
Monsterafname door GGD
op locatie nodig?

Indien andere mogelijkheden (zoals 
pakketjes opsturen), scoor je hier 

‘nee’

Ja:
GA OP HUISBEZOEK

Nee

A: MELDING/ZIEKTEGERELATEERD                                                   SCORE
- Ziekte blijkt moeilijk in te dammen 10
- Collectieve ziektelast voor de instelling:

ernstig (bv ziekenhuisopnames, overlijdens) 8
matig 4
geen 0

- Melding wordt gedaan in beginstadium van uitbraak 6
- Advies om op HB te gaan staat in richtlijn 4
   (Indien hierover niets in de richtlijn staat, scoor je hier geen punten)

- Impact ziektelast voor het individu:
ernstig (bv ziekenhuisopname) 2                           
matig   (beperkt functioneren zowel lichamelijk 1

                                      als psychisch)                        
geen 0 

                                                                                       Totale score A: ……...           

8 punten of meer Minder dan 8 
punten

NIET OP 
HUISBEZOEK

B:INDEX-EN OMGEVING GERELATEERD                                                                 SCORE
- Huisbezoek op verzoek van de instelling 15
- Contactonderzoek is complex en niet haalbaar via de telefoon 12
- Goede beeldvorming van situatie is niet haalbaar via de telefoon 9
- Er is sprake van onrust in de omgeving 6
- Kans op groot aantal  blootgestelden binnen de instelling 3   

                                                                              Totale score B: ……..

C: RELATIEGERELATEERD                                                                                           SCORE
Het is nodig -of via de telefoon is het niet mogelijk of effectief- om:
- Medewerkers/bewoners te motiveren tot aanpassing van gedrag 5
- Voorlichting te geven 4
- Te netwerken met de instelling 3
- Medewerkers/ cliënten/ omgeving gerust te stellen 3
- Ondersteuning vanuit de GGD te bieden omdat er onvoldoende kennis in
  instelling aanwezig is om de uitbraak te bestrijden 3
- Volledige gegevens te verzamelen 3
- Na te gaan of adviezen worden opgevolgd 1
              

                                                                                                      Totale score C: ……..

                Tel score B en C bij elkaar op: ……..

Minder dan 25? 
NIET OP 

HUISBEZOEK

25 of meer?
GA OP HUISBEZOEK

Mogelijk spelen de volgende argumenten een rol om NIET op huisbezoek te gaan, ondanks 
uitkomst van de beslisboom:

·  veiligheid personeel mbt agressierisico kan niet worden gewaarborgd
·  werkdruk maakt het afleggen van een huisbezoek ontoelaatbaar
·  veiligheid personeel mbt besmettingsgevaar kan niet worden gewaarborgd
·  anders (persoonlijke redenen, gewoontes, voorkeuren cliënt, etc.)

Indien dit het geval is, noteer dit in de casus/het dossier

BESLISBOOM VOOR MELDINGEN VAN INSTELLINGEN
1. Toepassing mogelijk op ieder moment in de casus, bijvoorbeeld na het eerste 
(telefonische) gesprek met de instelling en/of wanneer getwijfeld wordt of een 
huisbezoek moet worden afgelegd.
2. Omcirkel bij A, B en C de score(s) indien een vraag met ‘Ja’ beantwoord kan worden 

Dit project is mogelijk gemaakt door financiering vanuit het RIVM-project Regionale ondersteuning, RAC-regio Utrecht
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