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1. Inleiding
Deze bijlage beschrijft de verantwoording, de werkwijze en de onderbouwing van het
Verpleegkundig Stappenplan infectieziektebestrijding (VSI) Erythema infectiosum,
geschreven door de LOVI-redactieraad1.
2. Verantwoording
De kaders van dit stappenplan worden gevormd door de LCI-richtlijn Erythema infectiosum
(mei 2011) , LCI-draaiboek ‘Richtlijn voor GGD bij melding exantheem’, de richtlijnen van de
Werkgroep Infectieziektepreventie (WIP), de WPG (Wet publieke gezondheid). Deze geven
richting aan wat de overwegingen zijn voor het handelen in de dagelijkse praktijk. Binnen de
redactieraad en bij de meelezende arts is overeenstemming over de in het stappenplan
beschreven interventies. Daarmee is het stappenplan als ‘practice based’ aan te duiden.
Naast de LCI-richtlijn 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 de afgesproken routing doorlopen. Een aantal tekstuele opmerkingen
zijn als verbetering overgenomen. Daarnaast is de lay-out geüniformeerd.
Onderstaande reactie werd al beschreven maar worden opnieuw aangegeven:
1. Reacties die betrekking hebben op interne afspraken binnen een GGD, bijvoorbeeld
‘diagnostiek niet door GGD maar huisarts’; ‘taak van de bedrijfsarts, niet van de GGD’
zijn niet gehonoreerd omdat dit lokaal beleid blijkt te zijn. De VSI worden algemeen
opgesteld zodat er een landelijke herkenning is en ruimte voor het aanvullen van
lokale afspraken.
Discussiepunt
De VSI is op 15 april 2008 in het LOVI besproken. Het bleek dat veel GGD’en interventies
uitvoeren op grond van een vermoeden van vijfde ziekte zonder laboratoriumdiagnostiek. Zo
wordt dan bijvoorbeeld geadviseerd dat een zwangere zich kan laten testen. Indien zij
antistoffen blijkt te hebben is er niets aan de hand, maar als dat niet zo is dient alsnog
geverifieerd te worden of het bij de index wel om vijfde ziekte gaat. Laboratoriumdiagnostiek
wordt in deze context als belastend voor kinderen ervaren.
Dit discussiepunt, dient er bij een index laboratoriumdiagnostiek te zijn verricht voor een
GGD interventies start, of kan worden volstaan met sterke klinische verdenking, is
voorgelegd aan de LCI. Het standpunt van de LCI is dat dit toch maatwerk blijft en in deze
specifieke situatie het legitiem kan zijn om niet per definitie uit te gaan van laboratorium
bevestigde gevallen. Niettemin blijft het een primair streven om slechts dan interventies te
starten wanneer een infectieziekte met laboratoriumdiagnostiek is vastgesteld.
Op grond van deze uitspraak is bij stap 2.2 punt c toegevoegd:
Op basis van een sterke klinische verdenking op vijfde ziekte bij een of enkele
kinderen kan de GGD overwegen om direct bloedonderzoek bij zwangere contacten
voor te stellen. Dit om invasief onderzoek bij kinderen te vermijden.
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Op 24 juni 2014 is deze herziening besproken in het 43e LOVI en is deze VSI vastgesteld en
daarna op de LCI-website geplaatst. De VSI heeft een onbepaalde geldigheidsduur.
Herziening is gekoppeld aan de LCI-richtlijn ‘Erythema infectiosum’. Gebruikers worden
uitgenodigd hun opmerkingen ter verbetering aan de redactieraad te sturen via de op de
website aangegeven route.
4. Registratieformulier
Bij de VSI Erythema infectiosum is niet gekozen voor het ontwikkelen van een
ziektespecifiek registratieformulier. Er kan gebruik worden gemaakt van het
basisregistratieformulier.
5. Aanbevelingen
Er zijn geen aanbevelingen gedaan door de verpleegkundige redactieraad.
1 De LOVI redactieraad bestaat in 2014 uit: Ton Oomen (RIVM/ LCI), Corien Swaan (RIVM/LCI), Mirian Bongartz
(GGD Noord-Limburg), Gerry van Renselaar (GGD Flevoland), Netty Schuurman (GGD Twente), Riany
Brugmans (GGD Den Haag)

6. Herziening juni 2014:
In juni 2014 is de VSI herzien. Er zijn hier en daar enkele woorden weggelaten of
toegevoegd. Er zijn weinig aanpassingen. De werkwijze is nog steeds actueel.
(2) De LOVI-verpleegkundige redactieraad bestond tijdens het herzien van deze VSI uit:Gerry Renselaar GGD
Flevoland, Ton Oomen LCI, Riany Brugmans GGD Haaglanden, Nettie Schuurman GGD Twente, Miriam
Bongartz GGD Limburg Noord.
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