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Inleiding
Deze bijlage beschrijft de verantwoording, de werkwijze en de
onderbouwing van het Verpleegkundig Stappenplan Infectieziekten (VSI)
Leptospirose. Dit stappenplan is geschreven door de LOVI-redactieraad
van de LCI. 1
Verantwoording
De kaders van dit stappenplan worden gevormd door de LCI-richtlijn
Leptospirose, de Wpg (Wet publieke gezondheid) de richtlijnen van de
Werkgroep Infectieziektepreventie (WIP) en de WGBO. Deze geven
richting aan wat de overwegingen zijn voor het handelen in de
dagelijkse praktijk.
Binnen de redactieraad en de meelezende artsen is overeenstemming
over de in het stappenplan beschreven interventies. Daarmee is het
stappenplan als ‘practice based’ aan te duiden. De ervaringen van de
werkgroepleden en het team waarin zij werkzaam zijn eveneens
uitgangspunt geweest voor dit stappenplan.
Routing en resultaten
Voor het vaststellen is de afgesproken routing doorlopen. De VSI
Leptospirose heeft in conceptvorm vanaf mei 2006 op de LCI-website
gestaan met het verzoek aan artsen en verpleegkundigen
infectieziektebestrijding deze te toetsen in de praktijk.
Reacties uit diverse POI’s waren:
1. Tekstuele reacties. Deze zijn als verbetering overgenomen.
2. Er werden enkele toevoegingen gedaan die rechtstreeks konden
worden overgenomen uit LCI-protocol leptospirose en het
stappenplan vollediger maakten.
3. Een andere reactie betrof het gemis van patiënteninformatie over
de uitgebreide surveillance door Nationaal Referentielaboratorium
voor Leptospirosen (NRL) Daarnaast is naar aanleiding van
reacties de lay-out geüniformeerd door een redactiemedewerker
van het LCI.
Op 5 juni 2007 is het VSI in het LOVI vastgesteld en in oktober op de
LCI-website geplaatst. De 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 2014 is de VSI na een herziening opnieuw in het LOVI vastgesteld.
Op dat moment was de LCI-richtlijn in herziening. De herziene richtlijn is
in november 2015 vastgesteld en op de RIVM-website geplaatst. Naar
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aanleiding van de herziene richtlijn is de in 2014 vastgestelde VSI
eveneens aangepast (met name wat betreft de verwijzingen naar de
richtlijn en bijhorende bijlagen). De herziene VSI is in augustus 2016 op
de RIVM-site geplaatst.
De VSI heeft een onbepaalde geldigheidsduur. Herziening is gekoppeld
aan de LCI-richtlijn. Gebruikers worden uitgenodigd hun aanmerkingen
ter verbetering aan de redactieraad via lci@rivm.nl.
Aanbeveling
De redactieraad heeft geen aanbevelingen.
Registratieformulier
Voor leptospirosemeldingen kan gebruik gemaakt worden van bijlagen 1
en 2 van de LCI-richtlijn Leptospirose.

Pagina 2 van 2

