragen jaarlijks € 3.000,- per module waaraan de organisatie deelneemt. 
Ondertekening van dit formulier verplicht tot betaling. Over bovengenoemd bedrag is BTW verschuldigd. De 
opdrachtgever verplicht zich het verschuldigde bedrag aan het RIVM te betalen. 
 
 
Akkoord voorzitter medische staf: Akkoord budgetbeheerder: 
 
Naam: ______________________________ Naam: ______________________________ 
 
Handtekening: Handtekening:  
 
 
 
Retourneren uiterlijk 31 januari 2023 aan: 
 
RIVM, Secretariaat PREZIES 
prezies@rivm.nl  
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Voorwaarden deelname PREZIES 2023 
Door middel van ondertekening van dit aanmeldingsformulier onderschrijft de zorginstelling de intentie tot 
samenwerking in het PREZIES netwerk. Zij helpt de randvoorwaarden te creëren om de volgende afspraken na te 
komen. 

 
Deelname 
Deelname aan de door PREZIES gecoördineerde surveillancemodules levert inzicht in trends in het vóórkomen van 
zorginfecties (ZI) én hun (patiëntgebonden) determinanten. Landelijk leveren surveillance resultaten trendmatige inzichten 
waaruit beleidsimplicaties kunnen voorkomen. Door middel van gestandaardiseerde surveillance worden data voor actie 
gegenereerd. Hierdoor kunnen aandachtsgebieden / risicogroepen worden geïdentificeerd waar interventie vereist is. 
Zorginstellingen ontvangen terugkoppeling van surveillance resultaten op het eigen instellingsniveau die kan worden gebruikt 
voor kwaliteitsverbetering. 
 
Periode van deelname 

Incidentiemodule: De periode van deelname loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Registratie van 
gegevens kan gedurende een kortere periode binnen dit jaar plaatsvinden. Op de website (www.prezies.nl) staat de 
minimaal vereiste periode per module omschreven. 
Prevalentiemodule: De periode van deelname is de maand maart. 

 
Gegevensverstrekking 

In het kader van het PREZIES netwerk, verstrekt de zorginstelling gepseudonimiseerde  gegevens over patiënten conform 
de protocollen van de betreffende surveillancemodules (zie www.prezies.nl) aan het RIVM, CIb, afdeling EPI. Het 
gebruiksreglement van PREZIES is van toepassing. De zorginstelling is er zelf voor verantwoordelijk om de gegevens 
conform de AVG te verzamelen en te verstrekken.  

 
Verantwoordelijkheid aanlevering gegevens 

De door de zorginstelling aan te wijzen 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. PREZIES heeft gegevens van de 
contactpersoon nodig om contact met de juiste persoon in de zorginstelling te kunnen opnemen over de data-aanleveringen 
en terugrapportages. De contactgegevens worden bewaard zolang PREZIES data van de instelling verwerkt in 
(geaggregeerde) rapporten. 

 
Tijdigheid en wijze van aanlevering gegevens 

Incidentiemodule: Tenminste éénmaal per jaar en uiterlijk 6 maanden na afloop van het deelnamejaar, worden per 
surveillancemodule de gepseudonimiseerde gegevens per (beveiligde) mail naar het secretariaat van PREZIES gestuurd of 
rechtstreeks ingevoerd in Osiris.  
Prevalentiemodule: De data worden via Osiris of middels een databestand conform de dataspecificaties voor 15 mei 2023 
aangeleverd aan PREZIES.  

 
Beheer en verwerking van gegevens 

Incidentie- en prevalentiemodule: De gegevens worden door een geautoriseerde secretariaatsmedewerker van PREZIES 
ontvangen. Vervolgens worden de gegevens gecontroleerd en geanalyseerd door een geautoriseerde datamanager van 
PREZIES. Gegevens die in Osiris worden geregistreerd, zijn voor wat betreft naam van de instelling en gebruikers anoniem, 
tenzij de zorginstelling toestemming heeft gegeven een niet-persoonsgebonden e-mailadres van de zorginstelling te 
koppelen om geïnformeerd te worden over het verlopen van het wachtwoord inzake de toegang tot OSIRIS (OSIRIS wordt 
gebruikt voor het downloaden en inzien van de eigen surveillancegegevens). De gegevens worden beheerd en verwerkt 
conform het gegevensreglement van PREZIES (zie www.prezies.nl). 

 
Terugrapportages 

Incidentiemodules POWI en Lijnsepsis:  
Nadat de laatste gegevens zijn ingevoerd in Osiris of vanaf het moment dat het ingestuurde databestand is ingelezen door 
de datamanager van PREZIES is de terugrapportage op te vragen via de accounthouder(s) van de rapportagetool van 
PREZIES. Het aanvragen van de accounts verloopt via de contactpersoon. 
Prevalentiemodule: De contactpersoon ontvangt na inzending van de data aan PREZIES een terugrapportage met de eigen 
prevalentiecijfers per soort infectie en specialisme of, indien van toepassing, via de accounthouder(s) van de rapportagetool 
van PREZIES. 

 
Gebruikersgroep 

Deelnemers aan de PREZIES surveillance zijn automatisch lid van een gebruikersgroep. Leden worden tenminste 1x per 
jaar uitgenodigd voor een PREZIES deelnemersdag die onder meer  tot doel heeft wederzijds belangrijke punten onder de 
aandacht te brengen. 

 
Ondersteuning en advies  

Advies wordt geboden door het PREZIES team, tijdens (digitale) bijeenkomsten en door middel van (telefonische) 
ondersteuning.  

 
Vertrouwelijkheid van de informatie 

De gegevens vormen in ruwe en geaggregeerde vorm bedrijfsgegevens van de zorginstelling en/of de individuele specialist, 
die informatie over de concurrentiepositie van de instelling bevatten. De gegevens worden door de deelnemende 
zorginstelling in vertrouwen afgestaan. Het RIVM verplicht zich alle informatie en gegevensbestanden vertrouwelijk te 
behandelen conform het gebruiksreglement PREZIES (www.prezies.nl) en geeft derden geen inzage in de ruwe of 
geaggregeerde gegevens die herleid kunnen worden tot de zorginstelling, zonder daartoe schriftelijke toestemming te 
hebben ontvangen van de deelnemende zorginstelling. 

 
Validatie 

Incidentie- en prevalentiemodule: Jaarlijks wordt door het PREZIES-team datavalidatie uitgevoerd (zie www.prezies.nl). De 
deelnemende zorginstelling is verplicht op verzoek de uitvoering van de surveillance op locatie te laten valideren. Indien de 
uitvoering van de surveillance als onvoldoende wordt beoordeeld en aanpassing onmogelijk blijkt, kan worden besloten 
ingestuurde data uit de databank te verwijderen. Na het validatiebezoek wordt het validatieverslag verzonden aan de 

http://www.prezies.nl/
http://www.prezies.nl/
http://www.prezies.nl/
http://www.prezies.nl/
http://www.prezies.nl/
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contactpersoon van de betreffende module. De voorzitter van de Raad van Bestuur van de zorginstelling ontvangt een brief 
met de conclusie van het validatiebezoek.  

 
 
Gebruik data buiten het netwerk 

De resultaten van analyses op basis van de gegevens uit het landelijke bestand worden jaarlijks gebruikt door de ECDC 
(European Centre for Disease Prevention and Control) voor rapportages in Europees verband. De resultaten zijn niet 
herleidbaar tot individuele instellingen of personen.  
De gegevens over antibioticagebruik uit de resultaten van het prevalentieonderzoek worden jaarlijks doorgestuurd aan de 
SWAB (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid). De resultaten zijn niet herleidbaar tot individuele instellingen of personen.  



  - 4 -   

 
Module Prevalentieonderzoek 

 
 
Prevalentieonderzoek maart 2023 
 
 
Verantwoordelijke contactpersoon: 

 

Naam en functie:  .........................................................................  
 
E-mailadres:  ................................................................................  
 
Telefoon:  ......................................................................................  
 
 
Handtekening:  .............................................................................  
 

 

De databestanden van het prevalentieonderzoek zullen worden aangeleverd via: 
 

 Webservice Osiris (automatisch vanuit uw systeem) 

 .txt bestand via (beveiligde) e-mail (bijv. Zorgmail, Zivver etc.) of  FileSender service  

 Osiris (handmatig) 

 
 
Is er een arts-microbioloog betrokken bij de surveillance?  
 
 Ja, Naam:  .............................................................................  

 E-mailadres:  .........................................................................  

 Telefoon:  ..............................................................................  

 Nee 

 

Neemt deel aan het (optionele) thema:  
 ‘beoordeling antibioticagebruik’  

 ‘beoordeling urinekathetergebruik’ 
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Module Postoperatieve Wondinfecties 

 
 
Postoperatieve Wondinfecties 
 

Verantwoordelijke contactpersoon: 

 

Naam en functie:  .........................................................................  
 
E-mailadres:  ................................................................................  
 
Telefoon:  ......................................................................................  
 

 

Handtekening:  .............................................................................  
 

De databestanden van de module postoperatieve wondinfecties zullen worden aangeleverd via 
 

 Webservice Osiris (automatisch vanuit uw systeem) 

 .txt bestand via (beveiligde) e-mail (bijv. Zorgmail, Zivver etc.) of  FileSender service  

 Osiris (handmatig) 

 
 
Is er een arts-microbioloog betrokken bij de surveillance?  
 

 Ja, dezelfde persoon als bij de andere module(s) 

 Ja, Naam:  .............................................................................  

 E-mailadres:  .........................................................................  

 Telefoon:  ..............................................................................  

 Nee 
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Module POWI - PAS ORTHO 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Binnen module Postoperatieve Wondinfecties: 
PAS ORTHO (PREZIES Automatische Surveillance van diepe POWI bij 
ORTHOpedie) 
 
 

Verantwoordelijke contactpersoon: 

 

Naam en functie:  .........................................................................  
 
E-mailadres:  ................................................................................  
 
Telefoon:  ......................................................................................  
 

 

Handtekening:  .............................................................................  
 

De databestanden van PAS ORTHO zullen worden aangeleverd via: 
 

 Webservice Osiris (automatisch vanuit uw systeem) 

 .txt bestand via (beveiligde) e-mail (bijv. Zorgmail, Zivver etc.) of  FileSender service  

 

 
Welke arts-microbioloog is betrokken bij PAS ORTHO?  
 
 Ja, Naam:  .............................................................................  

 E-mailadres:  .........................................................................  

 Telefoon:  ..............................................................................  

 Nee 

 
Na ontvangst van de aanmelding neemt Prezies contact op om de mogelijkheden van deelname aan PAS 
ORTHO door te spreken
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Module Lijnsepsis 

 
 
Lijnsepsis 
 
 
Verantwoordelijke contactpersoon: 

 

Naam en functie:  .........................................................................  
 
E-mailadres:  ................................................................................  
 
Telefoon:  ......................................................................................  
 
 
Handtekening:  .............................................................................  
 

 

 

De databestanden van de module lijnsepsis zullen worden aangeleverd via: 
 

 Webservice Osiris (automatisch vanuit uw systeem) 

 .txt bestand via (beveiligde) e-mail (bijv. Zorgmail, Zivver etc.) of  FileSender service  

 Osiris (handmatig) 

 
 
Is er een arts-microbioloog betrokken bij de surveillance?  
 

 Ja, dezelfde persoon als bij de andere module(s) 

 Ja, Naam:  .............................................................................  

 E-mailadres:  .........................................................................  

 Telefoon:  ..............................................................................  

 Nee 
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