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Beleid preventie infectieziekten 

Inleiding 

Infectieziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door ziekteverwekkers zoals virussen, 
bacteriën, schimmels of parasieten. Mensen kunnen infectieziekten aan andere mensen 
overdragen. Bijvoorbeeld door hoesten en niezen (zoals bij de griep), maar ook door 
seksueel contact (zoals bij hepatitis B). Daarnaast kunnen infectieziekten ook overgebracht 
worden door het eten van besmet voedsel of het drinken van besmet water (zoals bij 
hepatitis A). 

De zorgverleners van Evita vervullen een signalerende en preventieve rol in het geval van 
infectieziekten. De stappen die een zorgverlener van Evita zet wanneer er sprake is van een 
klant met infectieziekte of in geval van een nieuwe klant met een infectieziekte die zorg 
vraagt, zijn opgenomen in een stroomschema. 

Veelal komen mensen met een infectieziekte de klant bij de huisarts terecht. De huisarts is 
verplicht bepaalde infectieziekten aan de GGD te melden. Er zijn 42 infectieziekten waarvoor 
een meldingsplicht geldt. De infectieziekten waarvoor een meldingsplicht geldt, voldoen aan 
tenminste één van de vier onderstaande criteria en zijn verdeeld over vier groepen. Voor 
elke groep gelden andere maatregelen die genomen dienen te worden. 

De vier criteria: 
 
• De infectieziekte komt voort uit een open bron waartegen de omgeving zich niet of 

moeilijk kunnen beschermen. Gezien de aard en besmettelijkheid van de ziekte moeten, al 
dan niet dwingend opgelegde maatregelen getroffen worden om verspreiding van de 
ziekte te voorkomen. 

• De melding is onmisbaar voor preventie en bestrijding en kan niet op een andere op een 
andere manier verkregen kan worden. 

• De melding is van belang om afgeleide risico’s voor de bredere populatie tijdig te 
signaleren, zoals het falen van vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma. 

• De infectieziekte heeft mogelijk internationale consequenties en moet worden gemeld aan 
de Wereld Gezondheidsorganisatie volgens de Internationale Gezondheidsregels. 

 
De vier groepen: 
 
Groep A: Gedwongen opname tot (thuis)isolatie, gedwongen onderzoek, gedwongen 
quarantaine (inclusief medisch toezicht), verbod van beroepsuitoefening. 
 
Groep B1: Gedwongen opname tot (thuis)isolatie, gedwongen onderzoek, verbod van 
beroepsuitoefening. 

Groep B2: Verbod op beroepsuitoefening. 

Groep C: Dwingende maatregelen kunnen niet opgelegd worden. Maar melding en 
persoonsgegevens zijn nodig om maatregelen rondom de patiënt of anderen in de 
gemeenschap mogelijk te maken. 
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Preventieteam Evita 
 
Evita heeft haar eigen Preventieteam Infectieziekten. Dit team komt één keer per jaar bij 
elkaar om landelijke ontwikkelingen en/of wijzigingen op het gebied van de preventie van 
infectieziekten met elkaar te bespreken. Zo nodig worden zij hier tussentijds over 
geïnformeerd door de kwaliteitsfunctionaris. 
 
De coördinerend wijkverpleegkundige zal in een situatie met een klant of zorgverlener met 
een mogelijke infectieziekten contact opnemen met de GGD. De GGD zal per situatie een 
advies op maat geven over te nemen maatregelen voor zowel klant als zorgverlener(s). 
 
GGD Den Haag 
Infectieziektebestrijding en Hygiëne (I&H) 
Westeinde 128 
2512 HE  Den Haag 
(t)14 070  
 
De GGD is in geval van nood buitenkantooruren altijd bereikbaar voor professionals. 
 
Onder Infectieziektebestrijding en Hygiëne (I&H) vallen vijf afdelingen: 
 
• Infectieziektebestrijding (t) 070-353 72 40 (optie 2) 
• Reizigeradvies- en vaccinatiecentrum 
• Regionaal SOA-centrum (t) 070-353 66 88 
• Tuberculosebestrijding (t) 070-353 71 69 
• Leefomgeving  (t) 070-353 71 82 
 
De GGD spoort de bron van een infectie op en gaat na of contacten van de patiënt risico 
lopen op besmetting. Daarbij kan de GGD maatregelen nemen ter bescherming van 
contacten en ter preventie van de ziekte. Vervolgens rapport de GGD de meldingsplichtige 
infectieziekte aan het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM. Dit gebeurt 
anoniem. Uw gegevens worden niet landelijk bekend. Het CIb gebruikt deze informatie onder 
andere voor de beoordeling van vaccineffectiviteit en indien nodig voor landelijke 
bestrijdingsmaatregelen. Bij dreiging van een internationale infectieziekte-
uitbraak beoordeelt het CIb of meldingen aan 
de Wereldgezondheidsorganisatie doorgegeven moeten worden. 

 

 

 

 

Bovenstaande informatie komt van de GGD Den Haag en de RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 

 


