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Geachte heer Buijing, , 

 
 

Hierbij informeren wij u dat het Samenwerkingsverband Richtlijnen lnfectiepreventie (SRI) start 

met de ontwikkeling van de richtlijn thuiszorg. Hierbij wij uw branche-vereniging vragen om een 

werkgroeplid/ -leden ( maximaal 2 ) af te vaardigen. 

 
Zoals u wellicht weet betreft het SRI een samenwerking tussen de partijen Federatie Medisch 

Specialisten (Federatie), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Stichting 

Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ), De Nederlandse Federatie van Universitair Medische 

Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Vereniging voor Hygiene & 

lnfectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG). Het doel van het SRI is het onderhouden en 

doorontwikkelen van de richtlijnen die eerder opgesteld zijn door de Werkgroep infectiepreventie 

(WIP). Het gaat hierbij om de richtlijnen die vallen binnen de medisch specialistische zorg, de 

publieke gezondheidzorg en de langdurige zorg. Binnen het SRI zullen in de komende 5 jaar in 

totaal 60 richtlijnen warden herzien. Alie richtlijnen zullen conform de geldende eisen ontwikkeld 

warden. Meer informatie over de structuur van het SRI vindt u in bijlage 1. 

 
Het RIVM vertegenwoordigt het zorgdomein publieke gezondheidszorg en heeft daarnaast een 

regierol voor de ontwikkeling van 14 richtlijnen, waaronder de richtlijn basishygiene thuiszorg. 

 
Wat vragen wij van u? 

Graag nodigen wij uw vereniging uit om werkgroepleden af te vaardigen voor de ontwikkeling van  

de SRI richtlijn basishygiene thuiszorg Hiertoe hebben wij het volgende verzoek. Wij zoeken een of 

twee vertegenwoordiger(s) vanuit de branche met expertise met kennis/ werkervaring over de 

thuiszorg in relatie tot infectiepreventie. 

 
Hoe kunt u een vertegenwoordiger aanmelden? 

Via het Mandaatformulier (bijlage 2) kunt u kenbaar maken of uw vereniging wil participeren in 

de werkgroep en welke persoon/ personen u mandateert. Ook als uw vereniging besluit om niet 

te participeren in de werkgroep verzoek ik u dit via het formulier te laten weten. 
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Per adres van het Centrum 

lnfectie zi ektebestrijd in g (Clb) 

van het RIVM: 

 
Postbus 1 

3720 BA Bilthoven 

T    +31(0)30274 7000 

E info@sri.nl 

 
Contactpersoon: 

Klaartje WeiJdema 

Senior adviseur 

richtlijnontwikkehng 

T 030 274 7000 

M 06   2951 4384 

E    klaartje.we1jdema@r1vm.nl 
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Specifieke verwachtingen van werkgroepleden staan vermeld in bijlage 1. Voor de voortgang van 

het ontwikkeltraject is het van groot belang dat de werkgroepleden inzicht hebben in hetgeen 

van hen verwacht wordt en daar ook toe bereid en in staat zijn. Wij vragen u dan ook om de 

beoogde afgevaardigde(n) in te lichten over deze verwachtingen. Deelnemers kunnen in 

aanmerking komen voor een vergoeding van vacatiegelden op basis van bijgewoonde 

bijeenkomsten. 
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Datum: 

17 september 2021 

 

Het RIVM hanteert voor het toekennen van vacatiegelden aan derden - niet-ambtenaren - die op 

verzoek van het RIVM deelnemen aan een commissie/ werkgroep het Besluit Vergoedingen 

Adviescolleges en Commissies. 

U mag uw reactie sturen aan Klaartje Weijdema via klaartje.weijdema@rivm.nl  Wij zi en uw 

reactie graag uiterlijk 1 november 2021 tegemoet. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Klaartje Weijdema. 

Met vriendelijke groet, 

'--lo 
  -----:=::--> 

 

 

Jente Lange 

 
Afdelingshoofd richtlijnontwikkeling LCI/SRI 

mailto:klaartje.weijdema@rivm.nl
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BIJLAGE 1 

 
SRI structuur, verwachtingen werkgroepleden en SRI richtlijnen 2021 

 
Structuur SRI 

 
Het SRI is een samenwerking tussen de partijen Federatie Medisch Specialisten (Federatie), 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg 

(SKILZ), De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse 

Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Vereniging voor Hygiene & lnfectiepreventie in de 

Gezondheidszorg (VHIG) en kan gezien warden als de opvolger van de Werkgroep 

infectiepreventie (WIP). Het doel van het SRI is het met draagvlak ontwikkelen, beheren en 

onderhouden van richtlijnen infectiepreventie die vallen binnen de medisch specialistische zorg, 

de publieke gezondheidszorg en de langdurige zorg. De richtlijn ontwikkelende gremia binnen het 

SRI zijn de Federatie, RIVM en SKILZ. Tezamen vormen deze partijen het Coordinatie- en 

Uitvoeringsorgaan (C&U) van het SRI. De Begeleidingsraad van het SRI, bestaande uit !eden van 

de Federatie, RIVM, SKILZ, NFU, NVZ, en VHIG heeft een signalerende en adviserende functie op 

(het beleid van) het Coordinatie- en Uitvoeringsorgaan en op de algemene gang van zaken van 

het samenwerkingsverband. Elk domein (medisch specialistische zorg, publieke gezondheidszorg 

en langdurige zorg) is zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de richtlijnen in het 

desbetreffende domein. Het SRI wordt gefinancierd door VWS en heeft een looptijd van vijf jaar. 

Verwachtingen SRI werkgroepleden; 

 
Een afvaardiging/mandaat voor de periode van desbetreffende richtlijnwerkgroep - 

deze neemt circa 2 jaar in beslag. 

gemandateerde leden van richtlijnwerkgroepen waarvan de richtlijnontwikkeling reeds 

is afgerond vormen de SRI Expertgroep. 

Leden Expertgroep kan na afronding van het ontwikkeltraject benaderd warden voor 

het onderhoud van desbetreffende richtlijn waarin zij eerder geparticipeerd hebben. 

Oak kunnen zij door de projectgroep warden benaderd met de vraag of er nieuwe 

ontwikkelingen zijn in hun vakgebied die onderhoud van de richtlijn noodzakelijk maken, 

of de projectgroep in deze zelf actief benaderen. 

Leden hebben geen conflicterende belangen die de onafhankelijkheid van de 

richtlijnwerkgroep in gevaar kunnen brengen 

Het voorbereiden en bijwonen van de werkgroep vergaderingen 

Verdiepen in evidence-based richtlijnontwikkeling( 

Selecteren van literatuur 

Schrijven van (of assisteren bij het schrijven) van tekst(en) voor de conceptrichtlijn 

het lezen, bediscussieren en beoordelen van conceptteksten (samenvatting en 

beoordeling literatuur en evidence-tabellen) 

indien nodig te participeren in de ontwikkeling van bij de richtlijn behorende 

aanverwante producten, zeals een implementatieplan. Dit kan het bijwonen van extra 

vergaderingen met zich meebrengen 

bereid te zijn te werken in een digitale projectomgeving 

het informeren en raadplegen van de achterban gedurende het ontwikkeltraject. 
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SRI richtlijnen 2021 
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Onderstaand overzicht vermeldt de SRI richtlijnentrajecten welke in  2021 gestart  zullen worden. 

Voor de richtlijnen waarbij FMS de trekkende partij is, is de  werving voor de werkgroepleden per 

1 juni 2021 afgerond. Voor de richtlijn basis hygiene thuiszorg start de werving voor de werkgroep 

in het najaar van 2021. 

Tabel 2: SRI ri cht li jnen te starten in 2021. 
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Datum: 

17 september 2021 

Richtlijn Trekker/ 

Regiehouder 

Vormen van isolati e FMS 

lsolatie indicaties FMS 

Eisen isolatiekamer FMS 

Persoonl ijke 

beschermingsmiddelen 

 

FMS 

BRMO FMS 

MRSA FMS 

Ruimte (incl. validatie) FMS 

Luchtbeheer sing OK* FMS 

POWI/ SSI * * FMS 

Hand hygi ene RI VM 

Persoonlijke hygiene 

medewerker 

 

SKILZ 

Basis hyg iene Thuiszorg RIVM 

 


