
In 2012 en 2013 zijn er diverse onderzoeken gestart waarin veldnormen en kwaliteitsindicatoren 

worden ontwikkeld met behulp van GGD en GHOR experts op het terrein van 

infectieziektebestrijding. Mogelijk is uw organisatie hiervoor al eerder benaderd of zal dit in de 

toekomst gebeuren.  

 

Per onderzoek verschilt de invalshoek, het (deel)onderwerp, het perspectief en/of het gebruikersdoel. 

Deze factsheet biedt een overzicht van de onderzoeken en de betrokken onderzoekers op het gebied 

van kwaliteit en normen betreffende infectieziektebestrijding. 

 

Tussen de verschillende projecten vindt regelmatig overleg plaats om af te stemmen.  

Organisatie: Academische Werkplaats AMPHI 

Onderzoeker: E. Belfroid (AMPHI) 

Projectleiders: Dr. J. Hautvast (AMPHI),  

Dr. A. Timen (RIVM), Prof. dr. M. Hulscher  

(UMC St Radboud) 

 

Focus: Indicatoren respons infectieziekte-uitbraak 

Organisatie: Landelijke visitatie commissie 

Onderzoeker: D. Barreveld (Student VU) 

Projectleiders: Dr. S. de Gouw (GGD Hollands 

Midden), C. Wijkmans (GGD HvB), Dr. D.R. Essink 

(VU) 

 

Focus: Indicatoren infectieziektebestrijding 

Kwaliteit van crisisbestrijding bij 

infectieziekten: hoe te meten? 

Doel: Kwaliteitsindicatoren ontwikkelen die goede 

kwaliteit van de bestrijding van een infectieziekte-

uitbraak weergeven 

Tijdspad: Dec 2011 – mei 2013, mogelijk vervolg 

Methode: Door middel van een 

consensusprocedure (RAND Modified Delphi 

procedure) zijn GGD- en GHOR experts tot 

consensus gekomen welke handelingen goede 

kwaliteit weergeven voor de bestrijding van een 

infectieziekte-uitbraak (kwaliteitsindicatoren). 

Mogelijk wordt dit project in 2013/2014 vervolgd 

en wordt uw organisatie hier wederom voor 

benaderd.  

Resultaat: Kwaliteitsindicatoren voor de 

bestrijding van een infectieziekte-uitbraak vanuit 

het perspectief van GGD en GHOR professionals. 

Deze indicatoren kunnen GGD-en en GHORs zelf 

gebruiken om de kwaliteit te beoordelen. 

Veldnormen om de kwaliteit van afdelingen 

infectieziektebestrijding van de GGD-en  te 

evalueren. 

Doel: Het verder ontwikkelen van veldnormen voor 

de visitatielijst van de landelijke visitatie- 

commissie infectieziektebestrijding van de GGD 

met als doel het verbeteren van de huidige visitatie 

lijst. 

Tijdspad: Feb 2013 – Jul 2013 

Methode: Door middel van een 

consensusprocedure (RAND Modified Delphi 

procedure) worden GGD experts gevraagd 

indicatoren op procesniveau te beoordelen 

betreffende infectieziektebestrijding. De 

onderwerpen die worden bevraagd hebben 

betrekking op de negen deeltaken en vijf 

werkprocessen binnen de infectieziektebestrijding.  

Resultaat: Kwaliteitsindicatoren waarmee een 

instrument wordt ontwikkeld voor de interne 

visitatie van GGD-en.  
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Onderzoeken op het gebied van kwaliteit en normen 

betreffende infectieziektebestrijding 



Onderzoeken op het gebied van kwaliteit en normen 

betreffende infectieziektebestrijding 

Organisatie:  GGD Nederland en Berenschot 

Projectgroep: S. Commandeur, S. Boeker, I. 

Coenen (tot 1-1-2013), Thea Aartsma en Erik 

Riemens (GGD Nederland), G.J. Bosland, A. de 

Boer en E. Warners (Berenschot) 

 

Focus: indicatoren GGD breed 

Definiëring van effectieve voorbereiding op 

een infectieziekte-uitbraak 

Strategische Benchmark GGD 

Doel: De primaire doelstelling van het project 

Strategische Benchmark GGD is het ontwikkelen 

van een instrument voor interne sturing binnen de 

GGD en het leren van GGD‘en van elkaar. De 

Strategische Benchmark richt zich op alle 

werkterreinen van de GGD: AGZ, JGZ, GBO en 

bedrijfsvoering. 

Tijdspad: nov 2011 – mei 2013 

Methode: Binnen het project (november 2011 – mei 

2013) is de Strategische Benchmark ontwikkeld en 

geïmplementeerd door een projectgroep van GGD 

Nederland en Berenschot. Een klankbordgroep met 

vertegenwoordigers van relevante vakgroepen en 

overlegvormen adviseert over de inhoud, een 

stuurgroep van directeuren PG stuurt het project  

namens het bestuur van GGD Nederland aan.  

Resultaat: De Strategische Benchmark bestaat uit 

een benchmark en een virtuele GGD. De 

benchmark bevat 48 indicatoren, 8 strategische 

indicatoren die aansluiten op de strategische 

doelstellingen van het bestuur van GGD 

Nederland, en 40 basisindicatoren op het gebied 

van AGZ, JGZ, GBO en bedrijfsvoering. De virtuele 

GGD bestaat uit ‘best practices’, voorbeelden van 

GGD-praktijken die gelieerd zijn aan ‘excellente’ 

benchmarkresultaten. In januari 2013 is een 

pilotuitvraag over 2011 uitgevoerd, in april 2013 

een uitvraag over 2012. De benchmarkresultaten 

en de ‘best practices’ zijn in mei 2013 toegankelijk 

voor alle GGD-medewerkers via GGD Kennisnet.  

 

Meer informatie: 

http://www.ggdkennisnet.nl/thema/strategische-

benchmark-ggd 
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Doel: Dit onderzoeksproject heeft als doel 

antwoord te geven op de volgende twee vragen: 

1. Welke voorbereiding van de zorgsector op 

infectieziekte-uitbraken is het meest effectief? 

2. Hoe kan er gemakkelijk gemeten worden of de 

zorgsector goed voorbereid is op 

infectieziekte-uitbraken? 

 

Tijdspad: april 2012 – april 2016  

Organisatie: IQ Healthcare (UMC St Radboud) en 

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding 
(RIVM)  

Projectleiders: Prof. dr. M. Hulscher (UMC St 

Radboud), dr. A. Huis (UMC St Radboud), dr. J.E. 

van Steenbergen (RIVM) , A. Jacobi (RIVM) 

Onderzoeker: J. Klein Breteler  (UMC St Radboud, 

RIVM) 

 

Focus: indicatoren voorbereiding  

infectieziekte-uitbraak 

Methode: In het eerste deel wordt internationale 

wetenschappelijke literatuur op een systematische 

manier geanalyseerd, en besproken met experts 

en mensen uit de praktijk (aangepaste Delphi 

methode).  

In het tweede deel wordt een methode ontwikkeld 

om de voorbereiding van de zorgsector op 

infectieziekte-uitbraken te meten en wordt deze 

methode uitgetest in de praktijk.  

Resultaat: Een methode waarmee de zorgsector 

zich effectief kan voorbereiden op een volgende 

infectieziekte-uitbraak.  

 


