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Handleiding doorgeven data (met IMPeX) 
Afspraken gegevensregistratie PrEP MPX-vaccinatie RIVM 
Versie 14 oktober 2022 

 

Achtergrond 
Voor de monitoring en evaluatie van de monkeypoxvaccinatiecampagne zijn gegevens nodig vanuit 
de vaccinerende GGD’en. Het doel hiervan is om regelmatig te kunnen rapporteren over het aantal 
gevaccineerden en, zo mogelijk, over de vaccinatiegraad en vaccineffectiviteit. 

De LCCB heeft IMPeX beschikbaar gemaakt voor registratie voor GGD’en. Vooralsnog is er 
hiermee geen automatische mogelijkheid om data aan te leveren aan het RIVM. Hier wordt door 
LCCB aan gewerkt. 

Dit document is bedoeld voor GGD’en die gebruikmaken van IMPeX (of dat binnenkort gaan doen) 
en geeft een overzicht van de huidige afspraken. 

 

Welke gegevens aanleveren aan het RIVM? 
1. Registreer dagelijks data op cliëntniveau in iMPeX . 

2. Vul daarnaast wekelijks op maandagen in Osiris een overzicht in van het aantal personen dat de 
week ervoor voor de PrEP MPX-vaccinatie is uitgenodigd (‘Overzicht uitgenodigden MPX-
vaccinatie’). Indien een wekelijkse melding niet mogelijk is, neem dan contact op met het RIVM. 

De uitvraag is per risicogroep en leeftijdsgroep. Derhalve is het nodig dat de GGD afspraken maakt 
met de andere zorgverleners (huisarts en hiv-behandelaren) over het aantal personen dat zij 
uitgenodigd hebben om via de GGD een vaccinatie te ontvangen (en indien mogelijk te 
ontdubbelen). 
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Bijlage: Werkinstructie Osiris AIZ-Registratie 
 

1. Wat is Osiris? 
OSIRIS (Online Systeem voor Infectieziekten Registratie binnen ISIS) is een webapplicatie om 
meldingsgegevens van infectieziekten vast te leggen. Osiris is voor de monkeypoxvaccinaties 
aangepast om op een veilige en overzichtelijke manier verplichte gegevens te verzenden aan het 
RIVM. 

2. Regelen van toegang tot Osiris AIZ-registratiemonkeypoxvaccinatie 
Bestaande Osiris AIZ-gebruikers 
Voor bestaande Osiris AIZ-gebruikers moet nog de rol worden toegekend voor het registreren van 
uitnodigingen en monkeypoxvaccinatie. Dit kan door een mail te sturen naar epi-
datamanagement@rivm.nl met het verzoek de rol voor het registeren van uitnodigingen 
monkeypoxvaccinatie toe te kennen. 
 
Aanmeldprotocol nieuwe gebruikers 
1. Een nieuwe gebruiker maakt een account aan via deze link (dit kan binnen 5 minuten). In de 

meeste gevallen zal dit binnen een uur opgepakt worden). 
Let op: Bij username (gebruikersnaam) moet het emailadres ingevuld worden. Op een emailadres 
kan maar 1 account aangemaakt worden. 
 

 
 
2. Bij ‘purpose of your application’ vul je de eerste optie in: ‘Ik wil algemene infectieziekten melden 

(AIZ)’. In de box eronder vul je ‘Overzicht uitgenodigden MPX vaccinatie’ in. 

mailto:epi-datamanagement@rivm.nl
mailto:epi-datamanagement@rivm.nl
https://aiz.osiris.rivm.nl/osiris.htm?pagina/wfmgebruikernieuw.aspx
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3. EPI-datamanagement ontvangt een mail op epi-datamanagement@rivm.nl wanneer er een 
account is aangemaakt. De dienstdoende datamanager controleert het e-mailadres 
(persoonsgebonden en GGD- of RIVM-domein). 

4. Het account wordt op actief gezet en er wordt een rol toegekend voor het registreren van 
monkeypoxvaccinatie. 

5. De gebruiker wordt per e-mail op de hoogte gesteld dat het account geactiveerd is door EPI-
datamanagement. 

6. De GGD moet voor het GGD-account van de betreffende gebruiker regelen dat deze wordt 
toegevoegd aan de ID manager (IDM) van GGD GHOR met de rol RIVM-OSIRIS-AIZ. Daarna kan 
de GGD’er pas inloggen. 

 
Gegevens invullen in Osiris 
GGD’ers gaan naar de site https://aiz.osiris.rivm.nl/ en klikken daarna op de tegel van hun eigen 
GGD. Vervolgens worden ze doorgestuurd naar de inlogpagina van hun GGD. Log ook hier in met e-
mailadres en wachtwoord. 

Vervolgens ga je naar tabblad ‘Nieuwe melding’. Hier voer je een uniek meldingsnummer 
(bijvoorbeeld dossiernummer van de GGD) in en kies je voor één van de registraties (infectieziekte) 
die de GGD wil gaan invoeren, bijvoorbeeld ‘genodigden MPX-vaccinatie’. 
 
3. Doorgeven aantal genodigden per week in Osiris 
Hier voer je de gegevens van aantal uitgenodigde cliënten per risicogroep en leeftijdscategorie. 
De melding wordt aangemaakt in status ‘Concept’. 
• Kies na bewerken voor 'Voltooien'; dat kan in de volgende statussen 

o Concept 
Melding wordt nog niet meegenomen in de analyses en kan daarna nog bewerkt worden 
door GGD. 

o Gefiatteerd 
Melding wordt wel meegenomen in de analyses en kan daarna nog bewerkt worden door 
GGD. 

o Definitief 
Melding wordt wel meegenomen in de analyses en kan daarna niet meer bewerkt worden 
door GGD: eindstatus van de melding.  

o Gewist 
Onterechte melding: wordt niet meegenomen in de analyse en kan niet meer gebruikt 
worden. Je dient een nieuwe melding te maken als melding wel relevant was. 

 
Het invullen van de volgende vragen is verplicht: 
• Status ‘Fiat’ 

o Uitvoerende CSG (postcode) 
o Contactpersoon (naam & mail) 
o Datum rapportage 
o Primaire indicatie MPX vaccinatie 

• Status ‘Definitief’ 
o Jaarweek nummer 

• Status ‘Gewist’ 
o Aantekeningen GGD voor LCI / EPI 

 

mailto:epi-datamanagement@rivm.nl
https://aiz.osiris.rivm.nl/
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Kanttekeningen 
1. Een melding in status ‘Definitief’ kan niet verwijderd worden. Maak de melding dus pas 

'Definitief' als de cijfers ook echt definitief zijn. Als de cijfers nog niet definitief zijn kan er gemeld 
worden in status ‘Fiat’. Deze meldingen kunnen nog wel verwijderd (met verplichte opgaaf van 
reden). 

2. Een regel uit het overzichtje 'Aantallen cliënten MPX PreP vaccinatie' kan evt. verwijderd worden 
door eerst het vinkje voor de regel aan te zetten en vervolgens te kiezen voor 'Verwijderen'. 

3. Mochten de geboortejaren van de uitgenodigden niet bekend zijn, kunt u de totale aantallen per 
groep aangeven in het veld ‘Indien geboortejaren onbekend, totaal aantal uitgenodigd’.  

4. Soms zijn er groepen die wel tot de lijst uitgenodigden behoren, maar eigenlijk geen indicatie 
voor de MPX-PEP hebben (bijv. al monkeypox gehad, vaccinatie monkeypox gehad PEP, 
vaccinatie in het buitenland). Deze groepen mogen weggelaten worden in de registratie. Het is 
wel zo dat mensen vaak niet zullen komen, zonder de specifieke reden door te geven. De 
mensen van wie het wel bekend is, mogen eruit gehaald worden. In het aantekeningenveld dan 
registreren hoeveel eruit zijn gehaald en met welke reden. 

 

 
 
Screenshot ‘Overzicht uitgenodigden MPX-vaccinatie’. 
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