Bijlage 2: Lijst van verwezen documenten en relevante
bijlagen
Document

Inhoud/bijlagen

Draaiboek ‘Aanvragen diagnostiek
door de GGD’

Voorraadbeheer, administratie, persoonlijke
beschermingsmiddelen, materialen voor onderzoek,
tijdelijke opslag, verpakkingsmateriaal, transport, uitslag
en interpretatie, niet-verwerkbare monsters,
vergoedingsregeling
Bijlagen: instructie patiënt, werkinstructie professional,
wettelijke bepalingen, beleids- en
uitvoeringsovereenkomst diagnostiek, afvalstromen
infectieuze stoffen, praktijkrichtlijn verzending
diagnostiekmateriaal

Draaiboek ‘Gedwongen isolatie,
quarantaine en medisch
onderzoek’

Stroomschema’s, procedure, betrokken actoren,
financiering, persbeleid
Bijlagen: Wpg, checklist GGD, brief aan burgemeester,
beoordelingsformulier noodzaak, beschikkingen
gedwongen maatregelen, criteria opheffen maatregelen,
wet bijzondere opname in psychiatrische ziekenhuizen

Draaiboek ‘International Health
Regulations’
Beschrijving van de rol van de IHR bij
de infectieziektebestrijding.

Actiepunten, wettelijk kader, meldingssysteem,
afhandeling melding.
Bijlagen: IHR notification decision instrument,
aangewezen plaatsen van binnenkomst, Wpg, besluit
publieke gezondheid, maritieme gezondheidsverklaring,
gezondheidsgedeelte algemene verklaring luchtvaart

Draaiboek
‘Tuberculosecontactonderzoek’

Basismethodologie, ringprincipe, plaats van
laboratoriumdiagnostiek, communicatie, uitvoering
eerste en tweede ring, uitvoering derde ring,
gegevensverzameling.

Draaiboek ‘Gastro-enteritis en
voedselvergiftigingen
(voedselinfecties)’

Aanvullend (epidemiologisch) onderzoek bij een
(mogelijk) voedselgerelateerde uitbraak, voorbereiding
op een uitbraak, aanvullende informatiebronnen
Bijlagen: epidemische curve, oorzaken per
symptoomcomplex, checklist bij (vermoeden van)
opzettelijke daad, rapport van onderzoek door GGD naar
mogelijke voedselinfectie of –vergiftiging, overzichtstabel
aanvullend (epidemiologisch) onderzoek, onderzoek
voedselinfectie, statistische aspecten voedselenquête

Draaiboek ‘Vaccineren met een
ongeregistreerd vaccin’

Flowchart, uitvoering, veiligheidsbewaking, registratie en
monitoring, rapportage en evaluatie
Bijlagen: overzicht actoren, wetgeving, procedure voor
grote groepen, procedure voor kleine groepen,
postvaccinale verschijnselen, voorbeeldbrief patiënten

Handreiking inbedding GHOR en
GGD in de Veiligheidsregio

Beschrijving van de verantwoordelijkheden van de GHOR
m.b.t. de veiligheidsregio en de GGD

Handreiking samenwerking GGD
en GHOR bij
infectieziektebestrijding
Generiek draaiboek LCI
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Handreiking samenwerking tussen
huisartsen en GHOR

Verantwoordelijkheden en werkwijze van de GHOR;
verantwoordelijkheden van de huisartsen bij crisis;
huisartsenzorg en grootschalige infectieziektebestrijding,
opgeschaalde spoedeisende medische hulpverlening en
psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen;
structurele samenwerking huisartsen en GHOR

Infectieziekten groep A, B1, B2 en
C

Overzicht van alle infectieziekten van groep A, B1, B2 en
C

Melden van infectieziekten

Ook boekje uit 2008 hier te vinden met beschrijvingen
van alle meldingsplichtige ziekten, overzichten van
meldingen, wetteksten en GGD-regio’s

Modelplan GROP 2012
Procesbeschrijving van de opschaling
in de GGD

Melding en alarmering; crisisteam GGD; afschaling en
evaluatie; voorbereiding op een crisis; implementatie,
onderhoud en borging GROP

OTO kwaliteitskader

Praktisch kader voor GGD’en en zorginstellingen met
normen en instrumenten om de kwaliteit van de
voorbereiding op rampen en crises te beoordelen, incl.
checklist zelfevaluatie voorbereiding op rampen en
crises.

Pandemic Influenza Risk
Management. WHO Guidance 2017

Richtlijnen voor de voorbereiding en respons op nationale
en internationale pandemieën
WHO global leadership, emergency risk management for
health, national pandemic influenza risk assessment, en
national pandemic influenza risk management

Rechtvaardige selectie bij een
pandemie

Afbakening en begripsverheldering, verdelende
rechtvaardigheid, procedurele rechtvaardigheid

Richtlijn ‘Reiniging, desinfectie en
sterilisatie in de openbare
gezondheidszorg’

Informatie over droog reinigen, nat reinigen, de
werkvolgorde bij reinigen en het onderhoud van
schoonmaakmateriaal

Vademecum ‘Zoonosen’ Praktische
gids over het melden, signaleren en
bestrijden van zoönosen

Meldingsplicht van infectieziekten bij mensen en dieren,
organisatiestructuur van de humane en veterinaire
infectieziektebestrijding, informatie over specifieke
zoönosen.

Wet publieke gezondheid Art 2129

Het gedeelte van de wet voor de publieke gezondheid dat
de bijzondere bepalingen omtrent het melden van
infectieziekten bevat

Wet veiligheidsregio’s

Wettelijke bepalingen over de rampenbestrijding, de
crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening

Richtlijn ‘Influenza’

Onder andere influenza in verpleeg- en verzorgingshuizen
en Richtlijn behandeling antivirale therapie in het
ziekenhuis
Bijsluiter pokkenvaccins
Monstername en diagnostiek pokken
Registratie patiëntgegevens pokken
Stroomdiagram keuze inzet maatregelen reizigersverkeer
Stroomdiagrammen maatregelen eerste moment
Stroomdiagram maatregelen na vaccinatie van eerste ring
Contacten en beschermende maatregelen
Vaccinatiebeleid pokken
Brieven van GGD aan huisartsen
Brieven van schoolleiding aan ouders/verzorgers
Monsterafname en diagnostiek, incl. stroomdiagram
Registratie patiëntgegevens polio
Stroomdiagrammen afhandeling mogelijke polio

Richtlijn ‘Pokken’

Richtlijn ‘Polio’
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Richtlijn ‘SARS’

Stroomdiagram afhandeling bevestigde polio
Vaccinatiebeleid polio
SARS-diagnostiek ten tijde van incidentele introductie van
SARS in Nederland
Maatregelen vanaf het eerste moment
Maatregelen contacten van SARS-patiënten
Registratie patiëntgegevens SARS
Informatie voor patiënten en contacten van patiënten
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