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LCI-richtlijn Tularemie  
Bijlage 3. Vragenlijst Osiris 

Voldoet de casus aan de klinische EN diagnostische 
criteria? 

☐ ja  

☐ nee  

☐ onbekend  

Indien de casus niet aan de definitie voldoet van 
bevestigde tularemie, wat is dan de reden dat u toch 
wilt melden? 

……………………………………………… 

Melding 
Melding ontvangen op GGD … - … - … 

Aantekeningen GGD voor LCI / EPI ……………………………………………… 

Aantekeningen GGD intern: ……………………………………………… 

Patiënt 
Geslacht ☐ man 

☐ vrouw 

☐ onbekend 

Geboortejaar ……………………………………………… 

Geboortemaand indien leeftijd ≤ 2 jaar ……………………………………………… 

Postcodecijfers ……………………………………………… 

Was de persoon op het moment van diagnose 
woonachtig in een collectieve opvanglocatie voor 
asielzoekers/vluchtelingen? 

☐ ja 

☐ nee 

☐ onbekend 

Ziekte 
Vaststelling eerste ziektedag ☐ onbekend 

☐ geschat 

☐ vastgesteld 
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Indien geschat: verklaring onzekerheid eerste 
ziektedag 

……………………………………………… 

Indien vastgesteld: eerste ziektedag? … - … - … 

Is een datum laboratoriumuitslag beschikbaar? ☐ ja 

☐ niet beschikbaar, ondanks 
uitgevoerd laboratorium-
onderzoek 

☐ nee, geen laboratorium-
onderzoek verricht 

Indien ja: datum laboratoriumuitslag? … - … - … 

Vaststelling diagnose ☐ serologisch 

☐ aantonen verwekker 

☐ klinisch 

☐ epidemiologisch 

Indien Francisella tularensis is aangetoond, op welke 
wijze is dat gedaan? 

……………………………………………… 

Wat waren de klinische verschijnselen? ☐ huidulcer 

☐ regionale lymfadenopathie 

☐ vergrootte en pijnlijke 
lymfeklieren zonder 
zichtbaar ulcer 

☐ conjunctivitis 

☐ cervicale lymfadenopathie 

☐ stomatitis 

☐ faryngitis 

☐ tonsillitis 

☐ buikpijn 

☐ overgeven 

☐ diarree 

☐ longontsteking 
(aanwijzingen op een 
longfoto) 

☐ koorts zonder focus 

☐ sepsis 

☐ anders, namelijk 
…………………………………………… 
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Is de patiënt ten gevolge van deze ziekte in het 
ziekenhuis opgenomen? 

☐ ja 

☐ nee 

☐ onbekend 

Is de patiënt overleden? ☐ ja 

☐ nee 

☐ onbekend 

Indien ja: was het overlijden volgens de behandelend 
arts/huisarts gerelateerd aan deze infectieziekte? 

☐ ja, de infectie was de 
primaire of een secundaire 
doodsoorzaak 

☐ nee 

☐ onbekend, geen informatie 

Epidemiologische gegevens 
Mogelijke bron of plaats van besmetting ……………………………………………… 

Is de patiënt blootgesteld aan een mogelijk besmet 
dier? 

☐ ja 

☐ nee 

☐ onbekend 

Indien ja: welk dier en op welke locatie (gaarne zo 
specifiek mogelijk op welke geografische locatie)? 

dier: ………………………………………… 

locatie: …………………………………… 

Is de patiënt in de voorgaande twee weken 
gestoken/gebeten door een insect? 

☐ ja 

☐ nee 

☐ onbekend 

Indien ja: welk insect en op welke locatie (gaarne zo 
specifiek mogelijk op welke geografische locatie)? 

insect: …………………………………… 

locatie: …………………………………… 

Is de patiënt blootgesteld aan mogelijk besmet 
water? 

☐ ja 

☐ nee 

☐ onbekend 

Indien ja: wat voor watercontact en op welke locatie 
(gaarne zo specifiek mogelijk op welke geografische 
locatie)? 

contact: ………………………………… 

locatie: …………………………………… 

Is de patiënt blootgesteld aan mogelijk besmet 
voedsel? 

☐ ja 

☐ nee 

☐ onbekend 

Indien ja: welk voedsel en op welke locatie (gaarne 
zo specifiek mogelijk op welke geografische locatie)? 

contact: ………………………………… 

locatie: …………………………………… 
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Wat is het meest waarschijnlijke land van 
besmetting? 

☐ Nederland 

☐ onbekend 

☐ China 

☐ Dominicaanse Republiek 

☐ …………………………………………… 

Mogelijke andere landen ☐ Nederland 

☐ niet van toepassing 

☐ onbekend 

☐ China 

☐ …………………………………………… 

Zijn er gerelateerde ziektegevallen? ☐ ja 

☐ nee 

☐ onbekend 

Waar bevinden zich de gerelateerde ziektegevallen? ☐ gezin/huishouden 

☐ studentenvereniging 

☐ instelling/school 

☐ overig 

Soort instelling/school ☐ universiteit 

☐ hogeschool 

☐ middelbare school 

☐ basisschool 

☐ kindercentrum 

☐ asielzoekerscentrum 

☐ dak- en thuislozenopvang 

☐ instelling voor verstandelijk 
gehandicapten 

☐ internaat 

☐ jeugdinstelling 

☐ verpleeghuis 

☐ verzorgingshuis 

☐ ziekenhuis 

☐ andere instelling, namelijk 
…………………………………………… 

Naam instelling/school ……………………………………………… 
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Is de ziekte het meest waarschijnlijk opgelopen 
tijdens de beroepsuitoefening? 

☐ ja, in Nederland 

☐ ja, in buitenland 

☐ nee 

☐ onbekend 

☐ niet van toepassing 

Indien ja: in welke sector is de patiënt werkzaam? ……………………………………………… 

Tijdens welke werkzaamheden heeft de patiënt de 
ziekte waarschijnlijk opgelopen? 

……………………………………………… 

Wat is het beroep dat de patiënt uitoefent? ……………………………………………… 
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