
Bijlage Proces (vroeg)signalering 

 Het RIVM maakt gebruik van verschillende bronnen van data. Vanuit de hoofdbron worden 

dagelijks meerderen open databestanden gemaakt.  

 GGD’en of andere zorgprofessionals informeren en consulteren over bijzondere signalen en 

uitbraken de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI). De LCI heeft hiertoe een 

24-uurs bereikbaarheidsdienst. Zo nodig initieert de LCI opschaling in het CIb/RIVM. 

 Internationale meldingen vanuit de WHO en/of EU/ECDC worden door de LCI beoordeeld en zo 

nodig ook opgeschaald in het CIb/RIVM. 

 Het COVID-19 team binnen het team Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten (EPI) 

van het RIVM beoordeelt dagelijks, ook in het weekend, alle cijfers. Deze cijfers worden 

vervolgens vrijgegeven en doorgezet naar VWS. 

 Ook aan VWS-zijde worden deze cijfers dagelijks beoordeeld, waarna deze worden 

gepubliceerd in het dashboard. 

 Opmerkelijke zaken worden onmiddellijk aan mij gerapporteerd. Dat kan aanleiding zijn om 

vragen te stellen aan het RIVM. De signaalwaarden in het dashboard zijn hierbij behulpzaam. 

 Daarnaast komt twee keer per week het COVID-19-Responseteam van het RIVM bijeen om de 

verschillende signalen vanuit de epidemiologie, diagnostiek en vanuit het veld, in samenhang 

tot elkaar, diepgaand te bespreken en te duiden.  

 Ook vindt wekelijks het Signaleringsoverleg Infectieziekten van het RIVM plaats waarin 

signalen over COVID-19 gedeeld worden.  

 Indien het responsteam oordeelt dat het signaal zorgelijk is en overwogen moet worden om 

maatregelen te nemen, wordt zowel VWS als de directeur van het Centrum 

Infectieziektenbestrijding (CIb) van het RIVM geïnformeerd.  

 De directeur CIb kan besluiten het Outbreak Management Team (OMT) bijeen te roepen.  

 De directeur CIb en/of OMT adviseren mij vervolgens of en welke maatregelen nodig zijn om 

het signaal verder te onderzoeken of de bestrijden.  

 Dit signaal en het advies bespreek ik met mijn collega’s van JenV, de NCTV en AZ. 

 Afhankelijk van de situatie brengen wij dit signaal in via de MCC-19. Indien er sprake is van 

een nieuwe crisissituatie, kan voorzitter van de MCCB (op dit moment de minister-president) 

na advies van de NCTV een MCCB bijeenroepen waar besluitvorming plaatsvindt over 

eventueel nieuw te nemen maatregelen. 

 

Figuur 1. Besluitvormingsproces over opschaling maatregelen 


