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Dagelijks zijn er talloze patiënt-over-
plaatsingen tussen zorginstellingen. 
Infectieziekten verspreiden zich op 
deze manier makkelijk. Ook worden zo 
eenvoudig nieuwe uitbraken veroor-
zaakt. We kunnen ons allemaal de ge-
volgen hiervan voorstellen: patiënten, 
bewoners en medewerkers worden 
ziek, afdelingen moeten sluiten en er 
zijn maatregelen nodig als bescher-
mende kleding en desinfectie. “Dit 
zorgt voor veel leed binnen zorginstel-
lingen,” zegt Marjan Dewitte. “Met het 
Meldpunt Uitbraak InfectieZiekten & 
BRMO (MUIZ) kun je dit beheersbaar 
maken.”

Het Meldpunt voor Uitbraken van In-
fectieZieken & Bijzonder Resistente 
Micro-Organismen (MUIZ) is een online 
samenwerkingsnetwerk voor en door 
zorgprofessionals in ziekenhuizen, ver-
pleeg- & verzorgingshuizen en GGD’en. De 
webapplicatie toont transparant, ‘realtime’ 
uitbraken van infectieziekten en BRMO in 
de regio Limburg. “Door de gegevens van 
uitbraken nauwkeurig bij te houden is er 
regionaal zicht op uitbraken en weten de 
zorginstellingen van elkaar wat er speelt. 

Betrokken professionals worden auto-
matisch geïnformeerd over uitbraken. Zo 
kunnen er tijdig maatregelen genomen 
worden om uitbraken van infectieziekten te 
voorkomen”, zegt Marjan.

Samen grip krijgen op een virus
“Een uitbraakmelding geeft veel inzicht. Zo 
zie je binnen welke organisatie en afdeling 
de uitbraak is, of deze afdeling gesloten is 
en of er contactonderzoek wordt gedaan. 
Verder zie je hoeveel zieken er zijn, zowel 
patiënten, cliënten en medewerkers, en of 
er onrust is. Een melding bevat ook infor-
matie over de verwekker en of er diagnos-
tiek is verricht. Belangrijk om te vermelden 
is dat we geen individuele patiëntgegevens 
delen. De rapportages blijven op afde-
lingsniveau”, aldus Marjan. De GGD-en in 
Limburg zijn ook nauw betrokken bij MUIZ. 
Zij hebben een leidende rol om zorgin-
stellingen te ondersteunen wanneer er 
een infectie-uitbraak is. Voor het eind van 
het jaar zijn 70% van de ziekenhuizen en 
VVT-instellingen in Limburg aangesloten. 

Een organisatie die al intensief gebruik 
maakt van MUIZ is Vivantes, een ou-
derenzorgorganisatie in de Westelijke 
Mijnstreek. Zeker in de huidige tijd hebben 
zij al de voordelen ervaren. “MUIZ geeft 
zicht op de beweging van het virus in de 

regio. Hierdoor kun je gericht preventie-
ve maatregelen nemen en een mogelijke 
uitbraak ondervangen of door deze snel 
te isoleren verdere verspreiding voor-
komen. Onze bewoners hebben soms 
andere of extra zorg nodig, waardoor we 
ze moeten verplaatsen naar bijvoorbeeld 
een ziekenhuis. Indien daar een uitbraak 
is gemeld, weten we dat we extra alert 
moeten zijn bij terugkomst. Zo voorkomen 
we de verspreiding van het virus binnen 
het verpleeghuis. Soms werken medewer-
kers op verschillende locaties of hebben 
ze ook een dienstverband bij een andere 
zorgorganisatie. Mocht er een uitbraak 
zijn op een locatie of een medewerker is 
geïnfecteerd, dan weten we waar we extra 
aandacht voor moeten hebben, naast de 
standaard hygiëneregels”, zegt Strate-
gisch Kwaliteits-adviseur Edwin Tijssen. 
“We hebben er het meeste baat bij dat 
zich veel organisaties aansluiten bij MUIZ. 
Zo kunnen we toch de zorg leveren die 
nodig is, zonder de infectie te verspreiden 
binnen de zorgorganisaties. We hebben zo 
met z’n allen beter grip op het virus of de 
infectie.”

Inspelen op recente ontwikkelen
In de huidige tijd met COVID-19 speelt 
infectiepreventie misschien nog wel een 
grotere rol dan normaalgesproken. 
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infectieziekten te voorkomen
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Marjan: “Hierop hebben we in kunnen 
spelen met een aparte COVID-19 module. 
Deze geeft VVT-instellingen actueel inzicht 
in de ontwikkeling van COVID-uitbraken 
binnen hun locaties en afdelingen. Ook 
is er oog voor getroffen infectiepreventie-
maatregelen. Deze worden toegelicht en 
gedeeld met collega VVT-zorginstellingen. 
Zo informeren we elkaar en kunnen we van 
elkaar leren.”

Ook aansluiten?
Tijdens de eerste fase, van juni 2020 tot 
mei 2021, sluiten de GGD, ziekenhui-
zen en VVT-instellingen in Limburg aan. 
Hierbij zijn de zorginstellingen benaderd 
die tevens bij het Regulier Overleg Acute 
Zorg (ROAZ) zijn aangesloten. Maar ook 
VVT-instellingen die niet aangesloten zijn bij 
het ROAZ kunnen deelnemen.
Om de samenwerking te waarborgen 
wordt een convenant opgesteld. Na de 
ondertekening hiervan, wordt de imple-
mentatie ingepland. Met de individuele ge-
bruikers zal een geheimhoudingsverklaring 
opgesteld en ondertekend worden. Daarna 
worden ze getraind in het gebruik van de 
applicatie. In de digitale training wordt met 
casuïstiek het gebruikersgemak in de prak-
tijk gebracht.

Wilt u ook aansluiten bij MUIZ neem dan 
voor meer informatie contact op met 
 Marjan Dewitte – Bisschops, project-
manager MUIZ via 043 387 7699.

Lizette Nieste (NAZL) en Math Theunissen 
(GGD-ZL) tijdens de training MUIZ.




