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1. Inleiding
Deze bijlage beschrijft de verantwoording, de werkwijze en de onderbouwing van het
Verpleegkundig Stappenplan (VSI) Mazelen. Deze is gemaakt door de LOVI-redactieraad1.
De auteur van dit stappenplan is Gerry van Renselaar werkzaam bij GGD Flevoland.
2. Verantwoording
De kaders van dit stappenplan worden gevormd door de LCI-richtlijn ‘Mazelen”
(LCI/CIb/RIVM richtlijn) de Wet Publieke Gezondheid en de WGBO. De leden van de
redactieraad toetsen het stappenplan aan hun eigen praktijkervaring en aan die van het het
team waarin zij werkzaam zijn. Daarmee kan het stappenplan ‘practice based’ worden
genoemd.
3. Routing en resultaten
Voor het vaststellen is de afgesproken routing doorlopen. De VSI ‘Mazelen’ heeft in 2011 in
conceptvorm 4 maanden op de CIb-website gestaan met het verzoek aan artsen en
verpleegkundigen infectieziektebestrijding om deze te toetsen in de praktijk. Drie POI’s
hebben reacties ingestuurd. 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.
Andere genoemde reacties:
1.Punt 1 b .2 Reactie: Beschrijven van eerste ziektedag verwijderen.
Verschijnselen 1ste ziektedag worden specifiek genoemd omdat daar soms verwarring over
is. (Is het koorts of het zichtbaar worden van het exantheem?)
2.Punt 1.b.4 Reactie: gezinscontacten toevoegen.
Dit komt terug bij de interventies en is daarom niet toegevoegd.
3.Punt 2.2 Vraag om herzien van de koptekst.
Is veranderd in Bronopsporing en Contactonderzoek
4.Punt 2.2.a Toegevoegd “overleg met het IDS (voormalig LIS) en verwijzing naar de
Richtlijn.
5.Punt 2.2.c “tot en met 4 dagen na het ontstaan van het exantheem” is blijven staan om
duidelijk te zijn hierin.
6.Punt 2.4.c “extra aandacht voor hoest- en handhygiëne” is blijven staan omdat dat met
name juist bij deze zeer besmettelijke ziekte van extra groot belang is.
7.Punt 2.4.d “ Mazelen is zeer besmettelijk” is verplaatst naar punt 2.4.c met een verwijzing
naar de richtlijn mbt. de besmettelijkheid.
8.Punt 2.6.c “en andere relevante partners” is toegevoegd.
Een aantal reacties zijn niet overgenomen om uniformiteit in de stappenplannen te
handhaven. Sommige andere verbetersuggesties betroffen zaken die als vanzelfsprekend
worden gezien binnen het werkveld, en zijn ook niet overgenomen.
In het LOVI is geadviseerd om de als storend ervaren zinssnede “de patiënt en/of de
ouders/verzorgers van de patiënt” te vervangen door enkel het woord patiënt, met een
toelichtende voetnoot.
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De VSI is op 17 februari 2012 in het LOVI vastgesteld en maart 2012 als definitief op de CIbwebsite geplaatst. De VSI heeft een onbepaalde geldigheidsduur. Herziening is gekoppeld
aan de LCI-richtliin “Mazelen”.
Gebruikers worden uitgenodigd hun aanmerkingen ter verbetering aan de redactieraad te
zenden via de op de website aangegeven route.
4. Aanbevelingen
Geen
5. Registratieformulier
Voor mazelenmelding kan gebruik gemaakt worden van de gestructureerde vragenlijst zoals
weergegeven in Osiris.
(landelijke online registratieapplicatie voor meldingsplichtige infectieziekten)
1 De LOVI redactieraad bestond tijdens het schrijven van deze VSI uit: Ton Oomen, Corien Swaan (RIVM/CIb/LCI) Alice
Prenger (Hulpverleningsdienst Groningen) Lian Bovée (GGD Amsterdam) Mirian Bongartz ( GGD Limburg-Noord) Gerry van
Renselaar (GGD Flevoland)
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