Maken van meldingen

Als een ziekenhuis een melding doet in MUIZ kan de melder dan een specialistische afdeling
aangeven waar de uitbraak heeft plaatsgevonden?
Ja dat kan; de in het ziekenhuis voorkomende specialistische afdelingen zijn door de leverancier
toegevoegd als keuzemogelijkheid in de applicatie onder getroffen afdelingen.
Wat gebeurt als ik vergeet te publiceren als ik een melding afsluit?
De melding blijft openstaan en in de nachtrun wordt door de leverancier gecheckt of er meldingen
abusievelijk niet gepubliceerd zijn. De melder krijgt uiterlijk binnen 2 dagen een bericht van per mail
van de leverancier.
Krijg ik een melding als ik vergeet een update van een melding door te geven?
Ja dit gebeurt, door de leverancier wordt automatisch gerappelleerd (middels mail) bij de melder om
de status bij te werken (binnen 8 dagen na melding).
Waar vind ik de meldcriteria voor uitbraken die ik wil melden?
Rechts bovenin het scherm vind je een groene button “meldcriteria”, hierin vind je een volledige
toelichting van de te melden uitbraken verdeeld tussen soort zorginstelling (VVT of ziekenhuis).
Kan ik zien in welke fase mijn melding zich bevindt?
Sinds de nieuwe release van december 2020 zie je overzichtelijk en stapsgewijs hoe je een melding
maakt. Je ziet in welke fase de melding zicht bevindt (locatie, fase, diagnostiek & conclusie, aantallen,
ernst & omvang, melden).
Tevens vindt in de laatste stap een extra controle plaats en krijg je een totaal overzicht van de
gemaakte melding alvorens je de melding publiceert in MUIZ.
Waarom is het onderdeel Meldingenbeheer handig?
Binnen het onderdeel Meldingenbeheer (bovenin het scherm tweede tabblad links) zie je in één
oogopslag hoeveel meldingen vanuit je organisatie gedaan zijn en hoeveel meldingen jezelf hebt
aangemaakt. Ook zie je meteen de status van je melding terug; concept of actief.
Een MUIZ melding krijgt de status actief als je deze verzonden hebt in de laatste stap (controle) op
“melding publiceren”.

Algemene en overige info
Waar vind ik algemene uitleg over het gebruik van de applicatie MUIZ?
In de toepassing zit een hulpscherm “hulp ?” hierin vind je korte instructiefilmpjes terug over het
gebruik van de applicatie zoals het maken van een nieuwe melding, beheren van een melding,
adresboek , persoonlijke instellingen etc.

Waarvoor gebruik ik de COVID 19 module
De COVID module gebruikt een VVT instelling om een totaalbeeld van uitbraken COVID op
afdelingsniveau per deelnemende zorglocatie in beeld te brengen en actueel te houden. Hiermee
worden de andere deelnemende zorginstellingen geïnformeerd over de uitbraken COVID in de regio.
De module is niet bedoel voor de melding van individuele COVID patiënten waarover met de GGD
afstemming is over onder meer een bronnen contact onderzoek.
Welke infectieziekten moeten in het Meldpunt worden gemeld?
Conform artikel 26 van de Wet publieke gezondheid (WPG) moeten uitbraken van
maagdarmklachten, influenza en luchtweginfecties en scabiës worden gemeld aan de GGD. Nieuw is
de COVID19 module. Ook worden uitbraken van dragerschap en infecties van Bijzonder Resistente
Micro-Organismen (BRMO) in het Meldpunt gemeld, op initiatief van de ketenpartners. De
informatie is niet alleen beschikbaar voor de GGD, maar ook voor alle andere aangesloten
zorgprofessionals.
Indien ik de keuze maak geen contact te willen met de GGD neemt deze dan ook geen contact op?
In principe kan de GGD altijd contact opnemen daar ze beschikken over alle gegevens. Echter zullen
ze dit alleen doen als hier noodzaak voor is. Denk hierbij aan het risico op verspreiding of mogelijke
onrust onder de burgers buiten de muren van een instelling of wanneer meerdere instellingen
betrokken zijn bij een uitbraak, want dan is de GGD verantwoordelijk voor de regie en coördinatie.
Kan ik de uitbraken van de hele regio zien? Dus zowel inzage in Limburg Zuid als Limburg Noord?
Ja, in het convenant zijn zowel de Regio GGD Limburg Zuid als de Regio GGD Limburg Noord
meegenomen. Dit is de basis voor inzicht in uitbraken over de gehele regio Limburg.
Hoe draagt het Meldpunt bij aan de bestrijding van Bijzonder Resistente Micro-Organismen
BRMO)?
Als professionals alert zijn op uitbraken van dragerschap en infecties van Bijzonder Resistente MicroOrganismen (BRMO), dit aan elkaar melden en hun kennis delen, kunnen zij op kortere tijd
gerichtere maatregelen nemen ter preventie. Ook kunnen professionals elkaar gemakkelijker vinden
voor overleg, want alle contactgegevens zijn beschikbaar in het Meldpunt onder het adresboek.
Wordt er door het Meldpunt duidelijk waar de kwaliteit van zorg onvoldoende is?
Nee, uitbraakmeldingen zeggen niets over de kwaliteit van zorg. Uitbraken van infectieziekten zijn
helaas niet te voorkomen. Het is juist goed als uitbraken worden opgemerkt en gemeld. Dan kunnen
andere zorginstellingen er rekening mee houden bij de uitwisseling van patiënten en het is belangrijk
voor de GGD om aan surveillance te kunnen doen.

