
 

Sfeerimpressie symposium Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO  

 

Vanuit het hele land is belangstelling getoond voor het Meldpunt. Daarom is op 30 juni jl. het 

symposium Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO georganiseerd. Ruim 70 belangstellenden 

vanuit verschillende regio’s meldden zich aan de balie op Campus Woudestein in Rotterdam. Het 

betrof een gemêleerd gezelschap met onder andere arts-microbiologen, deskundigen 

infectiepreventie, specialisten ouderengeneeskunde, artsen infectieziekten, sociaal verpleegkundigen, 

managers, kwartiermakers en epidemiologen. 

 

Programma 

Na een kopje koffie of thee namen de deelnemers plaats in de collegebanken en ging het 

ochtendprogramma van start. Dagvoorzitter Peter van Rijn opende het symposium en interviewde drie 

bestuurders over de meerwaarde van het Meldpunt voor hun organisatie en over samenwerking. 

Naast de bestuurders kwamen vier professionals aan het woord. Een arts-microbioloog, een 

zorgmanager, een deskundige infectiepreventie en een specialist ouderengeneeskunde vertelden dat 

zij een meerwaarde in het Meldpunt zien voor hun werkpraktijk, omdat samenwerking bij uitwisseling 

van patiënten onmisbaar is. Het Meldpunt voorziet gedeeltelijk in de behoefte om informatie te delen. 

De huidige privacywetgeving maakt het individueel ‘labelen’ van bijvoorbeeld BRMO patiënten 

vooralsnog onmogelijk. 

Aimée Tjon-A-Tsien (arts Maatschappij &Gezondheid) en Germaine van der Horst (projectmanager) 

verzorgden een presentatie waarin het proces van inhoudelijke en bestuurlijke totstandkoming van het 

Meldpunt centraal stond. Rim Ranshuijsen, ICT ontwikkelaar van Ranshuijsen van Loon, gaf 

vervolgens een demonstratie van het Meldpunt. Dit leverde hem enthousiaste reacties en veel vragen 

op. 

Het middagprogramma bestond uit twee workshops: ‘Ervaar het Meldpunt!’ om te oefenen met de 

webapplicatie en ‘Regionale Zorgnetwerken, wie doet straks wat?’ om met elkaar in gesprek te gaan 

over samenwerking. 



Workshops 

Deelnemers gingen enthousiast aan de slag met casuïstiek om met de webapplicatie te oefenen. In de 

speciaal ontworpen testomgeving popte de ene na de andere uitbraak van infectieziekten en BRMO 

op. Gedurende de simulatie zijn veel vragen gesteld en zijn er feedbackformulieren ingevuld door de 

deelnemers. Veel deelnemers beoordeelden het Meldpunt als gebruiksvriendelijk en bruikbaar voor de 

eigen werkpraktijk. Wel bleek behoefte aan toelichting op een aantal invulvelden en extra 

functionaliteiten. De feedback wordt voor verdere ontwikkeling van het Meldpunt voorgelegd aan de 

Change Advisory Board.  

 

In de workshop ‘Regionale Zorgnetwerken, wie doet straks wat?’ ontstond een levendige discussie 

over wie er zou moeten samenwerken en hoe succesvolle samenwerking er uitziet. Door de 

enthousiaste deelnemers en bruikbare feedback kijkt het projectteam voldaan terug op een zeer 

geslaagde dag!  

 


