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15 jaar LCI-richtlijnen infectieziektebestrijding
15 years LCI-guidelines infectious diseases control
D.J.M.A. Beaujean, B.M.E. Gorter

Samenvatting
In januari 2011 verscheen de zesde editie van de Richtlijnen Infectieziektebestrijding. Aan
de totstandkoming van de richtlijnen van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding
is in de loop der jaren veel veranderd. Het primaire doel is echter al vijftien jaar hetzelfde:
de infectiebestrijding in het veld ondersteunen bij het dagelijks handelen in de praktijk.
Deze verzameling richtlijnen is inmiddels vrijwel compleet, maar allerminst een star geheel.
De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding streeft naar levende richtlijnen op basis
van vragen en aanvullingen uit de praktijk. Eind 2011 is een bewerking van de de Landelijke
Coördinatie Infectieziektebestrijding-richtlijnen voor gebruik in Vlaanderen verschenen:
Richtlijnen Infectieziektebestrijding Vlaanderen.
(Tijdschr Infect 2012;7:109-13)

Inleiding
In januari 2011 verscheen de zesde editie van het
boek Richtlijnen Infectieziektebestrijding. Hoewel er in
de totstandkoming van de Landelijke Coördinatie
Infectieziektebestrijding (LCI)-richtlijnen in de loop
der jaren veel is veranderd, is het primaire doel ervan
al vijftien jaar hetzelfde: de infectiebestrijding in het
veld ondersteunen bij het dagelijks handelen.
Hoe komen deze richtlijnen tot stand? En hoe krijgen
ze in de toekomst meer een multidisciplinaire vorm?
Het vaststellen van een infectieziekte betekent altijd
dat er ergens een bron is, waaraan mogelijk meerdere
mensen zijn blootgesteld, en soms dat de zieke ook

weer verspreiding naar anderen veroorzaakt. Een
snelle en adequate reactie met effectieve maatregelen
is vereist. Omdat de mogelijke maatregelen legio zijn,
en iedere situatie anders is, helpen richtlijnen om snel
een zinvolle actie te ondernemen. De Nederlandse
richtlijnen voor bestrijding van infectieziekten worden
gemaakt door de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het Centrum Infectieziektebestrijding,
onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te Bilthoven. De richtlijnen
zijn bedoeld als ondersteuning voor de dagelijkse
GGD-praktijk. Er zijn inmiddels 90 ziektespecifieke
bestrijdingsrichtlijnen.
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Landelijk kwaliteitsbeleid
De LCI-richtlijnen zijn een belangrijk instrument
voor het realiseren en handhaven van een landelijk
kwaliteitsbeleid op het gebied van infectieziektebestrijding in de openbare gezondheidszorg. De
richtlijnen zijn in eerste instantie bedoeld voor de
GGD-medewerkers die betrokken zijn bij infectieziektebestrijding. Daarnaast mogen de LCI-richtlijnen zich verheugen in een grote belangstelling
vanuit andere beroepsgroepen en wetenschappelijke
verenigingen.

Doel, inhoud en criteria
LCI-richtlijnen geven per infectieziekte een systematisch overzicht van:
1. de meest recente kennis over relevante aspecten;
2. 
landelijke afspraken over de aanpak van de
bestrijding;
3. 
de rol van de GGD en andere professionals
betrokken bij de bestrijding.

Het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI)
is ingesteld met de opdracht landelijke uniforme
afspraken over de bestrijding van infectieziekten te
realiseren. Het LOI bestaat uit artsen infectieziektebestrijding van GGD’en, een medisch adviseur
entadministratie en vertegenwoordigers van het
Landelijk Overleg Verpleegkundigen Infectieziektebestrijding, het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCVB), GGD Nederland, de Inspectie voor
de gezondheidszorg, het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) en de Nederlandse
Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM).
De redactieraad van het LOI komt vijf keer per jaar
samen en bepaalt de opbouw en inhoud van de
LCI-richtlijnen.

Een LCI-richtlijn is systematisch opgebouwd (zie
Figuur 1 op pagina 111). Met name gegevens voor
de bestrijding van een bepaalde infectieziekte in
de Nederlandse situatie zijn van belang. De richtlijn
moet toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk en dus
moet de inhoud theoretische handboeken overstijgen.
De landelijk gemaakte afspraken over de aanpak
van specifieke bestrijdingsproblemen moeten duidelijk
vindbaar zijn. Er moet expliciet aandacht zijn voor de
specifieke rol van de GGD en de landelijke overheid.
De materie is vaak te complex om hiervoor een lokaal
of regionaal beleid te formuleren. Het benoemen van
expliciete taken draagt bij tot versterking van de
positie van de medewerker infectieziektebestrijding
binnen zijn instelling.
Verder dient een richtlijn zo bondig mogelijk te zijn,
zelfs waar het voor sommige infectieziekten erg lastig
is beknopt en toch volledig te blijven.

Jaarlijks worden de bestaande richtlijnen getoetst
op actualiteit en wordt beslist welke richtlijnen herzien en welke nieuw ontwikkeld moeten worden. Bij
herziening of ontwikkeling maakt een Provinciaal
Overleg Infectieziektebestrijding (POI) een knelpuntenanalyse. Vervolgens wordt een auteur gezocht die
inhoudelijk deskundig is op het betreffende gebied.
In een richtlijn staan alle aspecten van een infectieziekte beschreven, zoals epidemiologie, onderzoek,
preventie en bestrijding. Diverse deskundigen en meelezers uit verschillende disciplines geven in verschillende beoordelingsrondes hun commentaar op de
conceptversies van de richtlijn. Na vaststelling in het
LOI wordt de definitieve richtlijn ter goedkeuring
naar de Gezondheidsraad gestuurd.
De procedure rond een richtlijn kan zeker anderhalf
jaar duren; bij een uitbraak van een nieuwe infectieziekte is die tijd er niet. In dat geval wordt een speciale
werkgroep van deskundigen geformeerd en een richtlijn geschreven op basis van de (beperkt) beschikbare, actuele kennis.

Geschiedenis
De Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI) werd in 1995 opgericht ten behoeve
van het verrichten van crisismanagement bij epidemieën en de ontwikkeling van landelijke richtlijnen,
protocollen en draaiboeken voor de GGD’en. De
LCI hoefde niet met lege handen te beginnen: in de
jaren ‘80 van de vorige eeuw werd in de provincie
Noord-Holland door de Basisgezondheidsdiensten
gebruik gemaakt van het zogenoemde Rode boekje,
opgezet onder auspiciën van de GG&GD Amsterdam
naar voorbeeld van het Amerikaanse ‘Control of
Communicable Diseases in Man’. Uit dit boekje
is de Vereniging van Directeuren Basisgezondheidsdiensten/Geneeskundige Hoofdinspectie Infectieziekten (VDB/GHI)- klapper voortgekomen. Deze
klapper vormde de basis voor de toenmalige LCIprotocollen. Lange tijd werden deze protocollen
uitgegeven in de vorm van een losbladig systeem.
Elk kwartaal kregen de GGD’en aanvullingen en
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Figuur 1. Indeling LCI-richtlijn.
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wijzigingen toegestuurd. In 2001 verschenen de
protocollen voor het eerst in boekvorm: Het Protocollenboek Infectieziekten. Al snel na de oprichting
van de LCI werden ze op het internet gepubliceerd.
In 2008 kwam er een naamswijziging: het boek heet
tegenwoordig Richtlijnen Infectieziektebestrijding. De
LCI spreekt over ‘Richtlijnen Infectieziektebestrijding’
om te benadrukken dat ze richting geven aan het
handelen in de dagelijkse praktijk van de infectieziektebestrijding. Elke twee jaar wordt het boek
herzien. Tussentijds nieuw verschenen of herziene
richtlijnen worden op de website van de LCI gepubliceerd (http://rivm.nl/Thema_s/Infectieziekten).
Nieuwe infectieziekten
In de loop der jaren zijn vele richtlijnen ontwikkeld.
Omdat voor veel infectieziekten in de openbare
gezondheidszorg inmiddels een richtlijn bestaat,
leiden meldingen van infectieziekten nauwelijks meer
tot nieuwe richtlijnen. Dat gebeurt alleen nog als er
sprake is van een nieuwe ziekte, zoals in het verleden
vogelgriep en ‘severe acute respiratory syndrome’
(SARS). Meldingen uit het veld kunnen wel aanleiding zijn om een richtlijn aan te passen. Dat is
recentelijk gebeurd met de LCI-richtlijn Q-koorts
en de LCI-richtlijn hoofdluis.
‘Evidence-based’ richtlijnontwikkeling
Op verzoek van de Gezondheidsraad is de LCI in
2006 met het kwaliteitsinstituut Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO) een project gestart om uitspraken
en adviezen in een richtlijn met literatuur te onderbouwen. De auteur van een richtlijn destilleert samen
met de redactieraad en een medewerker van het CBO
onderzoeksvragen uit de door een Provinciaal Overleg
Infectieziekten (POI) opgestelde knelpuntenanalyse.
Daarop volgt uitgebreid literatuuronderzoek. De
vragen worden met literatuurverwijzingen, overwegingen en aanbevelingen in een bijlage bij de richtlijn beantwoord.

Bedrijfsgeneeskunde
Het is opvallend hoe vaak in de praktijk adviesvragen
een arbeidscomponent bevatten. In opdracht van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
worden de richtlijnen sinds 2008 uitgebreid met
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informatie over werknemers die vanwege hun beroep
extra risico lopen op een bepaalde infectieziekte, zoals
zwangere leidsters van een kinderdagverblijf waar
waterpokken heerst. Dit maakt de richtlijnen meer
relevant voor bedrijfsartsen en andere professionals
in de bedrijfsgezondheidszorg. Deze uitbreiding slaat
een brug tussen de openbare gezondheidszorg en de
bedrijfsgeneeskunde.

Diagnostiek
Door de LOI-redactieraad is een subcommissie Diagnostiek ingesteld met als doel artsen-microbiologen
en de openbare gezondheidszorg (OGZ)-laboratoria
meer te betrekken bij het opstellen van de LCIrichtlijnen. Vanaf begin 2010 wordt paragraaf 3:
Diagnostiek geschreven door een (arts-)microbioloog.
Deze paragraaf wordt vervolgens voorgelegd aan de
leden van de NVMM om de mogelijkheid te bieden
commentaar te leveren. Daarna wordt de paragraaf
in de richtlijn opgenomen.

Levende richtlijnen
Hoewel de verzameling richtlijnen nu vrijwel compleet is, is het allerminst een star geheel. De LCI
streeft naar levende richtlijnen. Omdat nooit alle
praktijkgevallen in één richtlijn aan bod kunnen
komen, bellen professionals dagelijks met de LCI voor
advies op maat. Deze adviezen worden wekelijks verzameld en besproken. Soms blijkt informatie in de
richtlijn te ontbreken, bijvoorbeeld een dosering, of
is een zin niet eenduidig geformuleerd. Wijzigingen
worden direct op de website verwerkt. Per richtlijn is
te zien wat de meest recente wijzigingen zijn. Alle
wijzigingen worden ook eens per twee maanden per
e-mail doorgegeven aan de vaste gebruikers van de
richtlijnen.

Multidisciplinaire samenwerking
Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport coördineerde de LCI in 2011
voor het eerst een multidisciplinaire richtlijn. In
de werkgroep, die deze richtlijn opstelde, waren vele
verschillende hulpverlenende instanties vertegenwoordigd. De richtlijn gaat over de diagnostiek en
behandeling van langdurige klachten na het doormaken van acute Q-koorts. De complexiteit en
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mogelijk langdurige gevolgen van sommige infectieziekten vereisen steeds meer afstemming binnen en
tussen de eerste- en tweedelijnszorg. De LCI verwacht
steeds vaker een rol te spelen bij het ontwikkelen
van multidisciplinaire richtlijnen.

Internationale samenwerking
Eind 2011 heeft het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid (VAZG) in samenwerking met het
RIVM een richtlijnenboek infectieziektebestrijding
Vlaanderen uitgebracht. Dit boek is een bewerking
van de Nederlandse LCI-richtlijnen. Er is een selectie
gemaakt van de meest voorkomende infectieziekten
waarmee de artsen en verpleegkundigen infectieziekte-
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bestrijding van de Vlaamse overheid geconfronteerd
worden tijdens hun dagelijks werk.

De LCI is sinds 2005 onderdeel van het Centrum
Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
De LCI-richtlijnen staan op:
http://rivm.nl/Thema_s/Infectieziekten.
Ze worden ook in boekvorm uitgegeven. Elke
twee jaar verschijnt een herziening. LCI-Richtlijnen
Infectieziektebestrijding is te bestellen via tel. nr:
030 274 70 00 of e-mailadres: lci@rivm.nl.
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