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1. Inleiding 
Deze bijlage beschrijft de verantwoording, de werkwijze en de onderbouwing van het 
Verpleegkundig Stappenplan ‘Meningokokkenziekte’ (VSI).  
Dit stappenplan is geschreven door de Verpleegkundige Redactieraad van het LCI (1)  
 

2. Verantwoording 
De kaders van dit stappenplan worden gevormd door de LCI-richtlijn ‘Meningokokkose-
Meningokokkenziekte’ (november 2003, herzien in 2010), de protocollen van de Werkgroep 
Infectieziektepreventie (WIP), en de WGBO. 
Deze geven richting aan wat de overwegingen zijn voor het handelen in de dagelijkse 
praktijk.  Na landelijke inventarisatie in 2005  bleken bij GGD Delftland en het Provinciaal 
Infectieziekteoverleg in Zeeland-Brabant (ZeeBra) bruikbare protocollen voor 
meningokokkenziekte voorhanden te zijn. 
Binnen de Redactieraad en de meelezende artsen is consensus over de in het stappenplan 
beschreven interventies. Daarmee is het stappenplan met name als ‘practice based’ aan te 
duiden.  
Naast de genoemde geraadpleegde literatuur zijn de ervaringen van de werkgroepleden en 
het team waarin zij werkzaam zijn uitgangspunt voor het stappenplan.  
 

3. Routing en resultaten 
Voor het vaststellen is in 2005 de afgesproken routing doorlopen.  
Het VSI ‘Meningokokkenziekte’ heeft in conceptvorm vanaf april 2004 op de LCI-website 
gestaan met het verzoek aan artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding deze te 
toetsen in de praktijk. Een aantal reacties waren tekstueel van aard, en zijn als verbetering 
overgenomen. Daarnaast is naar aanleiding van reacties de lay-out geüniformeerd door een 
redactiemedewerker van de LCI. Alle andere reacties betroffen een andere visie op de 
taakuitvoering van de GGD. Deze zijn voorgelegd aan het LOI: 
De punten voor het LOI waren:  
1.  Moeten kopieën van labuitslagen verzameld worden. Is dat een GGD taak. 
2.  Moet het profylaxebeleid worden getoetst. Is dat een GGD taak. 
3.  Idem: moet het profylaxebeleid bij de evaluatie worden geverifieerd.  
4.  Moet de patiënt ter evaluatie nog benaderd worden. 
De resultaten zijn integraal overgenomen in deze VSI. 
Op 26 april 2005 is het VSI in het LOVI vastgesteld en daarna op de LCI internetpagina 
gepubliceerd. Het VSI heeft een onbepaalde geldigheidsduur. Herziening is gekoppeld aan 
het LCI protocol. Gebruikers worden uitgenodigd hun aanmerkingen ter verbetering aan de 
redactieraad toe te zenden via de op de website aangegeven route. 
In 2012 is de VSI herzien en geactualiseerd, en opnieuw in het LOVI behandeld en 
vastgesteld. 
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4. Aanbevelingen 
Geen 

5. Versiebeheer 
- Op 26 april 2005 is deze VSI in het LOVI vastgesteld en daarna op de LCI website 
gepubliceerd. 
- In februari 2008 is het ziektespecifieke registratieformulier meningokokkenziekte verwijderd 
van de website. Dit omdat het formulier verouderd was, te uitvoerig en niet parallel liep met 
de Osiris registratie. Ook in de VSI zelf zijn de verwijzingen naar dit formulier verwijderd uit 
de tekst. 
- In augustus 2012 is deze VSI herzien en geactualiseerd. Inhoudelijk zijn er geen 
wijzigingen aangebracht.  
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