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Samenvatting 
 

Achtergrond 

ZonMw voerde twee programma’s Infectieziektebestrijding (IZB) uit: IZB1 van 2007-2011, met 

projecten doorlopend tot 2015; en IZB2 (incl. een programma Non-alimentaire zoönosen (NAZ)) van 

2014-2017, met projecten doorlopend tot 2022. Daarnaast was er een programma Q-koorts van 2010-

2014. In 2016 is een actieplan over de ziekte van Lyme ontwikkeld. In 2017 heeft een ronde over de 

ziekte van Lyme plaats gevonden. In 2019 wordt een derde programma Infectieziektebestrijding 

(IZB3) gestart. Ter voorbereiding van IZB3 werd een inventarisatie uitgevoerd naar kennislacunes en 

gewenst onderzoek (onderzoeksagenda) op het gebied van infectieziektebestrijding en zoönosen voor 

de komende 5-10 jaar. 

 

Werkwijze 

Het opstellen van de onderzoeksagenda voor IZB3 vond plaats door inventarisatie van 

programmateksten en (tussentijdse) evaluaties van IZB1, IZB2, Q-koorts en NAZ; en relevante 

onderzoeksagenda’s en beleidsplannen van organisaties in Nederland en daarbuiten (zie bijlagen). 

Deze zijn verkregen via ZonMw, stakeholders, internet- en literatuursearch. Daarnaast werden op drie 

momenten stakeholders bevraagd over relevante onderwerpen voor IZB3, namelijk tijdens een Group 

decision room met de programmacommissie van IZB2, gesprekken met 57 stakeholders en een 

interactieve strategische bijeenkomst met 20 experts uit het veld van de infectieziektebestrijding. 

Alle genoemde onderwerpen zijn geclusterd in 15 thema’s en geprioriteerd op basis van ziektelast, 

urgentie, impact, dreiging (van nieuwe infectieziekten) en haalbaarheid.  

 

Onderzoeksagenda 

Hoofddoel en subdoelstellingen 

Als algemeen doel voor IZB3 wordt op basis van de resultaten van de inventarisatie voorgesteld: 

“Bevorderen van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding en 

versterken van de kennisinfrastructuur, om hiermee bij te dragen aan het verminderen van het aantal 

(ernstig) zieke mensen door infectieziekten”. Als subdoelen werden geformuleerd: 

- Het ontwikkelen van kennis over verspreiding en bestrijding van infectieziekten; 

- Het evalueren van effectiviteit en doelmatigheid van bestaande bestrijdingsinterventies; 

- Het ontwikkelen van nieuwe strategieën en interventies, met oog voor onder andere 

maatschappelijke/sociale aspecten; 

- Het ontwikkelen en toepassen van nieuwe onderzoeksmethodieken; 

- Het bevorderen van kennistransfer en het creëren van voorwaarden voor de implementatie van 

onderzoeksresultaten, rekening houdend met eindgebruikers; 

- Het bevorderen van samenwerking tussen de uitvoeringspraktijk (de GGD’en), onderwijs, 

onderzoeksinstellingen en beleidsmakers; 

- Het bevorderen van internationale samenwerking; 

- Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten tijde van een uitbraak; 

- Het verhogen van preparedness. 

Hiermee wordt in IZB3 ten opzichte van de subdoelen van IZB2 meer specifiek aandacht gevraagd 

voor trends die door de stakeholders worden gesignaleerd in de praktijk, namelijk maatschappelijke/ 

sociale aspecten van de infectieziektebestrijding, nieuwe onderzoeksmethodieken, betrokkenheid van 

eindgebruikers in het onderzoek en de implementatie van resultaten en mogelijkheden voor 

(internationale) samenwerking. 

 

Pijlers en aandachtsgebieden 

Gebaseerd op specifieke thema’s, onderwerpen en typen van infecties uit de onderzoeksagenda 

kunnen vijf pijlers worden geformuleerd:  

1. Zorgsettings, doelgroepen en veranderende demografie, met focus op migratie & reizen en 

ouderen;  

2. Opkomende (nieuwe en toenemende) infecties, uitbraakonderzoek en preparedness;  
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3. One health en non-alimentaire zoönosen (gerelateerd aan gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren 

en in het wild levende dieren);  

4. Vaccinatie;  

5. Multimorbiditeit, bijvoorbeeld in aanwezigheid van chronische ziekten. 

 

De resterende meer algemene thema’s uit de onderzoeksagenda vormen aandachtsgebieden over de 

pijlers van het programma heen:  

i. Fundamenteel en transmissieonderzoek en epidemiologische basiskennis  

ii. Diagnostiek, monitoring en surveillance;  

iii. Interventies: preventie, behandeling en response;  

iv. Communicatie, gedrag en maatschappelijke relevantie; 

v. Opkomende onderzoeksmethodieken;  

vi. Participatie, implementatie en kennisoverdracht;  

vii. Multidisciplinaire samenwerking beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk (BOOP), nationaal en 

internationaal. 

 

Door het grote aantal thema’s en onderwerpen dat in het veld van de infectieziektebestrijding bestaat, 

zijn er relatief veel pijlers en aandachtsgebieden geformuleerd. Het is aan te bevelen om bij het 

schrijven van de programmatekst en later bij het opstellen van de calls deze verder af te bakenen.  

 

Internationale samenwerking en programmering 

Bepaalde vraagstukken op het gebied van infectieziektebestrijding zijn internationaal relevant en 

kunnen derhalve in internationaal verband onderzocht worden. Stakeholders geven aan dat voor die 

onderwerpen internationale netwerken tussen onderzoekers gestimuleerd moeten worden. Het is 

nuttig om een deel van de ZonMw financiering voor infectieziektebestrijding internationaal in te zetten 

in samenwerking met internationale financieringsorganisaties. 
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1 Inleiding  

1.1 Achtergrond  

ZonMw voerde sinds 2007 twee programma’s Infectieziektebestrijding (IZB) uit: IZB1 van 2007-2011, 

met projecten doorlopend tot 2015; en IZB2 (inclusief een programma Non-alimentaire zoönosen 

(NAZ)) van 2014-2017, met projecten doorlopend tot 2022. Ook was er een programma Q-koorts van 

2010-2014. In 2016 is een actieplan over de ziekte van Lyme ontwikkeld. In 2017 heeft een ronde 

over de ziekte van Lyme plaats gevonden. In 2019 wordt een derde programma 

Infectieziektebestrijding (IZB3) gestart. Het hoofddoel van IZB3 is bijdragen aan het verminderen van 

het aantal (ernstig) zieke mensen als gevolg van infectieziekten, door een wetenschappelijk 

onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding te bevorderen en de kennisinfrastructuur te 

versterken. Hiertoe zijn kennisoverdracht, implementatie en samenwerking tussen beleid, onderzoek, 

onderwijs en praktijk (BOOP) enerzijds en interdisciplinaire samenwerking anderzijds binnen de 

onderzoeksprojecten belangrijk.  

 

Ter voorbereiding van het IZB3 programma inventariseerden we wat de huidige kennis en 

kennislacunes zijn op het gebied van infectieziektebestrijding en zoönosen, en welk onderzoek nodig 

en haalbaar is in de komende 5-10 jaar. 

 

Afbakening 

ZonMw richt zich voornamelijk op de Nederlandse infectieziektebestrijding. Het IZB3 neemt eerdere 

IZB-programma’s als uitgangspunt. Het programma richt zich op onderzoek:  

- met impact op ziektelast;  

- binnen de gehele kennisketen, van fundamenteel tot strategisch en toegepast onderzoek, 

inclusief onderzoek naar risicoperceptie en risicocommunicatie. De onderzoeksagenda focust 

op toegepast en implementatieonderzoek;  

- naar bacteriën, virussen en schimmels, inclusief zoönosen (non-alimentair en eventueel 

alimentair);  

- met een One Health-benadering (humane, veterinaire en omgevingsfactoren relevant).  

- met een multidisciplinaire aanpak;  

- met aandacht voor bestaande data en databases; 

- onderzoek naar antibioticaresistentie wordt niet meegenomen in IZB3. Hiervoor bestaat een 

apart programma. 

1.2 Doel 

De onderzoeksagenda draagt bij aan de onderbouwing van de onderwerpen die in IZB3 moeten 

worden opgenomen, en welke wijzingen nodig zijn t.o.v. IZB2. Daarvoor moet de onderzoeksagenda:  

1. Voor de verschillende pijlers en ziekten van IZB2 inventariseren en vaststellen wat 

kennislacunes zijn en welk onderzoek nodig is om ze op te lossen.  

2. Aanzet maken tot prioritering van pijlers en (groepen) ziekten aan de hand van 

vooropgestelde criteria. Prioritering vond onder andere plaats in een bijeenkomst met 

betrokken deskundigen op 5 november 2018.  

3. Subdoelen van het nieuwe programma voorstellen, binnen het in de achtergrond 

beschreven hoofddoel.  

4. Aangeven welke onderdelen/thema’s van onderzoek naar infectieziektebestrijding efficiënt 

via internationale programmering en netwerken van financiers uitgezet kunnen worden.  

 

Voor de onderzoeksagenda geven we aan welke pijlers, thema’s en ziekten onderdeel moeten zijn 

van IZB3.  

1.3 Werkwijze 

 

Het opstellen van de concept onderzoeksagenda voor IZB3 vond plaats door: 
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- Bestudering van programmateksten en (tussentijdse) evaluaties van IZB1, IZB2, Q-koorts en 

NAZ. 

- Bestudering van relevante onderzoeksagenda’s en beleidsplannen van organisaties in 

Nederland en daarbuiten, verkregen via ZonMw, stakeholders, internetsearch en 

literatuursearch. 

- Raadpleging van stakeholders door middel van: 

o Group decision room met de programmacommissie van IZB2, dd. 9 april 2018; 

o Gesprekken met een selectie van stakeholders waarbij onder andere gevraagd werd 

naar recente ontwikkelingen, beschikbare kennisagenda’s, onderzoeksprioriteiten, 

lopende onderzoeksprojecten op het gebied van infectieziektebestrijding en 

onderwerpen die zich volgens de geïnterviewde bij uitstek lenen voor internationale 

programmering. 

o Een interactieve strategische bijeenkomst met 20 experts uit het veld van de 

infectieziektebestrijding. De verzamelde onderwerpen werden op deze bijeenkomst op 

een systematische wijze geprioriteerd en van aanvullingen voorzien.  

 

Een uitgebreide beschrijving van de werkwijze wordt weergegeven in bijlage A. 

 

Criteria voor prioritering  

Onderwerpen zijn voor deze onderzoeksagenda in eerste instantie geprioriteerd op basis van 

draagvlak, gedefinieerd als ‘hoe vaak ze genoemd/gevonden zijn in de group decision room, de 

gesprekken en bestaande onderzoeksagenda’s’. Tijdens de strategische expertbijeenkomst zijn de 

volgende aanvullende criteria meegegeven voor de verdere prioritering van de relevantie van 

thema’s/onderwerpen:  

a. Ziektelast; 

b. Urgentie; 

c. Impact; 

d. Dreiging van nieuwe infectieziekten; 

e. Haalbaarheid. 

 

Deze criteria kunnen in overweging genomen worden als beoordelingscriteria voor projectvoorstellen 

binnen het nieuwe programma IZB3, met de kanttekeningen zoals beschreven in paragraaf 2.5.  

1.4 Leeswijzer 

De uitkomsten van de inventarisatie van kennislacunes zijn samengevat in Hoofdstuk 2, 

onderverdeeld in resultaten uit de evaluatie van voorgaande programma’s infectieziektenbestrijding 

van ZonMw (paragraaf 2.1), de inventarisatie van IZB gerelateerde kennis- en onderzoeksagenda’s en 

beleidsplannen (paragraaf 2.2) en de raadpleging van stakeholders (paragraaf 2.3). Uitkomsten van 

de documentanalyse, de raadpleging van stakeholders en de strategische interactieve bijeenkomst 

met experts zijn vervolgens gecombineerd en verwerkt in de onderzoeksagenda in paragraaf 2.4. In 

Hoofdstuk 3 worden doelen en pijlers van IZB3 (Paragraaf 3.1), kanttekeningen bij prioritering en 

beoordeling van onderwerpen (paragraaf 3.2) en mogelijkheden voor internationale programmering 

(paragraaf 3.3) beschreven.   
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2 Resultaten inventarisatie kennislacunes 

2.1 Evaluatie programma’s ZonMw 

Het programma IZB1 (2007-2015) had twee open rondes (in 2007 en 2008). Ook was er naast IZB1 

van 2010-2014 een programma Q-koorts met een open ronde. In 2016 kwam een opdracht met 

betrekking tot het ontwikkelen van een actieplan over de ziekte van Lyme. In 2017 heeft een ronde 

over de ziekte van Lyme plaats gevonden. Binnen IZB1 zijn 33 projecten gehonoreerd. 

In het programma IZB2 waren vier open rondes, namelijk twee IZB algemeen en twee op het gebied 

van non-alimentaire zoönosen (NAZ), op basis van een aparte programmatekst NAZ. In één van de 

IZB2-rondes was specifieke financiering voor drie chlamydiaprojecten meegenomen. In de tabel in 

Bijlage C zijn in het kort looptijd, doelen, aandachtsgebieden en afbakening van voorgaande 

programma’s IZB1 en IZB2, inclusief Q-koorts en NAZ, weergegeven. De uitgevoerde programma’s 

voor infectieziektebestrijding zijn beknopt geanalyseerd aan de hand van eerder uitgevoerde 

evaluaties. Resultaten staan weergegeven in Bijlage D.  

 

Volgens de geraadpleegde evaluaties is de kennisinfrastructuur van infectieziektebestrijding door 

beide IZB-programma’s versterkt. Een groot aantal onderwerpen en doelgroepen is aan de orde 

gekomen. Een aantal typen infectieziekten is in meerdere projecten aan de orde gekomen, zoals Q-

koorts, door vaccinatie voorkombare ziekten (o.a. influenza), hiv & soa’s, (preventie van) 

infectieziekten in het algemeen, hepatitis B en C, ziekte van Lyme, MRSA, tuberculose, C. Difficile, 

overige zoönosen en ziekenhuisinfecties (Tabel 8, Bijlage D). 

 

Toch zijn er een aantal lacunes of aandachtspunten te formuleren op basis van de programma’s IZB 

(inclusief Q-koorts, Lyme en NAZ): 

 In IZB1 bestonden voornamelijk lacunes voor de meer specifieke thema’s technische hygiënezorg 

en reizigersadvisering. Deze thema’s zijn vervolgens opgenomen in IZB2. 

 In IZB2 bestonden voornamelijk lacunes voor: 

o Diagnose en behandeling bij co- en multimorbiditeit; 

o Veranderende demografie; 

o Binnen doelgroepen, risicogroepenbenadering, patiëntkenmerken: vnl. infectieziektebestrijding 

bij migrantenpopulatie; 

o Kosteneffectiviteitsanalyses (vooral beperkt in 2e ronde IZB2 en in NAZ); 

o Binnen NAZ-projecten: weinig aandacht voor maatschappelijke aspecten; beperkte 

multidisciplinaire (One health) integratie, met name de omgevingscomponent; beperkte 

evaluatie van interventies; nog nauwelijks gebruik van bestaande databases. 

 Bevorderen van samenwerking tussen nationale en internationale experts/onderzoeksgroepen. 

 Stimuleren van implementatie en kennisoverdracht heeft blijvende aandacht nodig. 

2.2 IZB gerelateerde kennis- en onderzoeksagenda’s en beleidsplannen 

ZonMw wil bij voorkeur praktijkgericht programmeren en laat zich daarbij voeden door de 

kennisbehoeften van het veld (https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/participatie/kennisagendas/). Als 

aanvulling op de informatie/lacunes uit de programma’s van ZonMw is gezocht naar bestaande 

kennisagenda’s, onderzoeksagenda’s en beleidsplannen van organisaties betrokken bij infectieziekte-

bestrijding, nationaal en internationaal. In Tabellen 8-11 in Bijlage E is beknopt de voor 

infectieziektebestrijding relevante inhoud van de agenda’s, beleidsplannen en overige documenten 

weergegeven van:  

 Nationale overheid (Tabel 9a en 9b). Het RIVM en samenwerkingspartners hebben nationale 

actieplannen of beleidsplannen opgesteld voor specifieke ziekten. Het gaat dan om soa’s, hiv en 

seksuele gezondheid, hepatitis, tuberculose, ziekte van Lyme, en Q-koorts. 

 Beroepsverenigingen (Tabel 10). Er zijn kennisagenda’s of beleidsplannen opgenomen van: 

- Koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMP); 

- Netherlands Centre for One Health (NCOH);  

- Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG);  

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/participatie/kennisagendas/
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- Nederlandse Internisten Vereniging (NIV);  

- Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG);  

- Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU); 

Van een groot aantal wetenschappelijke verenigingen is momenteel een kennisagenda in 

ontwikkeling (maar nog niet opgenomen in onderstaand overzicht), zoals voor Nederlandse 

Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM; gereed in voorjaar 2019), de Nederlandse 

Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT; gereed in voorjaar 2019), de 

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK; gereed in najaar 2019), en de 

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers ((NVZA; gereed in najaar 2018). 

 Overige relevante organisaties (zoals maatschappelijke organisaties of kennisinstituten). Hiervan 

zijn onderzoeksagenda’s, beleidsplannen of andere relevante documenten benoemd waarin 

infectieziekten worden genoemd (Tabel 11):  

- In het onderzoeksprogramma van het NIVEL wordt het werk van het NIVEL breed beschreven, 

zonder infectieziekten specifiek te benoemen;  

- Het KNMI beschrijft in een speciale uitgave over de effecten van klimaat op infectieziekten; 

- In de Kennisagenda Bodem en ondergrond (opgesteld door rijk, provincies en waterschappen) 

worden vragen gesteld over de rol van bodem en water bij de verspreiding van infectieziekten; 

- Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) heeft een Cahier uitgebracht waarin 

schimmels uitgebreid vanuit verschillende invalshoeken worden beschreven; 

- Stichting Fonds Alledaagse Ziekten (SFAZ) heeft geen onderzoeksagenda, maar heeft 

doelstellingen opgesteld waaraan onderzoeksvoorstellen die bij SFAZ worden ingediend aan 

moeten voldoen; 

- De NFU heeft voor de kennisagenda Preventie geen specifieke vragen over infectieziekten 

opgesteld, maar wel relevante onderzoeksthema’s genoemd die ook betrekking kunnen 

hebben op onderzoek naar infectieziektebestrijding.  

2.3 Raadpleging stakeholders  

Tijdens het project zijn 57 gesprekken gevoerd met stakeholders uit het veld van de 

infectieziektebestrijding door ZonMw en Pallas. De programmasecretaris IZB voerde in een eerste 

ronde 38 verkennende gesprekken met leden van de programmacommissie en andere relevante 

stakeholders. Vervolgens voerde Pallas in een tweede ronde 19 gesprekken met gerichte 

vraagstellingen uit met aanvullende stakeholders (zie bijlage F voor lijst stakeholders). Opgemerkt 

moet worden dat in tweede ronde vooral gesprekken zijn gevoerd met stakeholders uit gebieden 

waarvoor geen onderzoeksagenda beschikbaar was. Dat betekent dat thema’s die volgen uit de 

gesprekken aanvullend zijn op de thema’s, onderwerpen of infectieziekten die geïdentificeerd zijn in 

de documentenanalyse (paragraaf 2.2). De resultaten van de gesprekken, de Group decision room 

met de programmacommissie van IZB2(1) en de uitkomsten van een strategische interactieve 

bijeenkomst met 20 experts (Bijlage H) op 5 november 2018 zijn, samen met de resultaten uit de 

documentanalyse, verwerkt in de onderzoeksagenda zoals beschreven in paragraaf 2.4.  

2.4 Onderzoeksagenda 

Deze paragraaf geeft een samenvatting van de onderwerpen die volgen uit de evaluaties van IZB1 en 

IZB2, raadpleging van stakeholders en bestaande kennisagenda’s en relevant kunnen zijn voor een 

toekomstig programma infectieziektebestrijding. De onderwerpen zijn geclusterd in de volgende 15 

thema’s, waarbij sommige onderwerpen terug kunnen komen onder verschillende thema’s. De 

onderwerpen met de hoogste prioriteit binnen een thema, op basis van ziektelast, urgentie, impact, 

dreiging (van nieuwe infectieziekten) of haalbaarheid, worden als eerst opgesomd, vervolgens de 

onderwerpen die volgens de deelnemers op de interactieve strategische bijeenkomst minder hoge 

prioriteit hebben om de komende jaren onderzocht te worden met subsidie uit IZB3. 

 

De vijftien thema’s zijn:  

 

1. Typen infecties en specifieke infectieziekten 

2. Fundamenteel onderzoek 
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3. Epidemiologische basiskennis 

4. Preventie 

5. Diagnostiek, monitoring en surveillance 

6. Behandeling en behandelrichtlijnen 

7. Preparedness, uitbraken en response 

8. Doelgroepen en demografie 

9. Specifieke zorgsettings 

10. One health en non-alimentaire zoönosen 

11. Vaccinatie  

12. Communicatie en gedrag 

13. Opkomende methodieken 

14. Participatie, implementatie en kennisoverdracht 

15. Antibioticaresistentie (niet mee te nemen in de onderzoeksagenda) 

Binnen de thema’s zijn diverse onderwerpen benoemd, die hieronder weergegeven worden in de 

tekst.  

2.4.1. Typen infecties en specifieke infectieziekten 

In de tussenevaluatie van IZB2, door de stakeholders en in bestaande kennisagenda’s zijn 

verschillende typen infecties, uitingen van infectieziekten en specifieke ziekteverwekkers benoemd, 

waarvoor onderzoeksvragen bestaan. Bij discussie onder de stakeholders blijkt een prioritering van 

infectieziekten niet eenvoudig te zijn. Hoewel de meningen uiteen liepen, bestaat er redelijke 

consensus over de prioriteit van de volgende algemene typen van infecties en specifieke ziekten, 

vanwege ziektelast, impact of urgentie (nb. de subvragen die per type infectie/ziekte genoemd 

worden, zijn niet besproken bij prioritering maar komen uit gesprekken en bestaande 

onderzoeksagenda’s). 

 

Typen van infecties 

- Infectieziekten en comorbiditeiten, i.v.m. meer chronische (infectie)ziekten in en vergrijzing van de 

bevolking (bijvoorbeeld infectieziekten bij diabetes of COPD, of infectieziekten bij ouderen met 

multimorbiditeit). 

- Opkomende infectieziekten (al dan niet al bekend) en internationaal relevante infectieziekten (zoals 

Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF), chikungunya, dengue, ebola, marburg, pest, lassa-

koorts, Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS‐CoV), severe acute respiratory 

syndrome (SARS), Nipah-virus en Hendra-virus, Rift Valley fever (RVF), gele koorts, zika, West 

Nilevirus, tekenencefalitis-virus). 

- Sepsis, en andere invasieve infectieziekten vanwege ernst van de aandoening; zowel in 1e als 2e 

lijn; weinig data beschikbaar. 

- Ziektes die met vaccinatie voorkomen kunnen worden (zie thema vaccinatie). 

- Soa’s. Hieronder worden ook Chlamydia, hiv en hepatitis C onder andere onder mannen die seks 

hebben met mannen geschaard. Onderzoek blijft nodig omdat er steeds aanwas blijft (stijging van 

gonorroe en syfilis, gonorroe vooral bij jonge mensen), er is nog veel onveilig gedrag en de 

behandeling van soa’s is duur. De voorlichting is nog onvoldoende aangepast aan de nieuwe 

generatie.  

o Welke maatregelen zijn effectief voor het laagdrempelig maken van soa en hiv zorg voor 

kwetsbare groepen met lage gezondheidsvaardigheden (zoals mensen met een lage SES, 

mensen met migratie achtergrond, laaggeletterdheid of een licht verstandelijke beperking)? 

o Wat is de effectiviteit van eHealth voor soa- en hiv-bestrijding? 

o Welke methodiek maakt het haalbaar en betaalbaar om, anders dan via de bestaande 

monitoring en surveillance gericht op risicogroepen, zicht te verkrijgen op soa-trends in de 

bevolking? 

o Met welke monitoring aanpak verkrijg je actueel inzicht in gebruik en gevolg van online testen 

op hiv en andere soa? 

o Hoe kom je tot realtime monitoring en vroegsignalering van soa’s voor het tijdig identificeren 

van hoog risico netwerken? 
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o Wat zijn effectieve boodschappen voor het verhogen van de ervaren ernst van (afzonderlijke) 

soa? 

o Wat is een effectieve strategie om de ziektelast (lange termijn complicaties) van chlamydia te 

verminderen? 

o Wat zijn effectieve acties voor het tegengaan van een daling van condoomgebruik 

condoomgebruik onder risicogroepen (jongeren, MSM, sekswerkers)? 

o Wat zijn effectieve interventies voor hotspots (clusters hoog risicogroepen, netwerken, 

gebieden) voor tegengaan van syfilis en gonorroe e.a.? 

o Met welke aanvullende innovatieve interventies, waaronder teststrategieën, krijg je de meer dan 

2.000 mensen gediagnosticeerd, die niet weten dat ze hiv hebben? 

o Welke manier van informeren over hiv levert een effectieve bijdrage aan het verminderen van 

stigma op hiv en het terugdringen van uitsluiting en sociale isolatie van mensen met hiv? 

o Welk effect heeft het gebruik van PrEP op de prevalentie van hiv? PrEP gebruik neemt toe en 

zal worden uitgerold en aangeboden aan hoog risicogroepen voor hiv in 2019. Wat is de impact 

daarvan op hiv en andere soa? Hoe kan monitor worden geoptimaliseerd? Hoe worden alle 

groepen bereikt die kunnen profiteren van PrEP? 

 

Specifieke infectieziekten 

- Influenza: 

o Effectiviteit en doelgroepen (hoogrisicogroepen) van influenzavaccinatie; 

o Vaccinatie zorgpersoneel (Welke interventies zijn effectief om vaccinatiegraad onder 

zorgprofessionals te verhogen?); 

o Diagnostiek van influenza met beter aansluitende behandeling; 

o Preventie gericht op hoogrisicogroepen (Verschillen de risicogroepen per seizoen en is dat te 

voorspellen?); 

o Oorzaken van een mortaliteitspiek; 

o Het risico op superinfecties met schimmels of bacteriën (comorbiditeit); 

o Risicoperceptie en risicospreiding. 

 

Typen van infecties of specifieke infectieziekten waarover minder consensus bestond wat betreft de 

prioritering (i.v.m. lagere ziektelast/impact/urgentie of reeds veel beschikbare onderzoeksresultaten) 

betroffen: 

Typen infecties 

- One health gerelateerde ziekten, waaronder: 

o Water-overgedragen ziekten, zoals legionella; 

o Vector-overgedragen ziekten; 

o Parasitaire ziekten, zoals toxoplasmose, Cryptosporidium en Blastocystis. 

- Urineweginfecties (al veel onderzoek naar gedaan, net nieuwe behandelrichtlijn, vooral relevant 

voor ABR): 

o De effectiviteit van leefstijlinterventies bij urineweginfecties; 

o De werking van een vaccinatie tegen infecties met E. coli; 

o Effectiviteit van leefstijlaanpassingen voor het duurzaam verbeteren van urineweginfecties; 

o De waarde van antibioticaprofylaxe bij transurethrale ingrepen bij patiënten met een 

schoonurine sediment; 

o De waarde van een cystoscopie bij vrouwen met recidiverende urineweginfecties; 

o De toepassing van een nefrostomiekatheter of een JJ-katheter bij een geobstrueerde hoge 

urineweginfectie. 

- Verwaarloosde infectieziekten (Neglected Infectious Diseases; NIDs) in settings/landen met weinig 

(onderzoeks)middelen. 

 

Specifieke infectieziekten 

- Q-koorts, voornamelijk humaan. Volgens een aantal stakeholders heeft Nederland een 

verantwoordelijkheid voor meer onderzoek naar Q-koorts, vanwege de patiëntenpopulatie met een 

unieke omvang en de politieke relevantie. Specifieke onderwerpen zijn: 
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o Hoe ontwikkelt Q-koorts zich tot de chronische variant van de ziekte of tot Q-

koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) en wat zijn determinanten/risicofactoren hiervoor?  

o Hoe ontwikkelt en uit de ziekte zich op langere termijn bij kinderen en QVS-patiënten?  

o Welke rol kunnen immunologische testen hebben voor diagnostiek of therapeutische 

interventies bij de verschillende vormen van Q-koorts?  

o Wat is de huidige seroprevalentie van antistoffen in de bevolking? 

o Wat is de effectiviteit van behandelingen voor Q-koorts, Q-koortsvermoeidheidssyndroom, 

chronische Q-koorts?  

o Welke waarde hebben ergotherapie, gedragstherapie en bestaande alternatieve 

behandelingen? 

o Hoe om te gaan met de sociale impact van infectieziekten?  

o Hoe kan de zorg rondom de patiënt (integraal) georganiseerd worden zodat de patiënt 

individueel goede zorg ontvangt? Wat is het effect van de inzet van een (klinisch) 

arbeidsgeneeskundige bij patiënten met Q-koorts gerelateerde klachten? 

o Kan een nationale Q-koortsdatabase ingericht worden? Welke rol kan deze database hebben 

voor het beantwoorden van onderzoeksvragen over de effectiviteit van diagnostisch methoden 

en behandelingen? 

o Wat kan er gedaan worden ter voorkoming van meer besmettingen? 

o Hoe kan de ervaringsdeskundigheid van Q-koorts patiënten goed benut worden bij onderzoek 

en implementatie? 

o Kunnen we preparedness voor de ketenaanpak van een nieuwe situatie met een zoönose 

verbeteren op basis van ervaringen bij Q-koorts? 

- Hepatitis B/C (vnl. behoefte aan implementatie van opsporing/screening van hoogrisicogroepen, 

voornamelijk migranten): 

o Epidemiologie en cascade of care: prevalentie, morbiditeit, mortaliteit hepatitis B/C, gebruik 

antivirale middelen, diagnostiek. 

o Her-opsporen van ongediagnosticeerde en/of onbehandelde infecties: kosteneffectiviteit voor 

hepatitis B en C, scholing van en behandeling door huisartsen. 

o Opsporing: opportunistisch testen en informatie-/screeningscampagnes onder migranten, 

scholing huisartsen. 

o Bewustwording en kennisverbetering: onder zorgprofessionals, migranten, gedragsgebonden 

risicogroepen. 

o Rol van behandeling, testen en gedragsinterventies bij preventie van hepatitis C onder 

risicogroepen. 

o Ketenzorg en integrale aanpak: stroomlijning en borging, toepassing van richtlijnen, effect van 

zorgpaden in detentie. 

o Surveillance: inhoud en koppeling registratiesystemen (pilot gaande om dit te combineren met 

hiv monitoring), vertaling data naar onderzoeks- en beleidsagenda. 

- Tuberculose: 

o Plaats en waarde van nieuwe testen in de diagnostische algoritmes en de relatie tot het 

behandelresultaat en de impact op kwaliteit van leven. 

o Biomarkers, factoren en patiëntkenmerken die het risico op ziekte bij personen met een latente 

tuberculose infectie (LTBI) beter kunnen voorspellen. 

o Rol van Whole genome sequencing (WGS) bij bestrijden van tuberculose. 

o Analyseren of huidige interventies voldoende zijn of dat er nieuwe interventies nodig zijn.  

o Onderzoek naar de veronderstelling dat patiënten zorgfaciliteiten in de buurt van hun 

woonomgeving willen hebben, om de consequenties van concentratie voor de patiënt en de 

zorgverlener te bepalen. 

o Evaluatie van de verpleegkundige begeleiding van tuberculosepatiënten en personen met een 

LTBI, waarbij onderzocht moet worden welke ondersteuning, waaronder e-health, effectief is.  

o Onderzoek waarom de hiv-status van tuberculosepatiënten relatief vaak onbepaald is.  

o De praktijk en omvang van LTBI-screening en -behandeling van risicopatiënten in ziekenhuizen; 

o Implementatieonderzoek met best practices om invoering van nieuw beleid in de 

tuberculosebestrijding faciliteren. 

- Lyme (al veel onderzoek naar gedaan): 
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o Een biobank en patiëntenregistratiesysteem; 

o Valideren nieuwe testen/diagnostiek; 

o Behandeling/patiëntenzorg; 

o Communicatie en scholing voor professionals over de ziekte van Lyme.  

- Schimmels: 

o Beschikbaarheid antischimmelmiddelen; 

o Resistentie tegen antischimmelmiddelen (onduidelijk of dit past binnen IZB3 of ABR); 

o Impact schimmels bij immuungecompromitteerden; 

o Schimmelbank. 

- Enterovirussen; bestuderen van zomerse piek van enterovirussen, waar polio tussen kan zitten, 

kan informatie verschaffen die voorbereiding op Polio kan verbeteren.  

 

Laag geprioriteerde ziekteverwekkers betroffen: 

- Clostridium difficile; 

- Scabiës onder specifieke groepen (asielzoekers, studenten, reizigers) en gevolgen hiervan. 

2.4.2. Fundamenteel onderzoek 

Fundamenteel onderzoek naar mechanismen van ziekteontwikkeling en transmissie wordt nog steeds 

benoemd als relevant voor diverse infectieziekten, zowel in bestaande nationale en internationale 

kennisagenda’s als door stakeholders. Fundamentele kennis, waaronder moleculaire en histologische 

informatie, kan leiden tot nieuwe preventie en therapie. Fundamenteel onderzoek naar het ontstaan 

van een ziekte en het klinisch beloop hebben niet direct invloed op de ziektelast, maar zou op de 

lange termijn moeten leiden tot verminderen van ziektelast. Voor elke infectieziekte kan de vraag 

worden gesteld of fundamenteel onderzoek nodig is. Volgens stakeholders heeft ZonMw de taak om 

hier een duidelijk standpunten over in te nemen. Voorbeelden van fundamenteel onderzoek die 

genoemd werden, zijn: 

 

- Gastheer-microbe interactie; 

- Aanpassingsdynamiek van pathogenen; 

- Etiologie van infectieziekten.  

 

Hoewel in de verkennende gesprekken het microbioom diverse malen als onderwerp wordt genoemd, 

vinden de meeste deelnemers van de strategische bijeenkomst dat het microbioom buiten de scope 

van het programma valt. Het is geen infectieziekte en past daarom niet binnen een programma voor 

infectieziektebestrijding. Onderzoek naar microbioom kan via andere kanalen worden gefinancierd. 

2.4.3. Epidemiologische basiskennis 

In een aantal internationale onderzoeksagenda’s werden ook algemene epidemiologische studies als 

fundamenteel onderzoek beschouwd. Volgens de stakeholders kan in plaats van fundamenteel 

onderzoek in dit geval beter gesproken worden van epidemiologische basiskennis van infectieziekten. 

Hier is in het verleden al veel aan gedaan, maar voor bepaalde infectieziekten ontbreekt nog steeds 

een deel van de epidemiologische basiskennis. Voorbeelden hiervan uit de inventarisatie waren (in 

willekeurige volgorde volgens de deelnemers van de strategische bijeenkomst): 

- Onderzoek naar risicofactoren voor infectie; 

- Kwantificeren van de effectiviteit/impact van interventies; 

- Transmissiestudies (transmissieroutes, kansen op transmissie). 

2.4.4. Preventie 

Een relevante vraag is hoe de publieke gezondheid ondersteund kan worden door onderzoek naar 

preventie van infectieziekten. Een mogelijkheid is de inzet van Academische Werkplaatsen, die op 

sommige gebieden al bestaan. Specifieke onderwerpen met hoge prioriteit door hoge impact waren: 

- Welke preventieve maatregelen zijn effectief, haalbaar en bestendig om relevante infecties bij 

risicogroepen te voorkomen?  

- Welke rol kunnen omgevingsinterventies spelen bij preventie (bijvoorbeeld nudging)? 
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- Hoe kan een planmatige preventieve aanpak worden ingezet (participatief, theorie + empirisch, 

ecologische benadering)? 

- Interventies gericht op meerdere infectieziekten, gemeenschappelijke transmissiewijze of groepen 

pathogenen, eventueel in combinatie met chronische ziekten. 

- Communicatie en informatie over risico’s van infectieziekten en maatregelen tegen infecties, om te 

informeren en te stimuleren tot gedragsverandering. 

 

De stakeholders geven minder hoge prioriteit aan onderzoek naar preventie door betere hygiëne in de 

keuken en betere technische hygiënezorg; hier bestaan al diverse richtlijnen voor. Toch wordt binnen 

specifieke settings technische hygiënezorg wel van belang geacht, maar dan voornamelijk de 

implementatie daarvan (zie paragraaf 2.4.9). Ook wordt de relevantie van technische hygiënezorg 

door de stakeholders uitgebreid naar plekken waar veel mensen samenkomen, zoals grote 

evenementen en festivals. Problemen op het gebied van hygiëne kunnen echter voor een deel 

opgelost worden door betere handhaving en vragen niet om meer kennis. Ook het voorkomen van 

besmetting van RSV bij pasgeboren heeft een relatief lage prioriteit op dit thema, doordat er al 

bekende preventiemaatregelen zijn die toegepast kunnen worden, zoals hygiënemaatregelen en 

toekomstige vaccinatie bij zwangere vrouwen. 

2.4.5. Diagnostiek, monitoring en surveillance 

Volgens de onderzoekagenda’s en stakeholders is er zowel in het humane als het veterinaire veld 

behoefte aan optimalisering van diagnostiek, signalering, monitoring en surveillance, om inzicht te 

houden in de situatie, risico’s van infectieziekten die relevant zijn voor de volksgezondheid. Snelle 

diagnostiek kan leiden tot beperking van risico’s door snelle interventies. Overeenkomsten in de wijze 

van diagnostiek tussen de humane en veterinaire sector zou grote voordelen opleveren bij onderzoek 

naar transmissie van zoönotische pathogenen. Tijdens de stakeholdersmeeting was er enige 

discussie over de plek van surveillance binnen IZB3. Surveillance en het harmoniseren van 

surveillance wordt door diverse stakeholders gezien als taak van het RIVM. Specifieke onderwerpen 

met hoge prioriteit waren: 

- Meer inzicht in de rol van moleculaire typering bijvoorbeeld ‘single nucleotide polymorphism’ (SNP) 

of ‘whole genome sequencing’ (WGS) bij diagnostiek, voorspellen van epidemieën en verloop van 

uitbraken (zowel humaan als veterinair, inclusief omgeving).  

- (Kosten)effectiviteit en haalbaarheid van specifieke diagnostische methoden, waaronder point-of-

care testen en (gevalideerde) zelftesten. 

- Goede (evt. virale) diagnostiek van luchtweginfecties, o.a. om te kunnen inschatten of er 

behandeld moet worden. In het bijzonder bij de groeiende groep van immuungecompromitteerden 

en COPD.  

- Opsporing van (nieuwe) infectieziekten in de veterinaire sector die mogelijk overdraagbaar zijn 

naar mensen. 

 

Onderwerpen met een lagere prioriteit waren:  

- (Kosten)effectiviteit van de huidige monitoring van zoönosen in de veehouderijsector (want 

monitoring is reguliere taak met relatief goedkope diagnostiek); 

- Monitoring van zoönotische ziekten in in het wild levende dieren die op termijn een gevaar voor de 

volksgezondheid kunnen betekenen. 

2.4.6. Behandeling en behandelrichtlijnen 

Diverse vragen en lacunes omtrent de behandeling van infectieziekten werden benoemd in 

onderzoekagenda’s en door stakeholders1. Veel daarvan betroffen vragen over wijze en effectiviteit 

                                                      
1 Na de strategische bijeenkomst zijn nog onderwerpen op het gebied van behandeling aangeleverd door het Zorginstituut 

Nederland. Deze onderwerpen zijn daarom niet meegenomen in de prioritering: 

- Het beter inzetten van spiegelinformatie op lokaal niveau, tussen ziekenhuizen, om meer bewustwording te creëren in 
behandelingen van infectieziekten en onderling van elkaar te leren (inzicht verkrijgen in eigen handelen); 

- Meer inzicht verkrijgen in patient reported outcome measures (PROMS) zodat patiënten kunnen meebeslissen in hun 
behandeling (bijvoorbeeld bij hiv-infectie). 
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van behandeling en behandelmogelijkheden (zie paragraaf 2.4.14. Antibioticagebruik en resistentie). 

Een aantal vragen zijn geformuleerd die niet specifiek gericht zijn op de wijze van antibioticagebruik. 

Op basis van urgentie, ziektelast en impact werd tijdens de strategische bijeenkomst de hoogste 

prioriteit gegeven aan: 

- Welke interacties bestaan er tussen behandelingen van chronische aandoeningen en 

infectieziekten? Hoe dragen infectieziekten en de behandeling daarvan bij aan de kans op het 

ontwikkelen van niet-overdraagbare aandoeningen? 

- Verschillen in behandeling op basis van verschillende demografie (man, vrouw en (vooral) oud, 

jong) en subpopulaties (migranten, chronisch zieken). 

 

De deelnemers aan de strategische bijeenkomst menen dat behandeling en behandelrichtlijnen 

minder prioriteit zouden moeten krijgen binnen IZB3, vanwege ofwel de lage impact op de 

infectieziektebestrijding en publieke gezondheid in Nederland, en/of omdat er eerder al veel aandacht 

voor is geweest, en/of omdat de mogelijkheid bestaat voor financiering via andere kanalen. 

Onderwerpen die hierdoor minder hoge prioriteit kregen, waren: 

- Polyfarmacie en de wisselwerking met andere medicijnen (ook vanwege andere 

financieringsmogelijkheden, bijvoorbeeld ZonMw Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen); 

- Mogelijke nieuwe behandelingen, zoals: 

o (Bacterio)faag-therapie (fundamenteel onderzoek);  

o Gedragstherapie bij de ziekte van Lyme;  

o Effect van booster sessies cognitieve gedragstherapie, effect van GET, onderzoek naar andere 

behandelmogelijkheden Q-koortsvermoeidheidssyndroom; 

o Antivirale middelen (grote rol van farmaceutische industrie).  

- Compliance aan behandelrichtlijnen (zowel arts als patiënt). 

2.4.7. Preparedness, uitbraken en response 

Preparedness, uitbraken en response worden door verschillende stakeholders en bestaande 

kennisagenda’s benoemd als thema. Hoewel er al veel goed werk gebeurt op dit thema, blijft het een 

urgent onderwerp en moet Nederland voorbereid zijn op nieuwe dreiging. De maatschappelijke impact 

van nieuwe infectieziekten of uitbraken is groot (bijvoorbeeld bij het ruimen van veel dieren). De 

hoogste prioriteit geven de stakeholders daarom aan:  

- Voorbereiding ‘koude fase’, door bijv. syndroom-surveillance, simulaties, modellen, benodigde 

beslissingen voorkauwen, maken van links tussen datanetwerken, met big data signalen oppakken 

en gedragswetenschappelijke input meenemen. Deze voorbereiding in de koude fase kan de 

volgende scenario’s betreffen: 

o Preparedness voor zoönosen in de humane setting, op basis van risico ranking: is er een 

generieke manier om de impact/ziektelast in de bevolking te voorspellen voor ziekteverwekkers 

uit een dierlijke populatie? 

o Effecten van globalisering, drukbezochte evenementen (“mass-gatherings”) en risico’s van 

klimaatsverandering (nog weinig kennis over). 

o (Internationale) Datasharing ten tijde van een uitbraak, mits het ook leidt tot interventies. 

 

Onderwerpen die volgens de stakeholders minder prioriteit hoeven te krijgen, omdat er al veel 

aandacht aan wordt gegeven (en daarom lagere urgentie) zijn:  

- Cross-border signalering. Infectieziekten die in buurlanden van belang zijn, zoals mazelen; 

- Preparedness voor (opkomende) zoönosen in veterinaire setting: preventie, vroegsignalering, 

ontwikkeling/uitrol interventie. 

2.4.8. Doelgroepen en demografie 

Specifieke doelgroepen waar meer onderzoek in uitgevoerd zou moeten worden vormen een frequent 

terugkerend thema. Meer onderzoek zou zich moeten richten op effectiviteit en haalbaarheid van 

preventieve maatregelen om relevante infecties bij risicogroepen te voorkomen, omdat er weinig 

risicogroep-specifiek bewijs is. Daarnaast is er vraag naar een meer integrale aanpak van 

infectieziekten onder risicogroepen. Er is een aantal factoren die in verschillende risicogroepen 
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terugkomen waardoor deze groepen meer risico lopen om geïnfecteerd te worden (meer risicovol 

contact) of meer risico lopen op een ernstig beloop bij een besmetting (bijvoorbeeld door verzwakt 

immuunsysteem of comorbiditeiten). Ook is er steeds meer overlap tussen de risicogroepen, zoals 

reizende ouderen. Het was voor de betrokken stakeholders niet eenvoudig een prioritering aan te 

brengen in de verschillende doelgroepen. Het meest genoemd als risicogroepen met hoge prioriteit, 

voornamelijk vanwege ziektelast, urgentie en behoefte aan wetenschappelijk bewijs, waren: 

- Ouderen (o.a. luchtweginfecties, vaccinatiestrategieën, comorbiditeiten), groeiende groep binnen 

populatie; 

- Mensen met een kwetsbaar immuunsysteem (immuungecompromitteerden); 

- Migranten/vluchtelingen (o.a. tbc, hiv, verwachtingen en ‘health seeking behaviour’; integrale 

aanpak van infectieziekten); 

- Kinderen (o.a. transmissie in kinderdagverblijven, bijvoorbeeld gastro-enteritis, RSV).  

 

Groepen die voor onderzoek minder prioriteit zouden hoeven krijgen volgens de deelnemers aan de 

bijeenkomst waren: 

- Sociaaleconomische status-groepen en groepen met laaggeletterdheid of lage 

gezondheidsvaardigheden; 

- Zwangere vrouwen en vaccinaties; 

- Arbo-gerelateerde infecties zoals bij sekswerkers, werknemers in slachthuis en zorg; 

- Reizigers (reizigersadvisering). 

2.4.9. Specifieke zorgsetting 

Diverse onderzoeksvragen hebben betrekking op infecties in specifieke zorgsettings, waaronder de 

huisarts, thuiszorg, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Deze worden ook benoemd in een aantal 

onderzoekagenda’s. De deelnemers aan de strategische bijeenkomst concludeerden dat de 

effectiviteit van onderzoek/interventies op gebied van ziektelast van een infectieziekte afhangt van het 

aantal gevallen in een setting en de ernst van de betreffende aandoening. Settings die daarom de 

meeste prioriteit kregen, zijn (nb. de subitems die per setting genoemd worden, zijn niet als zodanig 

besproken bij prioritering maar komen uit gesprekken en bestaande onderzoeksagenda’s): 

- Verpleeghuizen, o.a.  

o Infectieprevalentie; 

o Determinanten; 

o Antibioticagebruik; 

- Ziekenhuizen, o.a. 

o Sepsis; 

o Infectierisico; 

o Effect infectieziektebestrijding op ziekenhuisinfecties (ook bij immuungecompromitteerden); 

o Gebruik van nieuwe (moeilijk te steriliseren) apparatuur; 

o Rol nieuwe verpleegkundigen (verpleegkundig specialist, arts-assistenten) bij preventie). 

- Publieke gezondheid (GGD). 

 

Een aantal setting-overstijgende onderwerpen hebben volgens de deelnemers van de bijeenkomst 

ook prioriteit, namelijk:  

- Transmissie van zorggerelateerde infecties; 

- (Implementatie van) technische hygiënezorg en infectiepreventie in ziekenhuizen, verpleeghuizen 

en thuiszorg. 

 

Door de deelnemers aan de bijeenkomst werd minder hoge prioriteit gegeven aan de volgende 

settings of settingoverstijgende onderwerpen:  

- Thuiszorg (hoewel in de toekomst welllicht belangrijker vanwege toenemende populatie en 

intensiever wordende zorg); 

- Huisarts (o.a. ziektelast, signalering, preventie, inclusief alledaagse ziekten), hoewel daar wel veel 

vragen over waren bij de inventarisatie, o.a.: 

o Wat zijn risicofactoren voor complicaties van veelvoorkomende infecties in de eerste lijn? 
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o Welke interventies kunnen complicaties voorkomen bij symptomatische patiënten met een 

veelvoorkomende infectie in de eerste lijn? 

o Welke diagnostische hulpmiddelen zijn bruikbaar voor de huisarts om relevante risicogroepen te 

herkennen bij infecties? 

o Welke specifieke pathogenen zijn veroorzakers van infecties in eerste lijn? 

o Wat is de kwaliteit en effectiviteit van NHG-standaarden? 

- Nieuwe zorgsettings die ontstaan tussen klassieke settings in, zoals huisartsbedden en zorghotels. 

 

Over de definitie (en hiermee het belang van) ketenzorg bestond discussie, maar samenwerking 

tussen disciplines, waaronder ook curatieve en preventieve zorg, werd belangrijk geacht.  

2.4.10. One Health en non-alimentaire zoönosen 

Nationale en internationale onderzoeksagenda’s noemen de One health approach (zie figuur 1), 

parallel aan diergezondheid en voedselveiligheid, als belangrijk thema. Stakeholders uit dit onderzoek 

lijken tevreden over de ontwikkelingen in het One Health-onderzoeksgebied in Nederland. Er worden 

verschillende samenwerkingsverbanden genoemd, zoals in het Netherlands Centre of One Health, 

waarin verschillende onderzoeksinstellingen samenwerken. Ook zijn er publiek-private 

samenwerkingen binnen de topsector Agrifood waar de agrofood sector meewerkt, zoals in het 

publiek-private onderzoeksprogramma 1Health4Food. Hierbinnen wordt kennis ontwikkeld die ingezet 

kan worden voor dierlijke sectoren. Onderwerpen binnen dit programma zijn onder andere optimale 

preventie van dierziekten (inclusief zoönosen), zorgvuldig medicijngebruik en minder 

antibioticagebruik en een veilige voedselproductie. Onderzoek bij kenniscentra van hogescholen vindt 

ook vaak plaats in samenwerking met bedrijven, waarbij de onderzoeksvraag vaak direct uit de 

praktijk komt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een goede samenwerking is de essentie van de One health-benadering. Toch is volgens een aantal 

stakeholders samenwerking in de praktijksetting nog niet altijd vanzelfsprekend en zijn er 

verbeteringen mogelijk. In de aanpak wordt nog niet altijd de omgeving voldoende meegenomen en 

lijkt het vaak vooral over de interactie tussen mensen en dieren te gaan. Ook zou het gedrag van de 

mens, inclusief motivatie en cultuur, meegenomen kunnen worden in een brede benadering (zie ook 

paragraaf 2.4.12.). Volgens de stakeholders zou samenwerking bij elk One health onderzoeksproject 

aandacht moeten krijgen. Specifieke onderwerpen die door de stakeholders of in onderzoeksagenda’s 

worden genoemd met betrekking tot samenwerking zijn: 

MENS DIER 

OMGEVING 

ONE 
HEALTH 

Figuur 1 Een One health-benadering bij de infectieziektebestrijding met aandacht voor mens, dier en omgeving 
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o Voorwaarden voor een efficiënte en structurele samenwerking tussen alle relevante One health-

partijen (bijvoorbeeld op het niveau van huisarts-dierenarts, https://www.zlto.nl/samedi); 

o Samenwerking bij plotselinge uitbraken van nieuw opkomende zoönosen; 

o Opbrengen van de kosten voor de One health benadering van zoönosen; 

o Samenwerking met relatief onbekende partners voor innovatieve manieren om dieren te houden 

of afvalstromen te verwerken (bijvoorbeeld mestverwerkers, waterzuiveringsbedrijven of 

energieproducenten); 

o Meer samenwerking met partners en wetenschappers op gebied van milieu en omgeving; 

o Data sharing (inclusief dierdata). 

 

Diverse aandachtspunten of relevante onderwerpen op het gebied van One health worden door 

stakeholders en in onderzoeksagenda’s benoemd. Onderwerpen die een hoge prioriteit krijgen van de 

stakeholders zijn (nb. de subvragen/items die per hoofdonderwerp genoemd worden, zijn niet 

besproken bij prioritering maar komen uit gesprekken en bestaande onderzoeksagenda’s): 

 

- Toetsen/modelleren of interventies gericht op verbeteren van gezondheid van dieren leidt tot 

minder ziekte bij mens, bijvoorbeeld: 

o Zijn vaccinaties bij dieren bruikbaar om public health problemen te voorkomen? 

o Ontwormen van katten (toxocara) met of zonder leeftijdsafhankelijke diagnostiek. 

- De maatschappelijk impact en risico's van zoönosen in gebieden met intensieve veehouderijen of 

mestverwerkers. 

- Infectiedruk/bedreigingen public health vanuit de veestapel, omgeving en voedsel supply chain 

(inclusief risk assessment en verschillen in ervaren risico). 

- Milieu en klimaat: 

o Het effect van milieu en klimaat op de verspreiding van infectieziekten via lucht, bodem, water, 

dieren die in het wild leven; 

o Effect van klimaatverandering op vectoren, bijv. inheemse muggen, actieve teken; 

o Effect van klimaatverandering op overleving pathogenen; 

o Effect van klimaatverandering op gezondheid van kwetsbare populaties; 

o Effect van maatregelen gericht op een beter milieu of tegen klimaatverandering op 

infectieziekten/gezondheid (bijvoorbeeld modelleren). 

- Omgeving, o.a.: 

o Transmissie van pathogenen in omgeving, inclusief van relatief onbekende pathogenen zoals 

Francisella Tularensis en Leptospira.  

o Wat zijn risico’s van verstedelijking en het houden van meer dieren in stedelijke omgeving?  

o Wat is de rol van de bodem en water bij de verspreiding van infectieziekten die van dieren op 

mensen (of van dieren op dieren) overgaan (zoönosen zoals Q-koorts)? 

o Hoe kunnen risico’s door milieu en omgeving gereduceerd worden? 

o Het effect van diagnostiek (bijvoorbeeld apparatuur) en behandeling (bijvoorbeeld medicijnen) 

van infectieziekten op het milieu (duurzaamheid in de zorgsector). 

 

De deelnemers aan de strategische bijeenkomst verschillen van mening over het belang van 

onderzoek naar biosecurity op bedrijven. Een deel vindt het een verantwoordelijkheid van bedrijven en 

geen onderzoeksonderwerp. Anderen vinden dat er nog veel te winnen valt op hygiënegebied binnen 

bedrijven (‘technische hygiënezorg’) waardoor de verspreiding van infectieziekten verminderd kan 

worden. Een hieraan gerelateerd discussiepunt is de invloed van bedrijfsvormen op veterinaire 

infectieziekte-risico’s. Brengt het vergroten van dierenwelzijn risico’s met zich mee voor humane 

gezondheid? 

 

De volgende onderwerpen waar al veel onderzoek naar is/wordt uitgevoerd of waarvoor de urgentie 

voor de publieke gezondheid minder hoog is (bijvoorbeeld door reeds bestaande kennis of 

interventies), hebben volgens de deelnemers aan de bijeenkomst een lagere prioriteit: 

- Goede surveillance en maatregelen, ook in ecosystemen / reservoirs in wild; 

- Transmissieroutes van hepatitis E in mensen, dieren en omgeving; 
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- Voorspellers ("early signalling, biomarkers") in dierhouderijen die aangeven welke dieren ziek 

worden/zijn; 

- Voedselveiligheid, ook met betrekking tot import en handel. 

(Non-)Alimentaire zoönosen 

In het vorige IZB-programma was een aparte programmatekst voor non-alimentaire zoönosen, maar 

geen plek voor alimentaire zoönosen. Destijds is er voor gekozen om dit onderscheid te maken tussen 

alimentaire en non-alimentaire zoönosen. Veel stakeholders staan niet achter deze scheiding en 

vinden deze kunstmatig. In de praktijk wordt het onderscheid tussen deze typen zoönosen niet altijd 

gemaakt. Sommige zoönosen verspreiden zich zowel via voedselbronnen als via andere bronnen, 

zoals water, lucht of de omgeving. Voorbeelden hiervan zijn toxoplasmose, veroorzaakt door de 

eencellige parasiet Toxoplasma gondii, Eschericha coli, Campylobacter, Salmonella en hepatitis E. 

Trends zoals verstedelijking, waarbij mensen en dieren weer dichter op elkaar komen te leven, en de 

meer veelzijdige functies van dieren maken dat besmetting van de mens via verschillende routes kan 

plaatsvinden. Transmissieroutes zullen bij infecties niet altijd bij voorbaat bekend zijn. Bij de GGD 

wordt bij uitbraken van infectieziekten altijd brononderzoek gedaan, ongeacht de veronderstelde bron.  

Stakeholders geven aan dat ook alimentaire zoönosen een belangrijk onderwerp zijn. Nog steeds 

worden veel mensen in Nederland ziek door voedselvergiftiging en -infecties, dus de ziektelast is 

hoog. Daarbij worden meeste voedselvergiftigingen of -infecties niet gemeld bij de GGD, dus de 

impact kan zelfs worden onderschat.  

Wanneer stakeholders gevraagd worden de belangrijkste zoönosen op te sommen, zijn deze zowel 

alimentair als non-alimentair: Shigatoxine producerende Escherichia coli (STEC), Salmonella, 

Campylobacter, teken-overdraagbare ziekten en schimmels.  

 

De ministeries van VWS en LNV geven aan dat onderzoek naar alimentaire zoönosen al voldoende 

wordt gefinancierd in het kader van wettelijke onderzoekstaken (WOT) en beleidsondersteunend (BO) 

onderzoek. Uit de interviews kwam naar voren dat dit alleen surveillance onderzoek, en nauwelijks 

wetenschappelijk vernieuwend onderzoek betreft. 

2.4.11. Vaccinatie 

WHO noemt vaccinatie als één van de onderzoeksprioriteiten en ook de geraadpleegde stakeholders 

vinden vaccinatie een van de belangrijkste thema’s. De onderzoeksvragen met de meeste prioriteit 

liggen op basis van hoge impact en urgentie, betreffen: 

- Vaccinatiegedrag, vaccinatiebereidheid en vaccinatiegraad (monitoring, interventies en gevolgen 

op korte en lange termijn); 

- De groepen in de bevolking die zich weinig of niet laten vaccineren en het effect hiervan op de 

transmissie van infectieziekten; 

- De effectiviteit van vaccinaties in de populatie en bij kwetsbare groepen zoals ouderen, 

immuungecompromitteerden (bijvoorbeeld influenzavaccin), migranten. 

 

Andere onderwerpen met betrekking tot vaccinatie die worden genoemd (maar waar al meer over 

bekend is, de betreffende ziekten een lage ziektelast hebben of waar een taak van bijvoorbeeld de 

farmaceutische industrie of het RIVM ligt): 

- Welke groepen in de bevolking het beste gevaccineerd kunnen worden (selectieve vaccinatie); 

- De langetermijneffecten van vaccinaties en effecten op het immuunsysteem; 

- Welke groepen in de bevolking lopen risico om op oudere leeftijd verminderde immuniteit te 

hebben voor ziekten waarop ze op jonge leeftijd gevaccineerd zijn; 

- Het nut van booster vaccins; 

- Oplossingsgerichte onderwerpen, zoals: 

o Alternatieve, innovatieve toedieningsvormen van vaccins; 

o Effectieve implementatie van nieuwe vaccins; 

o Organisatie van het RVP, bijvoorbeeld het (lange termijn) effect op vaccinatiegraad en public 

health van het decentraliseren van een deel van de uitvoering van het RVP. 
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De farmaceutische industrie speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe vaccines. Het 

ontwikkelen van nieuwe vaccines is geen onderdeel van het programma IZB. Innovaties die zijn 

ontwikkeld door de industrie kunnen mogelijk een bijdrage leveren een het behouden of verhogen van 

de vaccinatiegraad, zoals nieuwe toedieningsvormen van vaccins.  

2.4.12. Communicatie en gedrag 

Door diverse stakeholders en in bestaande onderzoekagenda’s werd onderzoek naar perceptie, 

motivatie en gedrag (sociaal/gedragswetenschappelijk onderzoek) als prioriteit genoemd. Het is voor 

de deelnemers aan de strategische bijeenkomst lastig een prioritering aan te brengen in de 

onderwerpen; veel onderwerpen houden met elkaar verband of vullen elkaar aan. De belangrijkste 

aandachtsgebieden waren:  

- Sociale impact van infectieziekten en maatschappelijke inbedding van interventies. 

- Risicogedrag, bijvoorbeeld welk gedrag van mensen is risicovol om infectieziekten van dieren op te 

lopen? 

- Houding, perceptie en motivatie met betrekking tot infectieziektebestrijding. 

- Doel(groep)gerichte (innovatieve) interventies om gedragsveranderingen te bewerkstelligen 

(bijvoorbeeld “tailored information”). Goede samenwerking tussen epidemiologen, 

gedragswetenschappers en andere relevante disciplines is hiervoor belangrijk. 

Gedragswetenschappers zouden moeten inschatten wat de kans is dat een bepaalde interventie 

gaat werken. Hoe kun je systemen, actoren (eventueel specifieke doelgroepen) en hun gedrag 

beïnvloeden in de keten, met meer nadruk op publieke gezondheid als zorgsetting? Hoe kunnen 

mensen bijvoorbeeld gemotiveerd worden om infectiepreventie toe te passen of zich te laten 

vaccineren? Er valt dan specifiek te denken aan mensen die moeilijk te beïnvloeden zijn of 

groepen zoals reizigers of zorgverleners.  

- Risicocommunicatie en kennisoverdracht zodat mensen de risico’s beter kunnen inschatten en 

meer eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. 

- Gevalideerde methoden om community-participatie toe te passen, o.a. om tijdens onderzoek en/of 

uitbraken burgers/gemeenschap goed te kunnen betrekken, dialoog te starten. Gespreksvoering bij 

conflicterende belangen en in te spelen op onderlinge beïnvloeding (zie ook participatie). 

- Het effect van de verandering van de omgeving op het gedrag van mensen (nudging). 

 

Een lagere prioriteit kregen de volgende onderwerpen: 

- Stress en infectieziekten(bestrijding); 

- Sociale-emotionele consequenties van infecties op mensen en hun omgeving: taboes, etc.  

2.4.13. Opkomende methodieken 

Diverse stakeholders en bestaande kennisagenda’s (ook internationaal) noemden de relevantie, 

betrouwbaarheid en bruikbaarheid van nieuwe vormen van onderzoek als thema. Het kan gaan over 

innovatie methoden of om methoden die reeds bestaan, maar nog weinig in de 

infectieziektebestrijding worden toegepast. De nieuwe onderzoeksmethoden die derhalve de meeste 

prioriteit krijgen, zijn: 

- Modelleren op basis van meer beschikbare data, bijvoorbeeld om transmissieroutes te bestuderen, 

trends te monitoren, inschattingen te maken van toekomstige ziektelast of 

kosteneffectiviteitsanalyses van interventies te evalueren. 

- Gebruik sociale media en sociale netwerken om clusters, hotspots, perceptie en gedrag binnen de 

bevolking te ontdekken, en te informeren, bijvoorbeeld bij dalende vaccinatiegraad. Daarnaast het 

inzetten van sociale media om trends ‘om te buigen’. 

 

Andere (relatief) nieuwe onderzoeksmethoden die kunnen worden toegepast in de 

infectieziektebestrijding zijn: 

- Big data, bestaande data koppelen (bijvoorbeeld EPD, open access databases) zowel voor 

opsporen/monitoren van infectieziekten als van (het effect van) bestrijden; mogelijkheid voor alle 

patiënten in één onderzoeksdatabase. Deelnemers van de strategische bijeenkomst verwachten 

een grote impact van het gebruik van open acces databases en big data; echter op de korte termijn 
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verwachten ze problemen met de wet AVG bij het gebruik hiervan, waardoor de haalbaarheid op 

dit moment laag lijkt. 

- Moleculaire detectie technologieën/Whole genome sequencing en opslaan van veel pathogenen 

(zowel virussen, bacteriën als parasieten, voornamelijk zoönotisch) en overige bioinformatica data 

t.b.v. inzicht in transmissieroutes en risicofactoren m.b.v. big data. De vraag wordt gesteld hoe 

relevant deze vrij dure onderzoeksmethode, die langdurig toegepast moet worden, op dit moment 

is voor de volksgezondheid. 

- Technologie, e-health, ICT, serious gaming en nudging als ondersteuning bij implementeren. 

- Bio-informatica, Geografische analyse systemen (GIS) en integratie daarvan met public health. 

- Intervention mapping of andere evidence based frameworks. 

- Citizen science incl. exploreren mogelijkheden structurele evaluatie interventies “learning 

communities”. 

2.4.14. Participatie, implementatie en kennisoverdracht 

Participatie, implementatie en kennisoverdracht worden hieronder apart besproken. Voor participatie 

werden, als aparte vraag, twee stellingen betreffende de relevantie hiervan voorgelegd aan de 

deelnemers van de strategische bijeenkomst om te beargumenteren. Voor implementatie en 

kennisoverdracht is prioritering van onderwerpen gecombineerd uitgevoerd. 

Participatie van eindgebruikers in onderzoek 

Meer betrekken van eindgebruikers (bijvoorbeeld burgers, patiënten, zorgprofessionals, maar in geval 

van One Health ook veehouderijen, mestverwerkers, waterschappen, boswachters) is van belang voor 

de relevantie en draagvlak van het onderzoek en succesvolle implementatie van onderzoekresultaten. 

Het betrekken van eindgebruikers geeft onderzoekers een ander perspectief, een duidelijke 

vraagstelling en focus en inzicht in mogelijke barrières, zelfs bij meer fundamenteel onderzoek (in 

verband met maatschappelijke relevantie). Participatie moet bij voorkeur plaatsvinden in alle fases van 

een onderzoek, zowel bij programmering, protocolontwikkeling, beoordelen van subsidievoorstellen, 

monitoring van onderzoek, opstellen van patiëntinformatie, interpretatie van resultaten en de 

implementatie van uitkomsten. Door de eindgebruikers te betrekken kunnen bijvoorbeeld 

onderzoeksmethoden of -materialen (bijvoorbeeld vragenlijsten) tijdens het onderzoek nog worden 

bijgesteld om betere resultaten te behalen, of kan de praktische toepassing goed worden afgestemd 

op de behoeften en mogelijkheden van eindgebruikers.  

 

Bij onderzoek naar infectieziekten is het betrekken van eindgebruikers, en dan met name patiënten, 

niet altijd eenvoudig. Sommige infectieziekten zijn zeldzaam, zijn erg acuut en niet chronisch, of vallen 

in de taboesfeer (soa’s), waardoor de doelgroep moeilijk toegankelijk is. Er is geen 

patiëntenvereniging voor infectieziekten in het algemeen, maar wel voor een aantal specifieke ziekten, 

zoals hiv. Als patiënten bij het onderzoek worden betrokken is het belangrijk dat ze een goede 

representatie van de patiëntengroep zijn en namens de groep kunnen spreken. Hetzelfde geldt voor 

andere typen eindgebruikers, zoals burgers of zorgprofessionals. Participatie van eindgebruikers kan 

lastig zijn bij conflicterende belangen of politiek gevoelige onderwerpen.  

 

Sommige stakeholders geven aan dat binnen het infectieziekteonderzoek in Nederland 

(patiënten)participatie vaak nog op een vrijblijvende manier wordt toegepast. ZonMw moet daarom 

eisen blijven stellen aan (patiënten)participatie in onderzoek. Dat kan bijvoorbeeld door in de 

onderzoeksgroep eindgebruikers te betrekken, of een aanbevelingsbrief geschreven door 

eindgebruikers te eisen. Wanneer gekozen wordt om geen eindgebruikers te betrekken bij een 

onderzoek, zullen valide argumenten deze keuze moeten onderbouwen in het onderzoeksvoorstel. 

  

Bij dit verkennende onderzoek ten behoeve van het opstellen van een onderzoeksagenda zijn het 

Longfonds en het Diabetesfonds gevraagd mee te werken, maar beide fondsen gaven aan geen 

specifieke kennisvragen over infectieziekten te hebben, terwijl er op hun website wel onderzoeken 

staan die gerelateerd zijn aan infectieziekten. Verder overleg met dergelijke fondsen lijkt raadzaam. 
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Een specifieke vorm van participatie in onderzoek is community-participatie. Een van de stakeholders 

beschrijft community-participatie als een vorm van participatie die minder over het individueel belang 

gaat, maar meer over de belangen van de gemeenschap. Bijvoorbeeld tijdens de Q-koorts epidemie is 

er veelvuldig gebruik gemaakt van inbreng vanuit de gemeenschap. Community-participatie kan het 

draagvlak en de toepasbaarheid van onderzoek vergroten. Ook vergroot het de kans op succesvolle 

implementatie bij de eindgebruikers. Echter, goed onderzoek ontbreekt naar de wijze waarop 

community-participatie toegepast kan worden.  

 

Implementatie 

Het faciliteren van implementeren en evalueren van interventies is een belangrijk doel van ZonMw. 

Aan de stakeholders is specifiek gevraagd naar onderwerpen waar de implementatie van eerdere 

onderzoeksresultaten achterblijft. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwerpen waar relatief veel kennis 

is verzameld, maar de kennis niet op de juiste wijze gebruikt wordt of waar het in de praktijk niet lukt 

om voort te bouwen op de opgedane kennis. Diverse stakeholders geven aan dat het lastig is om 

implementatieprojecten gefinancierd te krijgen. Er bestaat een mogelijk om een Verspreidings- en 

implementatie Impuls (VIMP) aan te vragen, maar dit budget is vaak te laag. Een ander veel 

voorkomende probleem is het ontbreken van een eigenaar van het implementatieproces. Nadat er 

onderzoek is uitgevoerd naar een effectieve interventie moet een organisatie implementatie oppakken, 

zoals bijv. GGD’en samen budget hebben ingelegd voor soa-bestrijding.  

 

Gebieden waar al resultaten voor bestaan, maar waar volgens de deelnemers van de strategische 

bijeenkomst bevordering van implementatie prioriteit zou moeten krijgen, zijn: 

- Algemene hygiënezorg en infectiepreventie, waaronder handhygiëne, in diverse settings. 

- Vaccinatiegraad en communicatie rondom vaccinaties, bijvoorbeeld om vaccinatie voor influenza te 

bevorderen onder ziekenhuispersoneel. 

- Implementatie van richtlijnen in de praktijk. Richtlijnen worden niet altijd goed geïmplementeerd en 

opgenomen door de beroepsgroep. Per richtlijn kan er variatie zijn in de uitvoering en 

implementatie in verschillende ziekenhuizen of onder verschillende professionals. Er is volgens 

stakeholders geen goed onderzoek naar hoe je zorgt dat richtlijnen goed geïmplementeerd 

worden2. Vaak zijn richtlijnen te complex voor de uitvoerders in de praktijk. Ook is het vaak 

onduidelijk hoe je patiënten/cliënten goed kan betrekken bij ontwikkeltrajecten van richtlijnen. 

- Regionale toepassing van infectieziektebestrijding voor relatief zeldzame infectieziekten. Regionale 

GGD’en hebben een grote rol in de infectieziektebestrijding in Nederland, wat vraagt om regionale 

toepassing of zelfs wijkgerichte aanpak van landelijke plannen. Een voorbeeld is de bestrijding van 

tuberculose. Regionaal moet dit opgepakt worden, maar in sommige regio’s komt er zo weinig 

tuberculose voor dat GGD’en er niet of weinig in investeren. Het risico bestaat vervolgens dat de 

tuberculosebestrijding in sommige regio’s in Nederland achterblijft.  

 

Voorbeelden die minder hoge prioriteit krijgen, zijn: 

- Aandacht voor infectieziektebestrijding bij transitie van verpleeghuizen naar zelfstandig wonen; 

- Kweken afnemen in verzorgingshuizen om infecties te analyseren; 

- Reizigersgedrag verbeteren en evalueren (effect van maatregelen zoals vaccinatie, 

voedselveiligheid, prikbescherming, reizigersadvisering); 

- Toegankelijkheid kwaliteitsdata GGD’en en laboratoria (inclusief indicatoren infectieziekten-

bestrijding); 

- Regionale vertaling van Nationale hepatitis plan; 

- Discussie met betrekking tot WBO-verplichting (Wet op Bevolkingsonderzoek) voor screening op 

bepaalde infectieziekten; 

- Soa, hiv en hepatitis C voorlichtingscampagnes (eerst aanpassing nodig aan nieuwe generatie); 

- Voorlichting over teken. 

 

Kennisoverdracht 

                                                      
2 Momenteel loopt een onderzoek naar de implementatie van (verpleegkundigen en verzorgenden) richtlijnen 

binnen programma Kwaliteit van zorg bij ZonMw. 
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De deelnemers aan de strategische bijeenkomst vroegen zich af of kennisoverdracht over specifieke 

onderwerpen via onderwijs de verantwoordelijkheid is van ZonMw en of dit dan passend is binnen een 

programma IZB. ZonMw heeft beleid specifiek met betrekking tot onderwijs. 

 

Kennisoverdracht en onderwijs kunnen implementatie van (onderzoeks)resultaten en kennis 

bevorderen, onder andere door:  

- Koppelen van onderzoek en onderwijs; 

- Evalueren van onderwijs (wat komt er in de praktijk terecht van doelen die zijn gesteld op het 

gebeid van infectieziektebestrijding in onderwijs?); 

- Onderzoeken welk onderdeel van infectieziektebestrijding relevant is binnen welk type onderwijs 

(mbo, hbo verpleegkundigen, andere paramedici, basisartsen, verschillende specialismen, 

nascholing); 

- Binnen opleidingen onderzoek naar en uitvoering en evaluatie van samenwerking tussen 

disciplines (bijvoorbeeld tussen ziekenhuizen huisarts, GGD, bedrijfsartsen of tussen de 

verschillende onderdelen van One Health). 

2.4.15. Antibioticagebruik en resistentie 

Onderzoek naar antibioticaresistentie wordt, net als bij IZB2, niet meegenomen in IZB3 zolang een 

apart programma voor Antimicrobiële resistentie bestaat. Onderzoek naar antibioticagebruik kan 

mogelijk gefinancierd worden in het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) of andere 

programma’s binnen ZonMw. De onderwerpen binnen dit thema zijn derhalve niet geprioriteerd.  

 

Antibioticaresistentie staat hoog op een aantal gevonden onderzoeksagenda’s en ook diverse 

stakeholders noemen antibioticagebruik en resistentie als belangrijk thema. Hieronder vallen onder 

andere de volgende onderwerpen en vragen: 

- Mate van behandeling/antibioticagebruik (of is antibiotica in het geheel niet nodig, bijvoorbeeld bij 

otitis media bij kinderen, pleuritis?); 

- Rekening houden met kolonisatie bij de behandeling; 

- Verspreidingsroutes en preventie van verspreiding van MRSA; 

- Dragerschap van resistente bacteriën als ESBL; 

- Therapietrouw en nocebo-effect bij antibioticaresistentie; 

- Resistente gonokokken en syfilis. 

 

Daarnaast zijn er vragen omtrent wijze en effectiviteit van behandeling en behandelmogelijkheden bij 

infectieziekten, zoals: 

- Wat is de optimale (empirische) behandeling/behandelduur wat betreft effectiviteit (bij diverse 

aandoeningen, zoals genitale infecties, wondinfecties, conjunctivitis, faryngotonsillitis/peritonsillair 

infiltraat/abces, blefaritis/blefaroconjunctivitis, cellulitis/erysipelas, cystitis bij mannen of 

risicogroepen, hepatitis, soa’s, pseudomonas, intravasculaire infecties, met name endocarditis, 

infecties met non-tuberculeuze mycobacteriën, alledaagse aandoeningen);  

- Wanneer kan van intraveneus naar oraal behandelen worden overgegaan?  

- Hoe dient behandeling te worden aangepast bij allergieën of ernstige bijwerkingen op antibiotica? 

- Kan de intraveneuze en totale antibiotische behandeling bij chronische infecties zoals 

osteomyelitis, artritis en infecties van kunstmateriaal of abcessen worden verkort?  

- Hoe kun je pathogenen urineweginfecties monitoren om antibioticabeleid passend te houden? 

- Wat is de effectiviteit van het selecteren van subgroepen (bijvoorbeeld op basis van uitslag CRP-

test en/of klinisch scoresysteem, ziekte-ernst) bij de antibiotische behandeling van een 

ongecompliceerde faryngotonsillitis met als doel het verminderen van de klachtenduur?  

- Wat is expectatief beleid versus antibiotica bij maternale koorts bij epidurale anesthesie?  

- Welk onderzoek is nodig naar ontwikkeling van medicijnen (buiten de industrie), bijvoorbeeld voor 

meer inzicht in mogelijkheden voor nieuwe antibiotica? 
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3 Programma IZB3 

3.1 Doelen en pijlers 

3.1.1 Hoofddoel en subdoelstellingen 

Het algemene doel zoals beschreven in IZB2, luidde: “bijdragen aan het verminderen van het aantal 

(ernstig) zieke mensen door infectieziekten, door een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de 

infectieziektebestrijding te bevorderen en de kennisstructuur te versterken”. 

 

Voor IZB3 stellen we voor de formulering iets aan te passen, zodat wat meer nadruk gelegd wordt op 

de wijze waarop het aantal zieken mensen door infectieziekten verminderd zou moeten worden.  

 

Algemeen doel IZB3: Bevorderen van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de 

infectieziektebestrijding en versterken van de kennisinfrastructuur, om hiermee bij te dragen aan het 

verminderen van het aantal (ernstig) zieke mensen door infectieziekten. 

 

Voorgestelde subdoelstellingen voor IZB3 zijn: 

- Het ontwikkelen van kennis over verspreiding en bestrijding van infectieziekten; 

- Het evalueren van effectiviteit en doelmatigheid van bestaande bestrijdingsinterventies; 

- Het ontwikkelen van nieuwe strategieën en interventies, met oog voor onder andere 

maatschappelijke/sociale aspecten; 

- Het ontwikkelen en toepassen van nieuwe onderzoeksmethodieken; 

- Het bevorderen van kennistransfer en het creëren van voorwaarden voor de implementatie 

van onderzoeksresultaten, rekening houdend met eindgebruikers; 

- Het bevorderen van samenwerking tussen de uitvoeringspraktijk (de GGD’en), onderwijs, 

onderzoeksinstellingen en beleidsmakers; 

- Het bevorderen van internationale samenwerking; 

- Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten tijde van een uitbraak; 

- Het verhogen van preparedness. 

 

Ten opzichte van de subdoelen van IZB2 wordt hiermee meer specifiek aandacht gevraagd voor 

trends die door de stakeholders worden gesignaleerd in de praktijk, namelijk maatschappelijke/sociale 

aspecten van de infectieziektebestrijding; de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe 

onderzoeksmethodieken; de rol van eindgebruikers in het onderzoek en de implementatie van 

resultaten; en mogelijkheden voor (internationale) samenwerking waar relevant. 

3.1.2 Pijlers en aandachtsgebieden 

De onderzoeksagenda zoals beschreven in paragraaf 2.4 is gevormd uit bronnen en meningen uit het 

veld van de infectieziektebestrijding. Gebaseerd op een deel van de specifieke thema’s en typen van 

infecties uit de onderzoekagenda kunnen vijf pijlers worden geformuleerd (zie Tabel 1). De 

resterende meer algemene thema’s uit de onderzoeksagenda vormen aandachtsgebieden over de 

pijlers van het programma heen (zie Tabel 1 en Figuur 3). Ook “multidisciplinaire samenwerking 

beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk (BOOP), nationaal en internationaal” is opgenomen als 

aandachtsgebied, in verband met de relevantie hiervan voor ZonMw en het doel van het programma 

IZB3. Alle thema’s en onderwerpen uit de onderzoeksagenda zijn met deze indeling te plaatsen 

binnen een combinatie van één of meer pijlers en/of een aandachtsgebied van het programma.  

 

Suggesties voor mogelijke afbakening voor de programmatekst of de calls voor IZB3 staan 

beschreven in paragraaf 3.4 Conclusies en aanbevelingen.  
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Tabel 1 Pijlers en aandachtsgebieden binnen programma IZB3 

Pijler Omvat thema* Paragraaf 

1. Zorgsettings, doelgroepen en 
veranderende demografie, met focus 
op migratie & reizen en ouderen. 

 

- Doelgroepen en demografie 

- Zorgsettings 

- Typen infecties en specifieke 
infectieziekten: zorggerelateerde 
infecties 

2.4.8 
2.4.9 
2.4.1 
 

2. Opkomende (nieuwe en 
toenemende) infecties, 
uitbraakonderzoek en preparedness.  

- Preparedness en response 

- Typen infecties en specifieke 
infectieziekten: opkomende 
infecties 

2.4.7 

2.4.1 

3. One health en non-alimentaire 
zoönosen (gerelateerd aan 
gezelschapsdieren, 
landbouwhuisdieren en in het wild 
levende dieren). 

- One health en non-alimentaire 
zoönosen 

- Typen infecties en specifieke 
infectieziekten: one-health 
gerelateerde infectieziekten 

- Epidemiologische basiskennis 

2.4.10 
 
2.4.1 
 
 
2.4.3 

4. Vaccinatie (RVP). - Vaccinatie 

- Typen infecties en specifieke 
infectieziekten: met vaccinatie te 
voorkomen infecties 

2.4.11 

2.4.1 

5. Multimorbiditeit, bijvoorbeeld in 
aanwezigheid van chronische 
ziekten.  

- Typen infecties en specifieke 
infectieziekten: co- en 
multimorbiditeiten  

2.4.1 

Aandachtsgebied Omvat thema* Paragraaf 

I. Fundamenteel en 
transmissieonderzoek en 
epidemiologische basiskennis 

- Fundamenteel onderzoek 

- Epidemiologische basiskennis 

2.4.2 
2.4.3 

II. Diagnostiek, monitoring en 
surveillance 

- Diagnostiek, monitoring en 
surveillance 

2.4.5 

III. Interventies: preventie, behandeling 
en response 

- Preventie 

- Behandeling en 
behandelrichtlijnen 

- Preparedness en response 

2.4.4 
 
2.4.6 
2.4.7 

IV. Communicatie, gedrag en en 
maatschappelijke relevantie 

- Communicatie en gedrag 

- Typen infecties en specifieke 
infectieziekten: o.a. opkomende 
infecties en one-health 
gerelateerde infectieziekten 

2.4.12 
2.4.1 
 

V. Opkomende 
onderzoeksmethodieken 

- Opkomende 
onderzoeksmethodieken 

2.4.13 

VI. Participatie, implementatie en 
kennisoverdracht 

- Participatie, implementatie en 
kennisoverdracht 

2.4.14 

VII. Multidisciplinaire samenwerking 
beleid, onderzoek, onderwijs en 
praktijk (BOOP), nationaal en/of 
internationaal 

- Diverse, o.a. Participatie, 
implementatie en kennisoverdracht 

Diverse 
2.4.14 

*Thema Antibiotica resistentie (2.4.15) wordt niet meegenomen binnen programma IZB3.  



ZonMw - Notitie Onderzoeksagenda IZB3 
December 2018 

 31  

 

3.2 Kanttekeningen bij prioritering en beoordeling 

In Hoofdstuk 2 zijn de onderwerpen binnen de thema’s geprioriteerd. Aan de betrokken stakeholders 

is gevraagd welke criteria relevant zijn om de onderwerpen in deze onderzoeksagenda te prioriteren 

en, in de vervolgfase, onderzoeksvoorstellen binnen IZB3 te beoordelen. De criteria ziektelast en 

impact, urgentie en dreiging van nieuwe infectieziekten werden benoemd en toegelicht. Het criterium 

‘haalbaarheid’ werd in enkele gevallen ook toegepast bij de prioritering van onderwerpen. Daarnaast 

noemden stakeholders vaak het argument ‘hier is/wordt al veel onderzoek naar gedaan’, waarbij 

zowel gedoeld werd op financiering door ZonMw als door andere financiers. Hieronder worden enkele 

criteria toegelicht. 

3.2.1  Ziektelast en impact 

De begrippen ziektelast en impact van een infectieziekte, en het effect van interventies hierop, zijn 

soms moeilijk te onderscheiden. Het RIVM beschrijft ziektelast voor infectieziekten of pathogenen (zie 

figuur 2)(2). Deze benadering heeft een aantal beperkingen. Ten eerste kan ook een andere indeling 

overwogen worden, zoals een indeling naar infectieroutes of complicaties bij infecties, zoals 

bijvoorbeeld sepsis, ventilator-associated pneumonia (VAP) of infectie na gebruik van een 

voedingslijn. Gestandaardiseerde informatie over ziektelast volgens een dergelijke indeling is niet 

beschikbaar. Daarnaast ontbreken groepen van infectieziekten waarvoor (nog) geen standaard 

4. Vaccinatie 

(RVP) 
3. One Health 

en NAZ 

2. Opkomende 
infecties, 

uitbraakonderzoek  

en preparedness 
5. 

Multimorbiditei
t 

1. Zorgsettings, 
veranderende 
demografie en 

doelgroepen 
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I. Fundamenteel en transmissieonderzoek en epidemiologische basiskennis 

III. Interventies: preventie, behandeling en response 

IV. Communicatie, gedrag en maatschappelijke relevantie 

VI. Participatie, implementatie en kennisoverdracht 

II. Diagnostiek, monitoring en surveillance 

V. Opkomende onderzoeksmethodieken 
 

VII. Multidisciplinaire samenwerking beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk (BOOP), nationaal en internationaal 

Figuur 2 Pijlers en aandachtsgebieden binnen programma IZB3 (concept) 
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registratie is, zoals voor “health care associated infections”. Het is bekend dat zorginfecties veel 

voorkomen. In de PREZIES-studie werd de puntprevalentie van zorginfecties in 2016 vastgesteld op 

gemiddeld 5,5 zorginfecties per 100 patiënten (95% BI: 5,1-5,9 per 100)(3). De meest voorkomende 

zorginfecties waren postoperatieve wondinfecties, infecties van de onderste luchtwegen en 

sepsis/bacteriëmie. Ook voor veel milieu-overdraagbare zoönosen ontbreken goede inschattingen van 

ziektelast. Daarnaast is het te verwachten dat de verspreiding van sommige pathogenen zal 

toenemen door klimaatverandering; hoe groot die verspreiding en als gevolg daarvan de ziektelast zal 

zijn, is moeilijk te voorspellen.  

 

Stakeholders geven aan dat ZonMw een verantwoordelijk heeft om ook onderzoek te financieren dat 

niet per se spannend en vernieuwend is, maar wel kan zorgen voor een groot effect op ziektelast. Van 

alle infectieziekten heeft influenza in Nederland volgens de Staat van infectieziekten de hoogste 

ziektelast. Toch verschillen de meningen over of je veel onderzoek moet doen naar influenza. 

Enerzijds wordt er al veel onderzoek gedaan naar influenza (ook door de industrie), anderzijds moet 

er zeker aandacht blijven voor de gewone infecties en veelvoorkomende ziekten, omdat je daarmee 

de grootste impact op volksgezondheid kunt hebben. Als de ziektelast van influenza zou verminderen, 

zou dat grote besparingen opleveren. Anderzijds is voor veel infectieziekten de ziektelast laag doordat 

er goede maatregelen (bijvoorbeeld vaccinatie) zijn om verder verspreiden en verergering te 

voorkomen. Er is dan alsnog financiering nodig om in te blijven spelen op veranderingen die een risico 

kunnen vormen voor toename van de ziekte. 

 

Sommige infectieziekten komen relatief weinig voor of er is minder over bekend, bijvoorbeeld infecties 

met resistente schimmels. Echter, een resistente-schimmelinfectie kan ernstige gevolgen hebben en 

leiden tot de dood, waarmee de ziektelast dus groot is. Hoewel er onderzoek wordt gedaan naar 

resistentie bij schimmels, is blijvende aandacht hiervoor nodig om te voorkomen dat dit uitgroeit tot 

een groot probleem. 

 

Ziektelast is bij prioritering van infectieziekten in de One Health een lastig criterium, mede omdat de 

ziektelast bij dieren vaak ondergeschikt wordt gevonden aan de ziektelast bij mensen. Bij een relatief 

weinig bij de mens voorkomende zoönose met een (nog) lage ziektelast kan de maatschappelijke 

(inclusief economische) wel impact groot zijn. Bij uitbraken worden soms grote groepen zieke dieren 

geruimd om een nog grotere uitbraak en verhoogde infectiedruk bij mensen te voorkomen, waarmee 

de ziektelast bij mensen laag blijft. Echter, het (preventief) ruimen van grote hoeveelheden dieren bij 

een risico op grootschalige epidemieën, zoals in het verleden bij vogelgriep, heeft grote impact op de 

maatschappij en economie en kan onrust veroorzaken onder burgers. Onderzoek bij dieren, als de 

ziektelast soms nog relatief klein is, kan dus grote impact hebben en op langere termijn een effect op 

de ziektelast bij mensen. In het Emerging zoönoses (Emzoo) rapport zijn factoren benoemd die inzicht 

kunnen bieden vanuit welke infectieziekten de grootste risico's te verwachten zijn(4). De criteria op 

basis waarvan zoönosen geprioriteerd zijn omvatten de kans op introductie in Nederland; mate van 

transmissie in dieren; economische schade in de diersector; mate van transmissie van dier naar 

mens; mate van transmissie tussen mensen; morbiditeit en mortaliteit.  

 

Impact van een infectieziekte kan op diverse manieren worden benaderd. Een infectieziekte, of een 

daarop gerichte interventie, kan zowel individuele impact hebben, alsook maatschappelijke impact. 

Voorbeelden hiervan zijn HPV-vaccinatie, of de Q-koorts uitbraak, met de onrust binnen de bevolking 

hieromtrent. Onderzoekers die voorstellen indienen bij ZonMw doen er goed aan na te denken wat de 

impact van het onderwerp en de aanpak van het onderzoek zal zijn. 
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Figuur 3      Ziektelast van infectieziekten op populatieniveau (DALY/jaar) en patiëntniveau (DALY/100 

infecties) in 2017 (2016 voor chlamydia, gonorroe en syfilis). De oppervlakte van de cirkel is 

proportioneel aan het aantal infecties (uit: Staat van Infectieziekten 2017) 

3.2.2  Urgentie en dreiging nieuwe infectieziekten 

Bij uitbraken is het belangrijk dat er snel en efficiënt actie wordt ondernomen, zodat een grote uitbraak 

kan worden voorkomen. Preparedness of voorbereidend uitbraakonderzoek wordt gedaan om zo goed 

mogelijk voorbereid te zijn op toekomstige uitbraken. Het is lastig in te schatten hoe groot de 

noodzaak is om bepaalde opkomende of nieuwe infectieziekten te onderzoeken, omdat vaak moeilijk 

te voorspellen is of er een uitbraak zal plaatsvinden.  

 

Ook bij andere infectieziekten waar een duidelijke trend is te zien, zou je kunnen kiezen om in te 

grijpen voordat het een groot en dringend probleem wordt. De trend in toename van onveilige seks 

zou bijvoorbeeld een reden kunnen zijn om vroegtijdig te starten met interventies voordat er een grote 

stijging van aantallen soa’s is waar te nemen. 

De grootste urgentie ligt voor de stakeholders bij ziekten die in Nederland van belang zijn. Ziekten die 

op dit moment in Nederland niet of weinig voorkomen kunnen beter onderzocht worden op plekken 

waar ze wel veel voorkomen. Naast de urgentie ervaren door stakeholders binnen de 

infectieziektebestrijding, kan maatschappelijke urgentie een factor zijn om rekening mee te houden. 

Infectieziekten zonder een zeer hoge ziektelast kunnen in de maatschappij wel voor onrust zorgen. Zo 

is de ziektelast voor meningokokken W in Nederland nog steeds relatief laag, maar werd vanwege de 

waargenomen toename in het aantal gevallen op advies van de Gezondheidsraad besloten het 

vaccinatieschema voor tieners aan te passen. Recente meningokokken W uitbraken leidden ertoe dat 

veel ouders de urgentie voelden om hun kinderen te laten vaccineren.  

3.3 Internationale samenwerking en programmering 

Sommige vraagstukken op het gebied van infectieziektebestrijding zijn internationaal relevant en 

kunnen derhalve in internationaal verband onderzocht worden. Stakeholders geven aan dat voor die 

onderwerpen internationale netwerken tussen onderzoekers gestimuleerd moeten worden. De meest 

genoemde internationale subsidiemogelijkheid is Horizon2020 van Europese Commissie (in de 

toekomst Horizon Europe), waaronder de Joint Programming Initiatives. Stakeholders werkzaam 

buiten de academische wereld, zoals in een niet-academisch ziekenhuis, GGD en hogeschool, geven 

aan geen of weinig internationale onderzoeksmogelijkheden te zoeken. Studies waarbij zij betrokken 
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zijn worden voornamelijk bekostigd door de Nederlandse overheid, in sommige gevallen in combinatie 

met het bedrijfsleven.  

 

Stakeholders geven aan dat de volgende onderwerpen voordeel zouden hebben om in internationaal 

verband onderzocht te worden: 

- Onderzoek naar (internationale) bronnen en verspreidingsroutes, bijvoorbeeld via vlees en 

vleesproducten (alimentaire zoönosen).  

- Zoönosen die zich via wilde dieren verspreiden, bijvoorbeeld aviaire influenza. 

- Infectieziekten die een gedeeld internationaal probleem zijn en een internationale aanpak vragen, 

zoals influenza en tuberculose. 

- Infectieziekten die tijdens verblijf in buitenland worden opgelopen (reis-gerelateerde infecties, 

waaronder ook soa). 

- Vragen over effectiviteit en invoering van vaccinaties.  

- Monitoring van infectieziekten, inclusief het delen van monitoringgegevens.  

- Opkomende ziekten, bijvoorbeeld zika, ebola, Westnijlvirus en dengue.  

- Infectieziekten bij migranten.  

- Preparedness voor uitbraken met bekende en onbekende pathogenen. 

- Groot fundamenteel onderzoek. 

 

Er zijn verschillende argumenten om projecten in samenwerking met buitenlandse partners uit te 

voeren:  

- Infectieziekten zijn onderdeel van VN Sustainable Development Goal 3. 

- In andere Europese landen hebben de overheid en andere partijen vaak dezelfde vragen bij 

bijvoorbeeld infectieziektenuitbraken of de introductie van nieuwe vaccins. Samenwerking en 

delen van kennis over wijze van verspreiding en mogelijke interventies tussen meer partijen uit 

verschillende landen kan deze vragen op een efficiëntere wijze beantwoorden en hiermee 

infectieziekten effectiever terugdringen.  

- Voor vaccinatie bij ziekten zoals influenza is internationale samenwerking cruciaal, omdat we 

voor onze influenzavaccinatie kijken naar het voorkomen van influenza types in andere delen van 

de wereld. 

- Reizigers, migranten, wilde dieren en vee verspreiden zich internationaal en vormen een risico 

voor de verspreiding van infectieziekten. Internationale samenwerking is daarom noodzakelijk. 

- Samenwerking vergroot het kennisnetwerk en zorgt voor goed onderling contact tussen landen. 

Dit kan belangrijk zijn voor een snelle en efficiënte aanpak ten tijde van uitbraken.  

- Grotere power: in internationale studies bestaat vaak de mogelijkheid om meer studiesamples of 

studiepatiënten te verzamelen, vooral bij minder voorkomende ziekten. Dit kan soms noodzakelijk 

zijn als het verzamelen van voldoende aantallen nationaal niet lukt. 

 

Stakeholders geven een aantal onderwerpen aan waarvoor het minder belangrijk is om internationale 

samenwerking te zoeken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de implementatie van bepaalde interventies ten 

behoeve van infectieziektebestrijding. Cultuurverschillen tussen landen kunnen te groot zijn om 

interventies uit andere landen over te nemen zonder eigen onderzoek. Samenwerking kan bemoeilijkt 

worden door verschillen in richtlijnen en uitvoering van richtlijnen. Ook menen stakeholders dat het 

soms beter kan zijn om onderzoek uit te voeren op de plek waar een nieuwe epidemie zich voordoet, 

bijvoorbeeld onderzoek naar West Nile virus in Italië en onderzoek naar Q-koorts in Nederland.  

 

Samengevat is het nuttig om een deel van de ZonMw financiering voor infectieziektebestrijding in te 

zetten in overleg en samenwerking met internationale financieringsorganisaties. 

3.4 Conclusies en aanbevelingen 

3.4.1  Doel 

In de formulering van het doel voor IZB3, het verminderen van het aantal (ernstig) zieken mensen 

door infectieziekten, wordt nu meer nadruk gelegd op hoe dit bereikt zou moeten worden, namelijk via 
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bevorderen van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding en 

versterken van de kennisinfrastructuur.  

3.4.2  Afbakening 

Uit de uitgevoerde inventarisatie volgde een ruime hoeveelheid onderwerpen voor de kennisagenda 

infectieziektebestrijding. Deze werden geclusterd in thema’s die de basis vormen voor de pijlers en 

aandachtsgebieden voor programma IZB3. Bij de prioritering van onderwerpen is rekening gehouden 

met criteria als ziektelast, impact, urgentie, dreiging van nieuwe infectieziekten en haalbaarheid. 

Overwegingen bij deze criteria staan beschreven in paragraaf 3.2. Daarnaast zijn onderwerpen waar 

al veel onderzoek naar gedaan wordt lager geprioriteerd. Op deze onderwerpen zou het programma 

IZB3 zich dan ook minder moeten richten. Stakeholders bevelen echter wel aan om, gezien de 

doelstelling van het programma, ook onderzoek te financieren dat niet per se hoog risicovol of 

vernieuwend is, maar wel kan zorgen voor een groot effect op ziektelast. 

 

Door het grote aantal thema’s dat in het veld van de infectieziektebestrijding bestaat, werden er 

relatief veel pijlers en aandachtsgebieden geformuleerd. Het is aan te bevelen om bij het schrijven van 

de programmatekst en later bij het opstellen van de calls deze verder af te bakenen.  

 

Prioritering pijlers en aandachtsgebieden 

Wanneer we allen de hoog geprioriteerde onderwerpen uit de onderzoeksagenda plaatsen in de 

matrix van de 5 pijlers en 7 aandachtsgebieden (Figuur 3), kunnen in alle combinaties van pijlers en 

aandachtsgebieden een variëteit aan onderwerpen worden benoemd. Een uitzondering vormt de 

combinatie van Pijler 5 Multimorbiditeit met aandachtsgebied IV Communicatie, gedrag en 

maatschappelijke relevantie. Op basis hiervan is dus niet eenvoudig een hogere urgentie voor een 

bepaalde pijler af te leiden.  

 

Het aantal geprioriteerde onderwerpen dat onder fundamenteel of transmissieonderzoek of 

epidemiologische basiskennis (aandachtsgebied I) valt, is wel beperkt. ZonMw kan overwegen om 

betreffende aandachtsgebied niet op te nemen in het nieuwe IZB3 programma.  

 

De vraag is of het wenselijk is dat je met het uitsluiten van aandachtsgebied I ook 

transmissieonderzoek uitsluit. Transmissieonderzoek is onder meer relevant voor een One health 

aanpak, om inzicht te krijgen in wijze en mate van verspreiding van infectieziekten in mens, dier en 

omgeving. Pijler 3 omvat naast One health alleen de non-alimentaire zoönosen, in verband met het 

standpunt van VWS en LNV dat alimentaire zoönosen via andere bronnen gefinancierd kunnen 

worden. Doordat zoönosen zich door verstedelijking, toenemende bevolkingsdichtheid en gedrag zich 

vaak zowel via voedselbronnen als via andere routes (water, lucht omgeving) verspreiden, wordt in de 

praktijk het onderscheid tussen alimentaire en non-alimentaire zoönosen veelal niet gemaakt en wordt 

deze als wat kunstmatig ervaren. Op basis van deze argumenten zou ZonMw hierover nogmaals in 

overleg kunnen treden en de onderbouwde keuze voor type zoönosen en/of transmissieroutes in haar 

programmatekst op kunnen nemen. 

 

Uit een peiling onder de deelnemers aan het einde van de strategische bijeenkomst bleek dat zij de 

meeste urgentie ervaren voor de thema’s vaccinatie; communicatie en gedrag; opkomende 

methodieken; preventie; en preparedness, uitbraken en response. Deze thema’s vormden de basis 

voor de pijlers Opkomende (nieuwe en toenemende) infecties, uitbraakonderzoek en preparedness (2) 

en Vaccinatie (4) en de aandachtsgebieden Interventies: preventie, behandeling en response (III), 

Communicatie en gedrag (IV) en Opkomende methodieken (V).  

 

Participatie, implementatie en kennisoverdracht (aandachtsgebied VI) en multidisciplinaire 

samenwerking beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk (BOOP), nationaal en/of internationaal 

(aandachtsgebied VII) zijn vast onderdeel van het onderzoeksbeleid van ZonMw. Volgens de 

geraadpleegde stakeholders is participatie en goede implementatie van belang en moet 

multidisciplinaire samenwerking bij elk onderzoeksproject, en in het bijzonder bij One health projecten, 

veel aandacht krijgen. ZonMw kan derhalve een onderbouwde keuze maken om in de 
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programmatekst aandacht voor participatie, implementatie en kennisoverdracht; en multidisciplinaire 

samenwerking beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk (BOOP) mee te nemen als vaste voorwaarde 

voor honorering van een projectvoorstel, in plaats van dit onder de optionele aandachtsgebieden te 

scharen.  

Bij dit verkennende onderzoek ten behoeve van het opstellen van een onderzoeksagenda gaven de 

twee benaderde fondsen aan geen specifieke kennisvragen over infectieziekten te hebben, terwijl er 

op hun websites wel onderzoeken staan die gerelateerd zijn aan infectieziekten (bv als comorbiditeit). 

Voor betere participatie is verder overleg met en betrokkenheid van fondsen, patiëntenorganisaties of 

eindgebruikers in alle stadia van programmering raadzaam.  

 

Typen infecties of specifieke infectieziekten 

Binnen de pijlers en aandachtsgebieden zijn geen typen infecties of specifieke infectieziekten 

meegenomen. Binnen het programma IZB3 kunnen calls hiermee verder worden afgebakend. 

Hoogste prioriteit kregen infectieziekten in combinatie met comorbiditeiten; opkomende en 

internationaal relevante infectieziekten; sepsis en andere invasieve infectieziekten; ziektes die met 

vaccinatie voorkomen kunnen worden; soa’s; en influenza. Voor het opstellen van de calls kan verder 

verkend worden welke co- en multimorbiditeiten meeste prioriteit hebben. Gemiddelde prioriteit kregen 

urineweginfecties, tuberculose, hepatitis B/C, lyme, Q-koorts, schimmels, enterovirussen en 

verwaarloosde infectieziekten. 

3.4.3 Internationale programmering 

Uit de huidige inventarisatie blijkt dat bepaalde vraagstukken op het gebied van 

infectieziektebestrijding internationaal relevant zijn en derhalve in internationaal verband onderzocht 

kunnen worden. Stakeholders geven aan dat voor die onderwerpen internationale netwerken tussen 

onderzoekers gestimuleerd moeten worden. Het is daarom nuttig om een deel van de ZonMw 

financiering voor infectieziektebestrijding in te zetten in overleg en samenwerking met internationale 

financieringsorganisaties (zie paragraaf 3.3) 
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A Beschrijving werkwijze 

 

Pallas voerde het onderzoek, in samenwerking met ZonMw, uit in vijf fases. 1. Voorbereidende fase; 

2. Deskresearch; 3. Raadpleging van stakeholders; 4. Schrijven notitie en 5. Interactieve strategische 

bijeenkomst. 

1. Voorbereiding 

De voorbereidende fase diende als oriëntatie op de opdracht met als uitvloeisel daarvan het 

aanscherpen van de vraagstellingen en het formuleren van een definitief plan van aanpak. Hiervoor 

werden een aantal sleuteldocumenten (waaronder programmateksten IZB1, IZB2 en NAZ) bestudeerd 

en gesprekken gevoerd met de programmasecretaris. Op basis hiervan werd in samenwerking met 

ZonMw een voorlopige structuur van de onderzoekagenda vastgesteld. 

2. Deskresearch 

De eerste fase van informatieverzameling voor de onderzoeksagenda was een analyse van 

verschillende documenten:  

- Achtergrondinformatie (zie bijlage C). 

- Bestaande kennisagenda’s, onderzoeksagenda’s en beleidsplannen op het gebied van 

infectieziektebestrijding (zie bijlage D) 

Achtergrondinformatie werd grotendeels door ZonMw aangeleverd en bestond uit programmateksten 

en evaluaties van eerdere programma’s. Voor bestaande kennis- of onderzoeksagenda’s of 

beleidsplannen werd online gezocht via een brede Pubmed-search (“research agenda” AND 

(“infectious disease” OR “communicable diseases”) en via Google (termen als onderzoeksagenda, 

kennisagenda, research agenda i.c.m. infectieziekten, infectious disease, communicable disease). 

Daarnaast zijn de websites van het RIVM, ZonMw en de Federatie Medisch Specialisten als startpunt 

gebruikt om te zoeken naar agenda’s of beleidsplannen. Hiernaast werden onderzoekagenda’s van 

internationale organisaties en mogelijke partnernetwerken geraadpleegd, zoals WHO, ECDC, EFSA, 

INFECT-ERA, JPI-AMR, EJP One Health en GLOPID-R. Deze stap leidde tot een overzicht van 

bestaande kennis- of onderzoeksagenda’s met relevante onderzoeksvragen op het gebied van 

infectieziekten en een lijst van organisaties waarvan kennisagenda’s nog ontbreken. 

Om het verzamelen van informatie efficiënt te laten verlopen, werd gebruikt gemaakt van een data-

extractiesheet in Excel, waarin voor elke geraadpleegde bron de gevonden onderwerpen samengevat 

werden. De opmaak van deze sheet is gespecificeerd in de voorbereidende fase van het project, in 

overleg met ZonMw. 

3. Raadpleging van Stakeholders  

Op basis van de resultaten van de deskresearch is in overleg met ZonMw een lijst van te raadplegen 

personen/organisaties opgesteld. Deze omvatte vertegenwoordigers van koepelorganisaties (artsen 

infectieziektebestrijding, medisch specialisten, longartsen, artsen MG, verpleegkundigen, 

zorgverzekeraars, onderzoekers hogeschool), relevante instituten (waaronder RIVM, GGD GHOR en 

Gezondheidsraad) en een patiëntvertegenwoordiger. De uiteindelijke selectie richtte zich op personen 

die te maken hebben met onderwerpen waarvoor geen recente (<3 jaar) breed gedragen 

onderzoeksagenda beschikbaar was. Tijdens het project zijn 57 verkennende gesprekken gevoerd 

met stakeholders uit het brede veld van de infectieziektebestrijding (zie bijlage III voor lijst 

stakeholders). In totaal werden 38 gesprekken van de 57 gevoerd door de programmasecretaris van 

ZonMw. De overige 19 gesprekken werden door Pallas uitgevoerd. 

De gesprekken zijn gehouden volgens een semigestructureerde methode. Dit wil zeggen dat er vooraf 

een aantal open beginvragen zijn geformuleerd en per beginvraag lijsten werden gemaakt van topics 

waarover de interviewer kan doorvragen (afgestemd op expertise van de stakeholder). Ter 

voorbereiding op de interviews sturen we een topiclijst aan de gesprekpartners, samen met een korte 

toelichting (zie bijlage G).  

Hoofdvragen waren naar recente ontwikkelingen in en rondom infectieziektebestrijding, beschikbare 

kennisagenda’s, onderzoeksprioriteiten, lopende onderzoeksprojecten op het gebied van 
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infectieziektebestrijding en onderwerpen die zich volgens de geïnterviewde bij uitstek lenen voor 

internationale programmering. Daarnaast is gesproken over het prioriteren van onderwerpen en welke 

criteria volgens de stakeholder van belang zijn bij deze prioritering.  

De input uit de 57 gesprekken is kort samengevat in een Excelsheet. Het Zorginstituut Nederland 

heeft schriftelijk gereageerd op de vragen die in de topiclijst staan beschreven. 

Naast de gesprekken met stakeholders is de input uit de Group decision room met de 

programmacommissie van IZB2, dd 9 april 2018 gebruikt.  

4. Rapportage  

Voor de rapportage is alle informatie uit de gevonden documenten en raadpleging van de 

stakeholders stapsgewijs geclusterd. De informatie uit de documenten is samengevat weergegeven in 

tabellen (bijlage E). De informatie uit de documenten en de gesprekken zijn vervolgens gecombineerd 

en ingedeeld in thema’s. In de rapportage zijn binnen de thema’s alle genoemde onderwerpen 

beschreven. Soms zijn hiervoor uitspraken of informatie uit de onderzoeksagenda’s samengevoegd of 

veralgemeniseerd. 

5. Interactieve strategisch bijeenkomst 5 november 

ZonMw organiseerde in nauw overleg met Pallas een interactieve strategische bijeenkomst op 5 

november 2018. De bijeenkomst startte met een korte evaluatie van de programma’s IZB1 en IZB2. 

Daarna volgde een beknopte beschrijving van de gevolgde werkwijze bij het opstellen van de concept 

rapportage. Vervolgens namen de aanwezigen deel aan een Treasure Hunt. Dit is een interactieve 

methode voor efficiënte en intensieve uitwisseling van kennis en ideeën. De Treasure hunt bestond uit 

discussieronden over kernthema’s, die in kleine groepen bediscussieerd werden. Voorafgaand aan de 

bijeenkomst werden de deelnemers in 5 groepen ingedeeld. De Treasure hunt bestond uit drie 

ronden; per ronde werden vier-vijf vraagstellingen door de zaal verspreid over evenzoveel tafels 

waarover de groepen rouleerden. De samenstelling van groepen wisselde tussen ronden. De 

vraagstellingen bestonden uit: 

– Prioriteren van onderwerpen binnen de volgende thema’s: 

• (Fundamentele) Basiskennis 

• Diagnostiek, monitoring en surveillance 

• Behandeling en behandelrichtlijnen 

• Preventie 

• Doelgroepen en demografie 

• Onderzoek is specifieke zorgsetting 

• Preparedness, uitbraken en response 

• One Health en (non-)alimentaire zoönosen 

• Vaccinatie  

• Communicatie en gedrag 

• Typen en uitingen van infecties 

• Opkomende onderzoeksmethodieken 

• Implementatie en kennisoverdracht 

– Beargumenteren van de volgende stellingen voor het thema Participatie: 

• Participatie van eindgebruikers is ALTIJD belangrijk bij elk onderzoek, omdat ….. 

• Participatie van eindgebruikers is niet altijd nodig bij een onderzoek, omdat …….  

(Geef argumenten voor BEIDE stellingen, wanneer wel/niet en HOE?) 

 

Per kwartier besprak en beantwoordde (op een flip-over) elke groep één van de vraagstellingen. Na 

het signaal na 15 minuten schoof elke groep door naar de volgende tafel, waardoor alle groepen elk 

van de 4-5 vraagstellingen behandelde. Antwoorden van de voorgaande groepen bleven te zien en 

groepen waren vrij om hierop te reageren of deze aan te vullen. Ter afsluiting van de gehele ronde 

werd elke groep gevraagd de antwoorden (van alle groepen) op hun laatst bediscussieerde vraag kort 

plenair samen te vatten. 

 

De bijeenkomst werd afgesloten met een korte samenvatting van de dag.  
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C Aandachtsgebieden en afbakening van programma’s IZB1, 2 

en NAZ  
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Tabel 2 Aandachtsgebieden en afbakening van programma’s IZB1, 2 en NAZ 

Program

ma 

Document Hoofddoelstelling  Specifieke doelen Aandachtgebieden en 

thema’s 

Afbakening 

IZB1 

2007-

2015(5; 6) 

Voorstel. 

Programma 

Infectieziekte

bestrijding. 

2007 – 2011 

 

Evaluatie 

Ecorys 

Onderzoek mogelijk 

maken om te 

komen tot een meer 

wetenschappelijke 

onderbouwde 

aanpak van de 

bestrijding van 

infectieziekten en 

het versterken van 

de 

kennisinfrastructuur 

voor de 

infectieziektebestrijd

ing. 

 

Het programma heeft de volgende doelen: 

- Het ontwikkelen van basale kennis over de 

infectieziektebestrijding; 

- Het evalueren van effectiviteit en doelmatigheid van 

bestaande bestrijdingsinterventies, gericht op verbetering; 

- Het ontwikkelen van nieuwe strategieën en interventies; 

- Het vergroten van kennis op een aantal specifieke thema’s in 

de praktijk van de infectieziektebestrijding; 

- Het bevorderen van kennistransfer en het creëren van 

voorwaarden voor de implementatie van 

onderzoeksresultaten; 

- Het bevorderen van samenwerking tussen de 

uitvoeringspraktijk(de GGD’en), het CIb en 

onderzoeksinstellingen enerzijds en anderzijds tussen de 

sectoren volksgezondheid en diergezondheid; 

- Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten tijde van 

een uitbraak. 

 

Aandacht voor doel(risico)groepen met: 

1. acute of chronische infectieziekten; 

2. een grotere kans op het oplopen van een infectieziekte door: 

• een specifieke leeftijd; 

• een sociaal economische situatie; 

• een specifieke culturele achtergrond; 

• factoren gerelateerd aan leefstijl (bv. seksueel gedrag, 

drugsgebruik, principiële vaccinweigeraars) en 

omgevingsfactoren (bv. uitgaansleven, discotheek); 

• risicoverhogende activiteiten tijdens beroepsbeoefening (bv. 

werken in de gezondheidszorg, werkzaamheden met omgang 

met dieren), tijdens vrijetijdsbesteding (bv. reizen, contact met 

zwemwater); 

3. een kwetsbare conditie: pasgeborenen, zwangeren, ouderen, 

chronisch zieken, mensen met een immuunstoornis 

• algemene IZB; 

• technische hygiënezorg; 

• Soa/aidsbestrijding; 

• tuberculosebestrijding; 

• reizigersadvisering. 

 

 

Behalve de vastgestelde 

thema’s in het 

programma IZB zijn er 

ook sub-thema’s en 

deeltaken beschreven in 

de programmatekst 

waaraan de verschillende 

onderzoeken moesten 

voldoen. De sub-thema’s 

waren:  

- praktische IZB (inclusief 

zoönosen),  

- acuut outbreak 

onderzoek 

- resistentie. 

Q-koorts 

2010-

2014(5) 

Evaluatie 

Ecorys 

Vermindering van 

het aantal (ernstig) 

zieke mensen. 

• Het ontwikkelen en evalueren van interventies gericht op het 

voorkomen en terugdringen van besmettingsbronnen dan wel 
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interventies die de overdracht van dier naar mens voorkomen en 

het vergroten van kennis die daarvoor nodig is; 

• Het verbeteren van de diagnostiek bij mens en dier; en 

• Het verbeteren van de behandeling van geïnfecteerde mensen. 

• Het stimuleren van kennisoverdracht; 

• Het mogelijk maken de onderzoeksresultaten te 

implementeren; 

• Het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking tussen: 

     - Het veterinaire en humane veld; 

     - Onderzoek, beleid en praktijk; en 

     - Nationale en internationale experts/onderzoeksgroepen. 

IZB2 

2014-

2017(7) 

Programma-

voorstel 

Infectieziek-

tebestrijding  

2014-2017 

November 

2013 

ZonMw 

Bijdragen aan het 

verminderen van 

het aantal (ernstig) 

zieke mensen door 

infectieziekten, door 

een 

wetenschappelijk 

onderbouwde 

aanpak van de 

infectieziektebestrijd

ing te bevorderen 

en de 

kennisstructuur te 

versterken 

- Het ontwikkelen van basale kennis over infectieziekten; 

- Het evalueren van effectiviteit en doelmatigheid van bestaande 

bestrijdingsinterventies, gericht op verbetering; 

- Het ontwikkelen van nieuwe strategieën en interventies; 

- Het vergroten van kennis op een aantal specifieke 

aandachtsgebieden ten behoeve van interventies; 

- Het bevorderen van kennistransfer en het creëren van 

voorwaarden voor de implementatie van onderzoeksresultaten, 

rekening houdend met risicoperceptie en –communicatie; 

- Het bevorderen van samenwerking tussen de 

uitvoeringspraktijk(de GGD’en), het CIb, onderzoeksinstellingen 

en beleidsmakers; 

- Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten tijde van 

een uitbraak. 

- (Risico)communicatie en 

gedrag 

- Doelgroepenbenadering 

- (Kosten)effectiviteit 

- Veranderende 

demografie 

Aspecten van 

infectieziektebestrijding: 

- Algemene infectieziekten 

- Soa/hiv 

- Tuberculose 

- Reizigersadvisering 

- Technische hygiëne zorg 

NIET: 

- Antimicrobiële 

resistentie1 

- Non-alimentaire 

zoönosen1 

- Q-koorts1 

NAZ 

2014-

2017(8) 

Programma-

tekst Non-

alimentaire 

zoönosen 

Maart 2013 

ZonMw 

Bijdragen aan het 

verminderen van 

het aantal (ernstig) 

zieke mensen door 

non-alimentaire 

zoönosen. 

(1) het ontwikkelen en evalueren van interventies die gericht zijn 

op het voorkómen en terugdringen van besmettingsbronnen, 

dan wel interventies die de overdracht van dier naar mens 

voorkomen, en het vergroten van kennis die daarvoor nodig is; 

en  

(2) het verbeteren van de behandeling van geïnfecteerde 

mensen. 

 

- Vroegsignalering 

- Risicoperceptie en –

communicatie 

- Maatschappelijke 

aspecten 

- Specifieke kenmerken 

van patiënten 

- Specifieke kenmerken 

van organismen en hun 

ecosysteem 

NIET: 

- Binnen de voedselketen 

- Mens-tot-mens-

transmissie 

- Antimicrobiële 

resistentie 

- Vaccinontwikkeling 

- Q-koorts 
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D Evaluatie IZB1 en IZB2 

 

IZB1 en Q-koorts 

 
Tabel 3 Projecten per aandachtsgebied/thema in IZB1 (exclusief programma Q-koorts) 

 Algemene 

IZB  

 

SOA/AIDS 

bestrijding  

 

Reizigers-

advisering  

 

Tuberculose 

bestrijding  

 

Technische 

hygiënezorg  

 

Totaal  

 

1ste ronde 

2007 

6 3 2 2 0 13 

2e ronde 

2008 

10 0 0 0 1 11 

Outbreak 

projecten  

4     4 

VIMP  2    3 5 

 

In programma IZB1 waren respectievelijk aandachtsgebieden/thema’s, subthema’s en deeltaken 

beschreven waaraan de ingediende projectvoorstellen dienden te voldoen. In tabel 3 staat per 

aandachtsgebied/thema van IZB1 het aantal projecten dat is uitgevoerd. Binnen deze projecten waren 

er 28 gericht op het sub-thema praktische IZB (inclusief zoönosen), 7 op acuut outbreak onderzoek en 

3 op resistentie (onderzoeken kunnen bijdragen aan meerdere sub-thema’s). Van deze projecten 

waren er 4 outbreak projecten en 5 VIMP projecten3. 

In de evaluatie van Ecorys wordt geconcludeerd dat ‘Ondanks dat partijen uit het veld de ruimte is 

gegeven om subsidieaanvragen in te dienen voor bepaalde thema’s, is het niet gelukt om een 

evenredige verdeling over de thema’s te bewerkstelligen’(5). De meeste projecten waren gericht op 

algemene en praktische IZB. Lacunes bestonden voornamelijk voor de meer specifieke thema’s 

technische hygiënezorgen en reizigersadvisering. In de eerste ronde van het programma IZB zijn een 

aantal (kwalitatief goede) aanvragen voor de thema’s tuberculosebestrijding en soa/aids-bestrijding 

gehonoreerd; in de tweede ronde zijn daarom alleen de thema's algemene IZB, reizigersadvisering en 

technische hygiënezorg opgesteld. 

Wanneer het aantal projecten over soa’s/hiv en tuberculose vergeleken wordt met het aantal projecten 

opgesplitst per type infectie (Figuur 4), blijkt dit vergelijkbaar met andere typen infecties of 

veroorzaker. Er is een redelijke spreiding over de verschillende infectieziekten, met meeste projecten 

op MRSA, influenza, hepatitis, soa/hiv of infectieveroorzakers in het algemeen. 

 

 

  

                                                      
3 Aantallen in dit hoofdstuk tellen niet overal op vanwege overlap in aandachtsgebieden binnen projecten en 

verschillende selectiecriteria voor verschillende evaluaties (hieronder valt wel/niet meenemen van lyme, 
onderwijsproject, afgebroken projecten etcetera). 
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Figuur 4 Verdeling van IZB1 projecten naar pathogeen/infectieziekte (onder “diverse” vallen de projecten met 

infectiepreventie en handhygiëne) 

De projecten waren voornamelijk gericht op: 

- Prevalentie/incidentie 

- Wijze van verspreiding binnen een (risico)groep 

- Factoren van invloed op het bevorderen of verminderen van verspreiding. 

 

Naast aandachtsgebieden en subthema’s waren 9 deeltaken  beschreven binnen IZB1, namelijk 

surveillance, infectieziektewet taken (inclusief 24-uurs bereikbaarheid), beleidsadvisering, preventie, 

bron- en contactopsporing, netwerk- en regiefunctie, vangnetfunctie, outbreakmanagement, 

onderzoek en overig. Zes van de 33 uitgevoerde projecten waren gericht op surveillance, 13 op 

preventie, 5 op bron- en contactopsporing, 6 op outbreak onderzoek en 4 vielen (deels) onder de 

categorie overig (5). Hieruit blijkt dat ook niet alle deeltaken zoals van te voren vastgesteld 

daadwerkelijk zijn gedekt in het programma IZB1; projecten op het gebied van infectieziektewet taken, 

beleidsadvisering, netwerk- en regiefunctie en de vangnetfunctie ontbraken.  

 

In een impact studie van Noorderwier (9) werden 41 van de 72 projecten uit IZB, Q-koorts en AMR (de 

laatste worden niet meegenomen in de conclusies voor deze onderzoeksagenda) ingedeeld volgens 

de specifieke doelen van het programma IZB1 (Tabel 4). Noordewier concludeerde dat een aanzienlijk 

deel van de projecten de samenwerking tussen de uitvoeringspraktijk (de GGD’ en), het CIb en 

onderzoeksinstellingen, en de sectoren volksgezondheid en diergezondheid bevorderde.  

 
Tabel 4 Projecten van IZB1 ingedeeld naar specifieke doelen uit IZB1 (volgens Noorderwier) 

Doel Aantal 

Nieuwe strategieën en interventies 10 

Effectiviteit en doelmatigheid van bestaande bestrijdingsinterventies geëvalueerd 9 

Vergroten van kennis op een aantal specifieke thema’s in de praktijk 9 

Ontwikkelen van basale kennis over infectieziektebestrijding 4 

Het vergroten van kennis ten tijde van een uitbraak van een infectieziekte 4 

Bevorderen van de kennistransfer en het creëren van voorwaarden voor de 

implementatie van onderzoeksresultaten 

5 

 

Voor Q-koorts bestond een aparte programmatekst. Binnen dit programma werden 14 projecten 

gehonoreerd en uiteindelijk 13 projecten afgerond. De specifieke doelen van deze projecten volgens 

de impactstudie van Noordewier staan vermeld in Tabel 5.  

 
Tabel 5 Projecten ingedeeld naar specifieke doelen van projecten uit programma Q koorts (volgens Noorderwier) 

Doel Aantal 

Het ontwikkelen en evalueren van interventies die gericht zijn op het voorkomen en 

terugdringen van besmettingsbronnen, dan wel interventies die de overdracht van dier 

naar mens voorkomen, en het vergroten van kennis die daarvoor nodig is 

6 

Het verbeteren van de diagnostiek van Q-koorts bij zowel mensen als dieren 4 

Verbeteren van de behandeling van geïnfecteerde mensen 3 

 

Specifiek doel dat niet genoemd is in de evaluatie van de gehonoreerde projecten voor het 

programma Q-koorts waren: 

- Het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking tussen het veterinaire en humane veld; 

onderzoek, beleid en praktijk; en nationale en internationale experts/onderzoeksgroepen. 

 

IZB 2 en NAZ 

De looptijd en hoofddoelstelling van de programma’s IZB1 en Q-koorts staan vermeld in Bijlage III. De 

hele kennisketen, van strategisch-fundamenteel tot toegepast onderzoek, was van belang en omvat 

ook onderzoek naar risicoperceptie en risicocommunicatie. Het programma had twee open rondes en 

twee speciale open subsidierondes voor non-alimentaire zoönosen (NAZ; aparte programmatekst).  
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Voor IZB2 en NAZ is nog geen afgeronde programmaevaluatie beschikbaar. In totaal zijn 29 projecten 

in IZB2 gehonoreerd en 18 in NAZ. Een tussentijdse evaluatie laat voor 41 projecten zien voor welke 

aandachtsgebieden uit IZB2 de projecten zijn gehonoreerd (Tabel 6)(10). De tabel laat zien dat er 

projecten zijn gehonoreerd binnen elk van de in de programmatekst beschreven aandachtsgebieden. 

De doelgroepen in de studies waren heel divers, met als meest genoemde doelgroepen de algemene 

bevolking (waaronder ook veehouders/dierhouders), ouderen, ziekenhuispatiënten, MSM en reizigers. 

Er werd één studie uitgevoerd in migranten.  

 
Tabel 6 Verdeling van projecten binnen IZB2 en NAZ over beschreven aandachtsgebieden en thema’s* 

 IZB2  NAZ Overige  Totaal 

Communicatie en gedrag (IZB en 

NAZ) 

16 5 - 20 

Doelgroepen en risicogroepen 

benadering (IZB) /  

patiëntkenmerken (NAZ) 

17 5 1 23 

Kosteneffectiviteit (IZB) 14 5 - 18 

Maatschappelijke aspecten (NAZ) 6 - - 6 

Veranderende demografie (IZB) - 11 - 11 

Pathogenen/transmissie (NAZ) - 7 - 7 

Vroegsignalering (NAZ) 15 5 - 20 

Totaal  22 15 2 41 

*Volgens de indieners; aandachtsgebieden van IZB2 en NAZ gecombineerd 

 

Voor NAZ richtte ongeveer de helft van de gehonoreerde projecten zich op een combinatie van 

humaan met veterinaire en/of omgevingsfactoren (Tabel 7). 

 
Tabel 7 Type studie in NAZ 

Type studie Aantal 

Humaan 7 

Combinatie humaan en veterinair 4 

Combinatie humaan, veterinair en omgevingsfactoren 4 

Totaal  15* 

* Exclusief drie Lyme projecten  

 

Figuren 5 en 6 tonen welke pathogeen of ziekten centraal stonden in de studies. Er is een goede 

spreiding van onderwerpen. Salmonella, pneumokokken en hepatitis A werden niet specifiek genoemd 

in de call, maar er werd over elk van deze infecties wel een project gehonoreerd binnen IZB2. De 

projecten over influenza, mazelen en kinkhoest gingen over vaccinatie. MERS-COV, Aziatische 

tijgermug en gonorroe werden wel genoemd in de call, maar er zijn geen projecten gehonoreerd over 

deze onderwerpen. Tijdens de tussenevaluatie van IZB2 beoordeelde de programmacommissie deze 

onderwerpen als minder urgent.  
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Figuur 5 Verdeling van IZB2 projecten naar pathogeen/infectieziekte 

 
Figuur 6 Verdeling van NAZ projecten naar pathogeen/infectieziekte (inclusief drie Lyme projecten) 

 

De tussenevaluatie van ZonMw (10) geeft aan dat voor alle benoemde onderwerpen en 

aandachtsgebieden in het programma en de calls van IZB2 en NAZ projecten gehonoreerd zijn, met 

veel aandacht voor communicatie en gedrag, doelgroepen, patiëntkenmerken en veranderende 

demografie, maar dat lacunes bestaan voor de volgende gebieden: 

- IZB2: minst aantal gehonoreerde projecten voor veranderende demografie; 

- Binnen doelgroepen, risicogroepenbenadering en patiëntkenmerken: weinig projecten gericht 

op infectieziektebestrijding bij migrantenpopulatie; 

- Beperkte aandacht voor diagnose en behandeling van infectieziekten bij co- en 

multimorbiditeit; 

- Kosteneffectiviteitsanalyses in bepekt aantal projecten (vooral beperkt in 2e ronde IZB2 en in 

NAZ) 

- Binnen NAZ projecten: weinig aandacht voor maatschappelijke aspecten; beperkte One health 

integratie (met name de omgevingscomponent); beperkte evaluatie van interventies; geen 

gebruik van bestaande databases (mogelijk omdat deze nog niet bestonden; wel ontwikkeling 

van web-based tools). 

 

Overzicht projecten per pathogeen/infectieziekte totaal IZB1 en IZB2 
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Tabel 8 Aantal projecten per pathogeen/infectieziekten binnen IZB1 en IZB2, inclusief Q-koorts, Lyme en NAZ 

 Pathogeen/infectieziekte Aantal 

projecten  

 Pathogeen/infectieziekte Aantal 

projecten  

Q-koorts (IZB1/Q-koorts) 16 Multiple-triazole-resistant aspergillosis 

(IZB1) 

1 

Door vaccinatie voorkombare ziekten (5 

influenza, 2 mazelen, 3 kinkhoest, 1 bof) 

(IZB1/IZB2) 

11 Extended Spectrum Beta-Lactamase-

vormende bacteriën (ESBL) (IZB1) 

1 

Soa, met of zonder hiv, inclusief chlamydia 

(IZB1/IZB2) 

9 Norovirus (IZB1) 1 

Algemeen preventie (handhygiëne) 

(IZB1/IZB2) 

6 Pneumokokken & hepatitis A (IZB2) 1 

Hepatitis B en/of C (IZB1/IZB2) 5 Salmonella (IZB2) 1 

Zoönosen anders dan Q-koorts/Lyme (NAZ) 4 Longontsteking (IZB2) 1 

MRSA (IZB1) 4 LW en GI infecties (IZB2) 1 

Lyme (apart prog.) 3 Zikavirus (NAZ) 1 

Tuberculose (IZB1/IZB2) 3 Vleermuizen ziekten (NAZ) 1 

Diverse (IZB1)* 3 Campylobacter (NAZ) 1 

Clostridium difficile (IZB1/NAZ) 3   

Ziekenhuisinfecties/POWI (IZB2) 2   

Arbovirussen (NAZ) 2   

Rabiës (NAZ) 2   

Overige tekenziekten (NAZ) 2   

Psittacosis (IZB1/NAZ) – 1 GESTOPT  2   

  totaal 87 

*Onder diverse vallen onderzoeken die niet specifiek zijn gericht op een pathogeen. 
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E  Onderzoeksagenda’s en beleidsplannen 
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Tabel 9a Kennis- en onderzoeksagenda's nationale overheid 

Organisatie Titel Jaar Aandachtsgebieden / thema’s 

RIVM 

Centrum 

Infectieziekte-

bestrijding(11)  

Strategie 

2016-2021 

2017 - Samenwerking in infectieziektebestrijding 

- Antibioticaresistentie 

- Ziektes die met vaccinatie voorkomen worden 

- Zoönosen 

- Soa/hiv, seksuele gezondheid 

- Preparedness and response 

- Signalering en surveillance 

- Internationale samenwerking 

RIVM(12) Volksgezond-

heid Toekomst 

Verkenning 

2018 - De verschuiving in doodsoorzaken door een grote relatieve toename van sterfgevallen door privéongevallen en infecties 

- Antibioticaresistentie.  

- Opvangen van de effecten van klimaatverandering  

- Dalende vaccinatiegraad (grootste risico voor mazelen) 

Toekomstige ontwikkelingen: 

- Impact van vergrijzing op de volksgezondheid en zorg 

- Meer gezondheid maar ook meer ziekte 

- Toenemende druk op dagelijkse leven  

- Invloed leefstijl én leefomgeving op gezondheid  

- Opeenstapeling van gezondheids- én sociale problemen bij kwetsbare groepen 

- Stijgende zorguitgaven door demografie en technologie  

- Veranderende zorg door technologie en veranderende rol patiënt  

- Alertheid op bekende én nieuwe risico’s nodig 

RIVM(2) Staat van 

infectieziekten 

2017  

2018 - Toename ziektegevallen met meningokokken W en legionella. 

- De vaccinatiegraad is nog steeds hoog maar daalt de laatste jaren licht. Voor de HPV-vaccinatie is een sterke daling in de 

vaccinatiegraad waargenomen.  

- Het aantal mensen dat zich heeft laten testen op soa’s is in 2017 gestegen. Het percentage dat daadwerkelijk een soa had is 

de afgelopen jaren toegenomen. Het aantal hiv-diagnoses neemt af.  

- Wereldwijd is er sprake van toegenomen antibioticaresistentie van Neisseria gonorrhoeae, de veroorzaker van gonorroe. Het 

aantal diagnoses van gonorroe neemt toe. 

- Het aantal mensen met de ziekte van Lyme is gestegen. Het aantal patiënten dat jaarlijks de ziekte van Lyme oploopt is in de 

afgelopen 20 jaar ruim verviervoudigd. 

- In 2017 werd relatief veel melding gedaan van invasieve groep A-streptokokken (iGAS)-infecties in Nederland. 

- In 2017 werden meldingen gedaan van hantavirus, zikavirus, scabiës, en waterpokken op Saba. 

- Opvallendheden in het buitenland betroffen: mazelen, chikungunya, gele koorts en pest. 

- De infectieziekten waaraan in 2017 de meeste ‘gezonde levensjaren’ in Nederland verloren gingen, zijn griep, 

pneumokokkenziekte en legionella. 
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- Het datalandschap van de infectieziekten-epidemiologie is de laatste vijftien jaar sterk veranderd. Er is een snelle toename van 

digitale data en de hoeveelheid data over de pathogenen die infectieziekten veroorzaken is enorm toegenomen, doordat 

nieuwe methoden voor genetische karakterisering tientallen malen sneller en voordeliger zijn geworden. 

RIVM(13) Staat van 

Zoönosen 

2016 

2017 - In 2016 zijn er voor de meeste zoönosen geen opmerkelijke veranderingen waargenomen.  

- Het grootste aandeel van de zoönotische infecties vormden ook in 2016 de bacteriële infecties die via voedsel overgedragen 

worden: Campylobacter, Listeria monocytogenes, Salmonella en STEC. 

- Het aantal gevallen van leptospirose is nog steeds hoog te noemen, hoewel het lager was dan in 2015.  

- Het aantal patiënten met een hantavirus-infectie was in 2016 opvallend hoog, en werd in 2016 voor het eerst een infectie 

aangetoond met een voor Nederland nieuw type hantavirus, namelijk het Seoul hantavirus. 

- Bij honden in Nederland is in 2016 voor het eerst brucellose vastgesteld, veroorzaakt door de bacteriën B. suis en B. canis. 

RIVM(4) Emerging 

zoonoses: 

Early warning 

and 

surveillance in 

the 

Netherlands 

2010 De doelstelling van dit project was het prioriteren van emerging zoönotische pathogenen ten behoeve van early warning en 

surveillance, en het ontwikkelen van een internet gebaseerd informatiesysteem dat een interactieve toegang biedt tot het 

prioriteringsmodel. Prioritering was gebaseerd op een multi-criteria analyse, waarbij alle in het EmZoo project opgenomen 

pathogenen werden geëvalueerd ten aanzien van kans op introductie in Nederland; verspreiding in het dier reservoir; 

economische schade in het dier reservoir; dier-mens overdracht; transmissie tussen mensen; morbiditeit; en mortaliteit. 

De hoogste risico scores hadden pathogenen van: 

- Landbouwhuisdieren met een hoge actuele humane ziektelast (b.v. Campylobacter spp., Toxoplasma gondii, Coxiella burnetii);  

- Huidig lage maar historisch hoge ziektelast (b.v. Mycobacterium bovis); 

- Zeldzaam voorkomende zoönotische pathogenen in (landbouw)huisdieren die ernstige ziekteverschijnselen bij de mens kunnen 

veroorzaken (b.v. BSE prion, Capnocytophaga canimorsus); 

- Pathogenen die zijn geasocieerd met arthropoden of wilde dieren die in de toekomst een groot risico kunnen veroorzaken (b.v. 

Japans encefalitis virus and West-Nijl virus). 

VWS(14) Beleidsagenda 

VWS 

2018 - Antibioticaresistentie (“Om antibioticaresistentie tegen te gaan werken de zorgsector, voedselsector en de veehouderij intensief 

samen in regionale netwerken. In 2018 stellen wij opnieuw € 10 miljoen beschikbaar om ons nationale programma uit te 

voeren. Daarin wordt de deskundigheid over antibioticaresistentie bevorderd, kennis gedeeld, geadviseerd over 

bestrijdingsmaatregelen, onderzoek gedaan naar nieuwe antibiotica en naar de aanwezigheid van resistente bacteriën in het 

milieu en toegezien op een verantwoord gebruik van antibiotica. Ook internationaal blijven we de strijd tegen 

antibioticaresistentie aanjagen”). 

- Infectieziekten worden niet genoemd, behalve vaccinatiegraad DKTP. 

ZonMw(15) Nationale 

Wetenschaps-

agenda - 

Kennisagenda 

Preventie 

2018 - Variatie [doelgroepenbenadering - levensfase, SES, migranten] 

- Motivatie, gedrag en kennis [individueel gedrag en groepsgedrag, over de sociale en fysieke omgeving (het ‘exposoom’), en 

over de interactie daartussen, en het effect op gezondheid van diverse vormen van gedrag] 

- Totaliteit van de mens en diens omgeving [systeembenadering - waar wisselwerking tussen het individu en de sociale en 

fysieke context centraal staat] 

- E-Health 

- Big data 

- Innovatieve onderzoeksmethodologie 
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Tabel 9b Beleidsplannen specifiek voor ziekten en aandoeningen 

Organisatie Titel Jaar Aandachtsgebieden / thema’s 

RIVM(16) Nationaal 

Actieplan soa, 

hiv en 

seksuele 

gezondheid 

2017-2022 

(onderzoeks- 

agenda 

uitgewerkt 

door 

Aidsfonds-Soa 

Aids 

Nederland en 

RIVM)  
 

2018 Nul nieuwe hiv-infecties in Nederland én drastische verlaging van soa’s 

De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet in de bestrijding van hiv en andere soa’s in Nederland. Dat maakt het mogelijk voor de 

komende vijf jaar in te zetten op hoge ambities, die naast inspiratie ook de nodige kennisvragen oproepen. 

 Het perspectief op hiv gaat verder dan zoveel mogelijk vinden van acute hiv-infecties, mensen met hiv zo snel mogelijk in zorg 

brengen en hun viral load onderdrukken. Een goede kwaliteit van leven met een chronische hiv-infectie en uiteindelijk de 

genezing van hiv staan ook op de agenda. Nederland heeft een goede uitgangspositie om het eerste land met nul nieuwe hiv-

infecties te worden.   

 Het perspectief op soa’s gaat verder dan de individuele curatieve zorg of de bestaande aanpakken in de publieke 

gezondheidszorg. Door een combinatie preventie aanpak van biomedische en gedragsgerichte interventies, maatwerk op hoog 

risico clusters/netwerken en nauwe samenwerking met einddoelgroepen kan er meer impact behaald worden in de soa-

bestrijding. Nederland heeft een goede uitgangspositie om gidsland te zijn in het drastisch verlagen van soa’s. 

Preventie en zorg 

- welke maatregelen zijn effectief voor het laagdrempelig maken van soa en hiv zorg voor kwetsbare groepen  met lage 

gezondheidsvaardigheden (zoals mensen met een lage SES, mensen met migratie achtergrond, laaggeletterden en LVB-ers)? 

- wat is de effectiviteit van eHealth voor soa- en hiv-bestrijding? 

Surveillance van soa en hiv 

- welke methodiek maakt het haalbaar en betaalbaar om, anders dan via de bestaande monitoring en surveillance gericht op 

risicogroepen, zicht te verkrijgen op soa trends in de bevolking? 

- met welke monitoring aanpak verkrijg je actueel inzicht in gebruik en gevolg van online testen op hiv en andere soa? 

- hoe kom je tot realtime monitoring en vroegsignalering van soa’s voor het tijdig identificeren van hoog risico netwerken? 

Preventie, opsporing en behandeling van soa 

- wat zijn effectieve boodschappen voor het verhogen van de ervaren ernst van (afzonderlijke) soa? 

- wat is een effectieve strategie om de ziektelast (lange termijn complicaties) van chlamydia te verminderen? 

- wat zijn effectieve acties voor het verhogen van condoomgebruik onder risicogroepen (jongeren, MSM, sekswerkers)? 

- hoe verhoog je draagvlak voor genderneutrale HPV-vaccinatie? 

- wat is een effectieve aanpak van hotspots (clusters hoog risicosubgroepen, netwerken, gebieden) voor syfilis en gonorroe? 

Preventie, opsporing en behandeling van hiv 

- met welke aanvullende innovatieve test strategieën krijg je de meer dan 2.000 mensen gediagnosticeerd, die niet weten dat ze hiv 

hebben? 

- welke nieuwe technologieën en visualisatiemogelijkheden zijn effectief voor het inzoomen op hotspots van hiv? 

- welke manier van informeren over hiv levert een effectieve bijdrage aan het verminderen van stigma op hiv en het terugdringen 

van uitsluiting en sociale isolatie van mensen met hiv? 

RIVM(17) Meer dan 

opsporen. 

Nationaal 

Hepatitisplan: 

2016 - Epidemiologie en cascade of care: prevalentie, morbiditeit, mortaliteit hep B/C, gebruik antivirale middelen, diagnostiek 

- Her-opsporen: kosteneffectiviteit voor hep B en C, scholing van en behandeling door huisartsen  

- Opsporing: informatie-/screeningscampagnes onder migranten, scholing huisartsen, opportunistisch testen. 

- Bewustwording en kennisverbetering: onder zorgprofessionals, migranten, gedragsgebonden risicogroepen 

- Ketenzorg en integrale aanpak: stroomlijning en borging, toepassing richtlijnen, effect zorgpaden in detentie. 
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een strategie 

voor actie1 

- Surveillance: inhoud en koppeling registratiesystemen, vertaling data naar onderzoeks- en beleidsagenda 

RIVM(18) "Nationaal 

plan 

Tuberculose-

bestrijding 

2016-2020 

Op weg naar 

eliminatie" 1 

2016 - Plaats en waarde van nieuwe testen in de diagnostische algoritmes en de relatie tot het behandelresultaat en de impact op 

kwaliteit van leven.  

- Biomarkers en patiëntkenmerken die het risico op ziekte bij personen met een LTBI beter kunnen voorspellen. 

- Whole genome sequencing (WGS). 

- Risicofactoren/-kenmerken. 

- Analyseren of huidige interventies voldoende zijn of dat er nieuwe interventies nodig zijn.  

- Onderzoek naar de veronderstelling dat patiënten zorgfaciliteiten in de buurt van hun woonomgeving willen hebben, om de 

consequenties van concentratie voor de patiënt en de zorgverlener te bepalen. 

- Evaluatie van de verpleegkundige begeleiding van tuberculosepatiënten en personen met een LTBI, waarbij onderzocht moet 

worden welke ondersteuning, waaronder e-health, effectief is.  

- Waarom is de hiv-status van tuberculosepatiënten relatief vaak onbekend?  

- De praktijk en omvang van LTBI-screening en -behandeling van risicopatiënten in ziekenhuizen. 

- Een meer integrale aanpak van infectieziekten onder (hoogrisico)migrantengroepen en ander risicogroepen.  

- Implementatieonderzoek met best practices om invoering van nieuw beleid in de tuberculosebestrijding faciliteren. 

RIVM(19) Beleidsplan 

2017-2020. 

Nederlands 

Lymeziekte-

expertise-

centrum 

2018 De komende jaren werken de academische ziekenhuizen, het RIVM en de Lymevereniging samen met als doel om de preventie, 

diagnostiek en behandeling van de ziekte van Lyme, en het draagvlak hiervoor, te verbeteren, met als focus: 

- een biobank en patiëntenregistratiesysteem 

- valideren nieuwe testen/diagnostiek 

- behandeling/patiëntenzorg  

- communicatie en scholing voor professionals over de ziekte van Lyme.  

Voor een succesvolle uitkomst is patiënten participatie in het expertisecentrum essentieel. 

Q-support(20) "Q-support 

En nu verder! 

Meerjarenbelei

dsplan Q-

support 2.0" 

 

en Tot hier… 

en nu verder! 

 

Persoonlijke 

communicatie 

met Q-support 

2018 Onderzoeksvragen opgesteld door Q-support 4 oktober 2018 

- Fundamenteel biomedisch onderzoek naar werkingsmechanisme van Q-koorts bacterie bij chronische Q-koorts en QVS. 

- Wat zijn determinanten van het ontwikkelen van QVS na acute Q-koorts? 

- Onderzoek naar verscheidenheid, frequentie, ernst, fluctuatie en oorzaken + mogelijke onderlinge samenhang van de vele 

symptomen van QVS, en dus niet alleen naar vermoeidheid.  

- Effect van booster sessies cognitieve gedragstherapie, GET, andere behandelmogelijkheden bij Q-koortsvermoeidheidssyndroom. 

- Wat is de rol van ervaringsdeskundigen? 

- Immunologie van QVS en chronische Q-koorts: vervolgonderzoek naar therapeutische interventie en/of ondersteunende 

diagnostische test. 

- Barrières en succesfactoren van overheveling specifieke zorg Q-koorts naar gemeentelijke praktijk. 

- Updaten (en implementeren) richtlijn chronische Q-koorts.  

- Hoe om te gaan met sociale impact van infectieziekten? 

- Aandacht voor infectieziekten in de geneeskundige opleiding: basis en extramuraal. 

- Onderzoek naar inzet (klinisch) arbeidsgeneeskundige bij patiënten met Q-koorts gerelateerde klachten: effect op behoud van werk 

dan wel maatschappelijke participatie, afname van stress en toename van ervaren gezondheid. 
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- Wat is de effectiviteit van ergotherapie interventies gericht op chronische vermoeidheid, arbeid of mantelzorg bij cliënten met Q-

koorts en/of QVS en hun naasten in het behouden of verbeteren van hun dagelijks functioneren en maatschappelijk participatie? 

o Kostenbesparing? 

o Implementatie binnen de interdisciplinaire zorg- en welzijnsnetwerken? 

o Verwijscriteria? 

o Welke technologie (inclusief e-health) kan op welke manier het beste worden ingezet om de effectiviteit en doelmatigheid 

van ergotherapie interventies te vergroten? 

- Vervolgonderzoek naar neuro inflammatie bij QVS -> link naar circulerende eiwitten  

- Wat is de meerwaarde of het belang van rustgevende aanpak i.p.v. het huidige activeren en motiveren beleid? 

- Inventarisatie van bestaande alternatieve behandelingen en onderzoek naar de effectiviteit. 

- Nationale Q-koortsdatabase voortzetten en onderzoeksvragen hiermee beantwoorden, zoals: 

o Chronische Q-koorts; wanneer intervenieert men chirurgisch? 

o Wanneer is het veilig om antibiotica te stoppen? 

o Onderzoek naar betere diagnostiek tijdens follow-up van chronische Q-koortsinfectie onder behandeling. 

o QVS-patiënten blijvend monitoren om lange termijn gevolgen te kennen. 

o Meerjarenstudie naar Q- koorts en QVS bij kinderen. 

o Verdergaand onderzoek naar de oorzaak van langdurige gevolgen van IFZ 

- Onderzoek naar loket voor individuele zorg na een uitbraak.  

- Wat kan er gedaan worden (maatregelen in/om stallen, handhaving) ter voorkoming van nog meer besmettingen? 

- Onderzoek naar antibiotica gevoeligheid/resistentie van de Coxiella burnetti uitbraakstam. 

- Data van de (aanstaande) screening op chronische Q-koorts gebruiken voor inzicht in de huidige seroprevalentie van antistoffen 

tegen Coxiella burnetti en de geografische spreiding. 
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Tabel 10 Beleidsplannen of onderzoeksagenda‘s van beroepsverenigingen 

Organisatie Titel Jaar Aandachtsgebieden / thema’s Status 

KAMG(21) Position paper 

Artsen 

Maatschappij & 

Gezondheid 

2012 - Toenemende infectiedruk vanuit de veestapel (zoönosen en antibioticaresistentie). Daarbij is 

opvallend dat in de humane geneeskunde Nederland tot de laagste antibioticagebruikers behoort, 

terwijl de veterinaire tegenpool het hoogst scoort. 

- Gezondheid en ziekte zijn geen fenomenen die rekening houden met landsgrenzen. Er is een 

toenemende trend om zorg (bijvoorbeeld orgaandonatie) in het buitenland te halen, waar andere 

standaarden voor normen, ethiek en kwaliteit gelden. 

Geen officiële 

onderzoeksagenda 

NCOH(22) Smart and Healthy 

farming: NCOH-

SHF 

- To improve animal health and reduce or eliminate human health risks arising from livestock and food 

production through use-inspired research, contributing to more robust animals, early signaling of 

health-disease status of the animal (animal signals of disturbance of health) with new biomarkers and 

smart and healthy farming practices: 

- Healthy Animals 

- Environmental Health Risk Reduction 

- Smart Farming 

Current problems: 

- Suboptimal livestock health 

- Livestock (farming) emissions and disease  transmission potentially affecting human health 

- Late detection of public health treats (potentially) occurring in the environment and the food supply 

chain 

Tekst website. Korte 

infographic van 

kennisagenda 

 Tackling 

Antimicrobial 

Resistance: NCOH-

AMR 

- To decrease the morbidity and mortality of antibiotic-resistant bacterial infections in humans through 

use-inspired One Health research on antimicrobial resistance: 

- Prevention of bacterial infections 

- Antibiotic stewardship 

- Treatment of bacterial infections 

Current problems: 

- Humans and animals develop infectious diseases caused by (resistant) bacteria 

- Increased use, including overuse and misuse of available antibiotics 

- An increasing number of bacteria are becoming resistant to current available antibiotics 

Tekst website. Korte 

infographic van 

kennisagenda 

 Emerging 

Infectious Diseases 

Preparedness: 

NCOH-EID 

- To improve research and veterinary and public health preparedness for (re-)emerging infectious 

diseases (EID). It will do so by providing fundamental insights into host, microbial, and environmental 

factors leading to disease. 

- Prevention of EIDs 

- Early Detection of EIDs 

- Control of EIDs 

Current problems: 

- Humans and animals develop infectious diseases caused by (zoonotic) pathogens 

- Emerging infectious diseases outbreak events are detected too late 

- Minimal time to develop and roll-out therapeutic interventions in response to EID outbreak events 

Tekst website. Korte 

infographic van 

kennisagenda 
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 Healthy Wildlife 

and Ecosystems: 

NCOH-HWE 

- To decrease the detrimental effects of wildlife-related disease on human health, livestock production 

systems, and ecosystems through understanding, anticipation and (potential) prevention of 

environmental factors driving spread of wildlife diseases using an integrated, multidisciplinary 

approach. 

- Detection capacity 

- Analysis of drivers 

- Evidence-based management 

Current problems: 

- Wildlife disease is inherently difficult to detect and justly interpret 

- Changes in environment (habitat/climate) have unknown effects on wildlife disease 

- Mitigation measures for wildlife are poorly defined 

Tekst website. Korte 

infographic van 

kennisagenda 

NHG(23) Nationale 

Onderzoeksagenda 

Huisartsgeneeskun

de 

2018 Geprioriteerde onderzoeksvragen in het thema infectieziekten: 

- Welke diagnostische hulpmiddelen zijn bruikbaar voor de huisarts om relevante risicogroepen te 

herkennen bij infecties? 

- Wat zijn risicofactoren voor complicaties van veelvoorkomende infecties in de eerste lijn? 

- Infecties: onderzoek naar diagnostische strategieën om risicogroepen te detecteren. 

- Welke interventies kunnen complicaties voorkomen bij symptomatische patiënten met een 

veelvoorkomende infectie in de eerste lijn? 

- Wat is de effectiviteit van behandeling van blefaritis/blefaroconjunctivitis? Welke aanpak of 

behandelcombinatie (combinatiemiddelen met verschillende antibiotica) is het meest effectief? 

- Is de aanbevolen behandelduur (10 dagen) en het doseringsschema (4 maal daags 500 mg) het 

meest effectief bij de behandeling van cellulitis/erysipelas? 

- Welke preventieve maatregelen zijn effectief en haalbaar om relevante infecties bij risicogroepen 

te voorkomen? 

- Wat is de meest effectieve antibiotische behandeling en behandelduur van een cystitis bij 

mannen? 

- Wat is de meest effectieve antibiotische behandeling en behandelduur van een cystitis bij 

risicogroepen? 

- Wat is de effectiviteit van het selecteren van subgroepen (bijvoorbeeld op basis van uitslag CRP-

test en/of klinisch scoresysteem, ziekte-ernst) bij de antibiotische behandeling van een 

ongecompliceerde faryngotonsillitis met als doel het verminderen van de klachtenduur? 

Officiële 

kennisagenda met 

onderzoek naar 

kennislacunes en 

prioritering  

 

Kennislacunes 

gevonden bij 

opstellen 

standaarden1 

NIV(24) NIV Kennisagenda 2017 - Wanneer kan orale antibiotische therapie worden gestart of kan intraveneuze antibiotische 

therapie worden geswitched naar orale therapie? 

- Moet de antibioticakeuze worden aangepast aan de kolonisatieflora van patiënten? 

- Wat is de optimale empirische en gerichte therapie van intravasculaire infecties, met name 

endocarditis, zowel ten aanzien van duur als keuze van antibioticum? 

- Kan de intraveneuze en totale antibiotische behandeling bij chronische infecties zoals 

osteomyelitis, artritis en infecties van kunstmateriaal of abcessen worden verkort? 

- Wat is de meerwaarde van virale diagnostiek bij patiënten die zich presenteren met een 

luchtweginfectie, in het bijzonder bij immuun gecompromitteerde patiënten? 

Officiële 

kennisagenda met 

onderzoek naar 

hiaten en prioritering 
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- Hoe dragen infectieziekten en de behandeling daarvan bij aan de kans op het ontwikkelen van 

niet-over draagbare aandoeningen? 

- Hoe kan de behandeling van infecties met non-tuberculeuze mycobacteriën worden verbeterd? 

- - Hoe dient het antibiotisch beleid te worden aangepast bij allergieën of ernstige bijwerkingen op 

antibiotica? 

NVOG(25) NVOG-

kennisagenda-

2017-2020 

2016 Maternale koorts bij epidurale anesthesie: expectatief beleid versus antibiotica Officiële 

kennisagenda met 

onderzoek naar 

hiaten en prioritering 

NVU(26) Kennisagenda 

Urologie 

Nederlandse 

Vereniging voor 

Urologie 

2016 - De effectiviteit van leefstijlinterventies bij urineweginfecties - Welke leefstijlaanpassingen zijn het 

meest effectief voor het verbeteren of duurzaam verbeteren van urineweginfecties? 

Overige kennishiaten 

- Wat is de waarde van antibioticaprofylaxe bij transurethrale ingrepen bij patiënten met een 

schoonurine sediment? 

- Wat is de waarde van een cystoscopie bij vrouwen met recidiverende urineweginfecties? 

- Verdient het de voorkeur bij een geobstrueerde hoge urineweginfectie een nefrostomiekatheter te 

(laten) plaatsen, of dient een JJ-katheter te worden ingebracht? 

Officiële 

kennisagenda met 

onderzoek naar 

hiaten en prioritering 

KAMP: Koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid; NCOH: Netherlands Centre for One Health; NHG: Nederlands Huisartsen Genootschap; NIV: Nederlandse Internisten Vereniging; NVOG: 

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie; NVU: Nederlandse Vereniging voor Urologie 

1: De aanbevelingen in NHG-Standaarden zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Het blijkt echter dat onderzoek ter onderbouwing van aanbevelingen 

soms ontbreekt of ontoereikend is. Men spreekt dan van een kennislacune. Bij elke standaard worden de meest relevante kennislacunes geformuleerd. 
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Tabel 11 Onderzoeksagenda's of beleidsplannen van overige organisaties 

Organisatie Titel Jaar Aandachtsgebieden / thema’s Status 

KNMI(27) KNMI special 

- Effecten op 

gezondheid 

2016 - Inheems muggen 

- Meer actieve teken door hogere temperaturen. Meer gevallen van Lyme 

- Infectieziekten via water en voedsel 

Geen officiële 

onderzoeks-

agenda 

NFU(28) NFU Kennis-

agenda 

Preventie 

2018 Onderwerpen zijn breed. Geen specifieke vragen op infectieziekten.  

• Motivatie, gedrag en kennis 

• Totaliteit van de mens en diens omgeving 

• E-Health 

• Big data 

• Innovatieve onderzoeksmethodieken 

Officiële 

kennisagenda 

NIVEL(29) Onderzoeks

programma 

2018-2021 

2018 De rol van de huisarts wordt breder en omvat steeds meer taken.  De huisarts moet daarnaast ook tijdig en 

adequaat reageren bij uitbraken van infectieziekten en veel partijen zien een grotere rol binnen preventie. - Hoe 

kunnen we infectieziekten en het opkomen van epidemieën tijdig signaleren? 

Officieel 

onderzoeks-

programma 

SFAZ(30)   Fonds 

Alledaagse 

ziekten 

2018 Alledaagse ziekten zijn aandoeningen waarvoor patiënten regelmatig de huisarts bezoeken, die geen ernstige 

bedreiging vormen voor de gezondheid, die doorgaans een goede prognose hebben en dus niet een chronische 

ziekte zijn, die de huisarts zelf kan behandelen. Huisartsen besteden een belangrijk deel van hun werktijd aan 

alledaagse aandoeningen. 

Voorstellen voor een onderzoek dienen te passen binnen de doelstellingen van de Stichting.  Deze zijn: 

- Het bevorderen van de wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen 

- Het stimuleren van onderzoek binnen de huisartsgeneeskundige setting naar de diagnostiek en behandeling van 

alledaagse ziekten" 

Geen officiële 

onderzoeks-

agenda 

Diverse 

partijen(31)1 

Kennis-

agenda 

bodem en 

ondergrond  

2015 - Wat is de rol van de bodem en water bij de verspreiding van infectieziekten die van dieren op mensen (of van 

dieren op dieren) overgaan (zoönosen zoals Q-koorts)? 

- Wat is de rol van de bodem en water bij de verspreiding van antibiotische resistentie? 

Officiële 

kennisagenda 

Stichting 

BWM(32) 

Cahier 

Schimmels 

2017 - Het is zeer moeilijk om antibiotica te vinden die effectief zijn tegen schimmels maar niet giftig zijn voor mens en 

dier. Het aantal beschikbare antischimmelmiddelen is dan beperkt, wat alarmerend is met de opkomende 

resistentie tegen deze middelen  

- Door bestrijding van schimmelinfecties in de landbouw met overmatig gebruik van antischimmelmiddelen worden 

schimmels inmiddels resistent. Omdat dit dezelfde soort antischimmelmiddelen zijn die wij gebruiken bij 

schimmelinfecties, worden die onbehandelbaar, met alle gevolgen van dien. 

- Hoe gaan we om met onze omgeving en wat voor effect heeft de bestrijding van plantpathogenen met excessief 

gebruik van antischimmelmiddelen op andere schimmels die later een humaan pathogeen blijken te zijn. 

- Door de toename van antimicrobiële resistentie lijken schimmels de logische keuze om nieuwe antibiotica of 

antimycotica te produceren 

- Om schimmels werkelijk te kunnen begrijpen en in te zetten om onze levenskwaliteit te verhogen, moeten we ze 

actief verzamelen en opslaan in een schimmelbank zodat we hun potentieel voor de bio-economie van de 

toekomst kunnen onderzoeken. 

Geen officiële 

onderzoeks-

agenda 
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KNMI: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; NFU: Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra; NIVEL: Netherlands institute for health services research; SFAZ: Stichting 

Fonds Alledaagse Ziekten; Stichting BWM: Biowetenschappen en Maatschappij. 

1: In opdracht van de ondertekenaars van het convenant bodem en ondergrond 2016 – 2020, tw het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen.  
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Tabel 12 internationale onderzoekagenda’s 

Organisatie Titel Jaar Aandachtsgebieden / thema’s 

WHO(33) February 

2018 - Second 

annual review 

2018 Experts consider that given their potential to cause a public health emergency and the absence of efficacious drugs and/or vaccines, 

there is an urgent need for accelerated research and development for: 

-Crimean-Congo haemorrhagic fever (CCHF) 

-Ebola virus disease and Marburg virus disease 

-Lassa fever 

-Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 

-Nipah and henipaviral diseases 

-Rift Valley fever (RVF) 

-Zika 

-Disease X: represents the knowledge that a serious international epidemic could be caused by a pathogen currently unknown to 

cause human disease, and so the R&D Blueprint explicitly seeks to enable cross-cutting R&D preparedness that is also relevant for 

an unknown “Disease X” as far as possible. 

 

The experts noted that: 

-For diseases with the potential to cause a public health emergency, there is a need for better diagnostics. 

-Existing drugs and vaccines need further improvement for several of the diseases considered but not included in the priority list. 

-Any type of pathogen could be prioritised under the Blueprint, not only viruses. 

-Necessary research includes basic/fundamental and characterization research, epidemiological, entomological or multidisciplinary 

studies, or further elucidation of transmission routes, and social science research. 

-There is a need to assess the value of developing countermeasures for multiple diseases or for families of pathogens. 

-The impact of environmental issues on diseases with the potential to cause public health emergencies may need to be considered 

as part of future reviews. 

-The importance of the diseases discussed was considered for special populations, such as refugees, internally displaced 

populations, and victims of disasters. 

-The value of a One Health approach was stressed, including a parallel prioritization processes for animal health. Such an effort 

would support research and development to prevent and control animal diseases minimising spill-over and enhancing food security. 

The possible utility of animal vaccines for preventing public health emergencies was also noted. 

-Also there are concerted efforts to address anti-microbial resistance through specific international initiatives.  

ECDC(34) ECDC 

strategic 

multi-annual 

programme 

2014–2020 

2014 Core and support functions 

- Surveillance  

- Epidemic intelligence and response 

- Preparedness 

- Scientific advice  

- Public health training 

- Microbiology support  

- Health communication and Eurosurveillance  
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Disease programmes 

- Antimicrobial resistance and healthcare-associated infections  

- Emerging and vector borne diseases  

- Food- and waterborne diseases  

- HIV, sexually transmitted infections and viral hepatitis 

- Influenza and other respiratory viruses 

- Vaccine-preventable diseases 

- Tuberculosis  

ECDC(35) Towards One 

Health 

preparedness 

2018 Key drivers of risk related to One Health are related to: 

- Human population movements/displacements. 

- Animal-dependent drivers arise from livestock via the farming industry, movement and/or trade of livestock, pets and wildlife, and 

food production imports and exports. 

- Environmental drivers include climate change, urban planning and land use, pollution, and biodiversity promoting activities such 

reforestation, recreation of wetlands, and rewilding. 

- Social factors such as inequality, political instability, loopholes or breakdowns in human-driven control processes (e.g. disease 

surveillance). Cultural factors dictate beliefs about vaccine efficacy, access to antibiotics, or developments in human health delivery. 

 

Research gaps: 

-Risk assessment; understand difference in perceived risks, improve understanding and impact of climate change through 

modelling, improve identification of data gaps and employ creative methods to attain data 

- Methodology; continue to assess Whole Genome Sequencing-based genotyping 

-Surveillance; map the extent of existing surveillance system of pathogens within vectors, improve opportunities for sero-

surveillance, build up the structure for reference laboratories 

- Investigate why some countries do not report animal data and propose a solution. 

- Antimicrobial resistance (AMR) 

- Social science; Explore effective ways to better integrate social sciences into research, community engagement, study historical 

outbreaks to understand emerging threats. 

- Policymaking; estimate effect of simulation exercises in order to evaluate prioritisation among decision makers, maximising use of 

political frameworks in analyses of decision-making and key drivers, explore the possibility of collaborating with additional players in 

the social research domain, analyse the potential impacts of post-factual media approaches within society. 

EFSA(36) Horizon 2020: 

EFSA’s 

Priority 

Research 

Topics 

2017 In order to support the Commission, the Advisory Forum (AF), the Scientific Committee (SC), and EFSA’s scientific panels and units 

identified five priority research topics in the food and feed safety area: 

1. Microplastic and nanoplastic particles in food;   

2. Honey bee health;   

3. Foodborne viruses;  

4. Risk assessment methodologies;  

5. Development of European Cloud-based integrated data collection, data management, data analysis and reporting system for food 

safety. 
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EJP One 

Health(37) 

About EJP 

One Health 

- The research themes within EJP: 

- Analytical methods 

- Epidemiology 

- Host-microbe interactions 

- Risk Assessment 

- Intervention 

Three domains exist: 

- Foodborne zoonoses 

- Antimicrobial Resistance 

- Emerging Threats 

European 

Commission 
(38) 

EC activities 

in the area of 

EIDs 

under 

Horizon 2020 

2017 - Urgent action is needed to develop new or improved treatments, tests and prophylactics that are adapted to combat Neglected 

Infectious Diseases (NIDs) in resource-poor settings, and to make them available at affordable prices.  

- Additionally, increasingly often humanity is faced with the (re)-emergence of serious viral NIDs, that give rise to epidemics (e.g. 

dengue, Chikungunya) or pandemics (e.g. Ebola, Zika), driven by factors like climate change and changes in human demographics 

and behaviour, but also driven by the insufficient research and development of  medical countermeasures for such diseases. 

Epidemics have repeatedly changed the course of human history, by sweeping through human societies, causing suffering and 

death, political and social disorder, and economic disruption. 

EASAC(39) Climate 

Change and 

Health 

2017 Issues relating to climate change intended to clarify how to resolve current uncertainties in the evidence base and how to implement 

knowledge in a supportive EU health policy framework that also ensures integration of strategy across all relevant sectors: 

- What are the major health effects? 

- Who is vulnerable and where do they live? 

- Are there tipping points beyond which major and perhaps catastrophic effects could occur? 

- Over what time period will major effects take place? 

- How will development pathways modify effects? 

- What are the main adaptation and mitigation EU policy options (and their combination) to safeguard health? Which policies 

increase resilience? What are the trade-offs and synergies? 

- What are the most important health benefits of mitigation strategies in the key sectors (e.g. energy, housing, urban planning, food 

and agriculture)? Might there be unintended adverse consequences? 

- What are the wider economic and development consequences? 

- What are the barriers to implementation of EU policy options and how can they be overcome? 

GloPID-R(40) About 

GloPID-R 

? GloPID-R is also actively involved in systemic preparedness, connecting clinical trial networks, building a framework for data sharing 

and improving the rapid delivery of research funding. 

Preparedness 

- Clinical Trial Networks; Creating links between clinical trial networks and addressing challenges in capacity building or trial 

implementation in the midst of a crisis. 

- Data Sharing; Building the first international framework to facilitate data sharing during public health emergencies. 

- Long-Term Research; Identifying scientific gaps and addressing research challenges through a Long-Term Research Agenda. 

- Funding; Working to improve the rapid delivery of funds to research projects when a crisis strikes. 

Response 

- Chikungunya; Evaluating research gaps and making recommendations for funding. 



ZonMw - Notitie Onderzoeksagenda IZB3 
December 2018 

 66  

- Ebola; Aligning with WHO to coordinate rapid funding for urgent research projects. 

- Plague; Bringing together scientific experts provide research recommendations to 2017 plague outbreak in Madagascar. 

- Yellow Fever; This group focused on effectiveness of fractional dosing in 2016 outbreak in Angola. 

- ZIKA; When the Zika virus struck, GloPID-R quickly mobilized to produce funding, publications and workshops. 

Infect-

ERA(41) 

About Infect-

ERA 

? Despite all the measures taken to address the infectious diseases (ID), different factors have contributed to the more recent 

infectious diseases’ challenges: (i) the threat of emerging ID (16 new and 5 re-emerging infectious diseases were identified in the 

last 2 decades - NIH), (ii) mass migration, global travellers and growth of congested urban slums, (iii) misuse and overuse of 

antibiotics (iv) co-infection with at least two pathogens. Hence, continuous global effort and novel avenues of research are required 

to decipher the role of the new factors in the development of ID. 

[laatste call was in 2016. geen informatie op website over nieuwe calls] 

CDC(42) CDC Strategic 

Framework 

Centers for 

Disease 

Control and 

Prevention’s 

Strategic 

Framework 

FY 2016–FY 

2020 

2016 Strategic Priority #1: Improve health security at home and around the world.  

-  Increase access to high-quality laboratory testing, including the use of advanced molecular detection (AMD) technologies 

- Enhance Global Health Security by building and sustaining capacity to detect and respond to disease threats such as polio, 

influenza, Ebola, the Middle East Respiratory Syndrome (MERS) virus, and insect-borne threats such as the Zika virus. 

- Enhance state and local abilities to prevent, detect, and respond to health threats. 

Strategic Priority #2: Better prevent the leading causes of illness, injury, disability, and death. 

- Provide timely, quality data on priority health and healthcare issues at the national, state, and local levels to better monitor and 

improve the health of Americans. 

- Work with communities to prevent injury, disease, and disability. 

- Support doctors, nurse practitioners, nurses, pharmacists, and other health professionals by increasing workforce capacity at the 

state and local levels. 

Strategic Priority #3: Strengthen public health and healthcare collaboration.  

- Leverage partnerships with clinicians and healthcare organizations to decrease healthcare-associated and antibiotic-resistant 

infections and prevent prescription drug overdoses. 

- Increase ability of public health and healthcare systems to reduce disease threats and improve health by increasing prevention 

through the use of community, clinical, and laboratory services. 

-Use emerging data sources, existing surveys, and innovative information delivery to inform clinical care systems to improve 

population health. 
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F Overzicht gesprekspartners/stakeholders 

 

  Naam Functie, organisatie 

1* Paul van Benthem [prof. dr.] KNO-arts, hoofd afdeling KNO in LUMC, bestuur Federatie 

en in raad wetenschap en innovatie.  

2 Sandra Bernards  [dr.] Medisch microbioloog, projectleider multiresistente bacteriën. 

Afdeling: medische microbiologie, Centrum voor Infectieziekten 

LUMC 

3* Louis Bont [prof. dr.] Hoogleraar luchtweginfecties op de kinderleeftijd, 

kinderinfectioloog, -immunoloog 

4 Rik Crutzen [dr.] Gedragswetenschapper Universitair hoofddocent Health 

promotion, School for Public Health and Prim Care, Fac. Health, 

Medicine and Life Sciences UM 

5* Ana Maria de Roda Husman [prof. dr.] hoofd van de afdeling Milieu bij het Centrum voor 

Infectieziektebestrijding, RIVM 

6* Nicole Derksen lid patiëntadviesraad RSV 

7 Jaap van Dissel [prof. dr.] Directeur CIB/RIVM 

8* Gé Donker [dr.] Praktiserend huisarts en epidemioloog, coördinator van de 

peilstations van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 

9* Jelle Doosje Manager team veiligheid, GGD GHOR Nederland 

10 Yvonne van Duijnhoven [dr.] Afdelingshoofd cluster infectieziekten GGD Amsterdam 

11* Menno van der Eerden [dr.] Longarts, Erasmus MC 

12 Andrea Evers [prof. dr.] Hoogleraar faculteit sociale wetenschappen Leiden 

Universiteit 

13 Alex Friedrich [prof. dr.] Hoogleraar en afdelingshoofd Medische Microbiologie en 

Infectiepreventie UMCG 

14* Rimke Geels [dr.] Medisch adviseur zorgverzekeraar Achmea 

15 Brechje de Gier [dr.] Epidemioloog RIVM  

16 Sjaak de Gouw Directeur Publieke Gezondheid GGD GHOR regio Hollands-Midden. 

Voorzitter PC IZB & ABR 

17* Andrea Gröne [prof. dr.] Hoogleraar pathobiologie diergeneeskunde, UU 

18 Cees Hertogh [prof. dr.] Hoogleraar ouderengeneeskunde & ethiek van de zorg 

VUMC. Lid van de Task Force Antimicrobial Resistance bij het RIVM. 

19 Christian Hoebe [prof. dr.] Bijzonder hoogleraar Medische Microbiologie, UM en GGD 

Zuid Limburg 

20 Anita Huis [dr.] Onderzoeker Faculteit der Medische Wetenschappen, Kwaliteit 

van Zorg voor infectieziekten, RUMC  

21 Marlies Hulscher [prof. dr.]  Hoogleraar - Faculteit der Medische Wetenschappen, 

Kwaliteit van Zorg voor infectieziekten, RUMC 

22 Marielle Jambroes UD Public Health Julius centrum, UMCU 

23 Menno de Jong [prof. dr.] Afdelingshoofd microbiologie AMC en VUMC 

24 Mart de Jong [prof. dr. ir.] Hoogleraar kwantitatieve veterinaire epidemiologie, WUR 
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25 Maria Koelen [prof. dr.] Hoogleraar Gezondheid en Maatschappij, Leerstoelhouder, 

WUR 

26 Gerjo Kok [prof. dr.] Hoogleraar Toegepaste Psychologie, UM 

27 Marion Koopmans [prof. dr.] Hoofd afdeling virologie ErasmusMC 

28* Tineke Kramer Specialist Veterinary Public Health, docent en onderzoeker 

Hogeschool Inholland 

29* Kees Kramers [prof .dr.] hoogleraar Medicatieveiligheid aan de Radboud 

Universiteit, internist/klinisch-farmacoloog op de afdelingen Interne 

Geneeskunde en Farmacologie-Toxicologie van het Radboudumc en 

de Apotheek-klinische farmacie van het CWZ 

30 Thijs Kuiken  [prof. dr.] afdeling virologie ErasmusMC 

31 Marita van de Laar [dr.] Volksgezondheidwetenschapper ZZP-er 

32 Merel Langelaar [dr.] IGZ Utrecht 

33 Jos van der Meer [prof. dr.] Interne geneeskunde, Radboud Universiteit Nijmegen 

34* Hester de Melker 

 

[dr.] hoofd epidemiologie en surveillance van het 

rijksvaccinatieprogramma, RIVM 

35 Marcel Pieterse  [dr.] Faculteit gedragswetenschappen, Psychologie & Communicatie 

van Gezondheid & Risico, Psychologie, Gezondheid en Technologie 

Universiteit Twente  

36 Bas van de Putte [prof. dr.] Hoogleraar gezondheidscommunicatie UVA 

37* Annemarie Rebel [dr.] Afdelingshoofd Dierwelzijn en Gezondheid. Wageningen 

Veterinair onderzoek.  

38* Nancy Reedijk Verpleegkundige infectieziekten bij GGD Rotterdam-Rijnmond 

39 Jan Hendrik Richardus en 

Helene Voeten  

[prof. dr.] Hoogleraar Infectieziekten en Publieke Gezondheid aan het 

Erasmus MC. GGD Rotterdam, academische werkplaats 

40* Emile Schippers [dr.] Internist-infectioloog in het Hagaziekenhuis. Voorzitter 

Vereniging voor infectieziekten 

41 Anja Schreijer [dr.] Consultant Volksgezondheid, Arts Infectieziektebestrijding 

42 David Speksnijder  [dr.] Faculteit diergeneeskunde Utrecht 

43 Klaartje Spijkers Nederlandse Patiënten Federatie  

44 Jim van Steenbergen [dr.] gepensioneerd arts infectieziektebestrijding bij de landelijke 

coördinatie infectie-ziektebestrijding (LCI) RIVM  

45* Corien Swaan Arts Infectieziektebestrijding bij Centrum voor 

infectieziektebestrijding, Hoofd afdeling Preventie en Bestrijding LCI-

CIb, RIVM. Landelijke coördinator IZB.  

46 Aura Timen [prof. dr.] Hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie 

Infectieziektebestrijding, RIVM.  

47 Christina Vandenbroucke-

Grauls 

[prof. dr.] Afdelingshoofd afdeling Medische Microbiologie en 

Infectiepreventie Arts-microbioloog, VUMC   

48 Annelies Verbon [prof. dr.] Internist, Infectioloog, Hoofd afdeling medische 

microbiologie en infectieziekten Erasmus MC  

49 Theo Verheij [prof. dr.] Hoogleraar huisartsgeneeskunde UMCU,  Huisartspraktijk 

50* Paul Verweij [prof. dr.] Hoogleraar medische microbiologie, hoofd afdeling 

Medische Microbiologie, Radboudumc 
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51 Emely de Vet [prof. dr.] Persoonlijk hoogleraar Gezondheidscommunicatie WUR 

52 Jaap Wagenaar  [prof. dr.] Hoogleraar diergeneeskunde, afdeling Infectieziekten en 

Immunologie, UU 

53 Henk van Weert [prof. dr.] Hoogleraar en hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde, AMC 

54 Margreet te Wierik  [dr.] Arts Maatschappij en Gezondheid, epidemioloog, 

infectieziektebestrijding bij LCI, RIVM 

55 Stephanie Wiessenhaan Beleidscoördinator infectieziekten, VWS 

56* Clementine Wijkmans [drs.] Arts infectieziekten en arts maatschappij en gezondheid. GGD 

Hart van Brabant. Was voorzitter van werkgroep Q-koorts.  

57* Gerhard Zielhuis [prof. dr.] hoofd afdeling Epidemiologie, biostatistiek en health 

technology assessment van het Radboudumc, voorzitter vaste 

commissie vaccinaties 

* Uitgevoerd door Pallas. Alle gesprekspartners zonder * zijn gesproken door de programmasecretaris van ZonMw 

 

Het Zorginstituut Nederland heeft schriftelijk antwoord gegeven op de vragen van de topiclijst. De Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is genodigd voor een verkennend gesprek, maar het is niet gelukt binnen de 

projectperiode een gesprek te voeren.  
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G Topiclijst semigestructureerde interviews 

 

Korte introductie  

ZonMw heeft sinds 2007 twee programma’s Infectieziektebestrijding (IZB) uitgevoerd, de eerste van 

2007-2011 en de tweede van 2014-2017. Terwijl de projecten uit het tweede IZB-programma nog 

doorlopen tot en met 2022, wordt in 2019 een derde programma IZB (IZB3) gestart. Het hoofddoel van 

IZB3 is bijdragen aan het verminderen van het aantal (ernstig) zieke mensen als gevolg van 

infectieziekten (inclusief non-alimentaire zoönosen (NAZ) of alle zoönosen), door een 

wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding te bevorderen en de 

kennisinfrastructuur te versterken.  

Ter voorbereiding van dit IZB3 programma is het nodig te inventariseren wat de huidige kennis en 

kennislacunes zijn op het gebied van IZB en NAZ, en wat voor onderzoek nodig en haalbaar is in de 

komende 5-10 jaar (10 jaar omdat het programma zal lopen van 2020-2027 met onderzoeken die 

starten tussen 2020-2023).  

Pallas health research and consultancy is door ZonMw gevraagd om deze inventarisatie uit te voeren. 

Deze bestaat uit deskresearch met documentenanalyse, onder andere van bestaande 

onderzoeksagenda’s binnen het IZB-veld. Daarnaast voeren we gesprekken met onderzoekers, 

beleidsmakers en praktijkprofessionals werkzaam in het veld van de IZB.  

 

Vragen  

1. Kennismaken en achtergrond kort toelichten.  

a. Doel gesprek helder?  

b. Rol/positie in IZB?  

 

2. Welke bestaande onderzoeksvragen of recente ontwikkelingen zijn relevant voor toekomstige 

programma IZB3? Deze kunnen specifieke ziekten of thema’s betreffen, maar het kunnen ook 

bredere onderwerpen zijn zoals meer kennis over diagnostiek of gedragsinterventies.  

a. Heeft uw organisatie een onderzoeksagenda of beleidsplan met onderzoeksvragen of -

thema’s voor de toekomst? Kunnen we die ontvangen/downloaden?  

b. Welke thema’s zijn volgens u geschikt voor een OneHealth benadering?  

c. In voorgaande programma’s was er geen plek voor alimentaire zoönosen. Welke 

financieringsbronnen bestaan er voor onderzoek naar AZ?  

 

3. Voor welke onderwerpen bestaan er onderzoeksresultaten (bijvoorbeeld effectieve interventies), 

maar zijn toch meer investeringen in implementatie nodig; bijvoorbeeld om de resultaten breder 

bekend te maken, ze in richtlijnen of onderwijs op te nemen of anderszins te implementeren?  

 

4. Welke andere mogelijkheden voor financieringsbronnen voor IZB-onderzoek in NL kent u?  

 

5. Sommige vraagstukken op het gebied van IZB zijn internationaal relevant.  

a. Welke van de onderzoeksvragen zouden voordeel hebben om in internationaal verband 

onderzocht te worden?  

b. Welke internationale (onderzoeks)netwerken/initiatieven m.b.t. IZB kent u?  

c. Welke internationale subsidieprogramma’s m.b.t. IZB zijn er waar ZonMw aan zou kunnen 

bijdragen?  

 
6. Uit de documentanalyse en de gesprekken die we voeren komen diverse onderwerpen naar 

voren die interessant zijn voor een nieuwe onderzoeksagenda. Aan de hand van welke criteria 

zouden we die onderwerpen kunnen prioriteren? (bijvoorbeeld ziektelast, urgentie, consensus)  

 

7. Heeft u nog vragen of opmerkingen?  

a. Onderwerpen of aandachtspunten die we niet besproken hebben, maar meegenomen 

moeten worden in de inventarisatie  

b. Andere personen of organisaties die we ook moeten spreken?  
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De gesprekken worden kort uitgewerkt en belangrijkste conclusies worden opgenomen in het rapport 

met de voorlopige onderzoeksagenda die Pallas opstelt voor ZonMw. In een stakeholdersbijeenkomst, 

georganiseerd door ZonMw, zal de onderzoeksagenda vervolgens worden vastgesteld. Deze zal als 

basis dienen voor de programmatekst IZB3.  

In eerste kwartaal 2019 wordt de eerste oproep van het nieuwe programma verwacht, met honorering 

in 2020. In de tussentijd zijn er ook andere programma’s waar soms onderzoek naar infectieziekten 

gefinancierd kan worden, zie de subsidiekalender op ZonMw website.  

Mocht u nog vragen hebben over programma IZB, dan kunt u terecht bij Suzanne Verver (contact: 

verver@zonmw.nl of 070 349 52 36) of Linda van Nierop (contact: Nierop@zonmw.nl of 070 349 52 

85), beiden programma secretaris infectieziektebestrijding. 
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H Overzicht deelnemers strategische bijeenkomst 5 november 

2018 

 

 Voornaam Achternaam Programmacommissie Organisatie 

Genodigde experts 

1 Yvonne Duijnhoven, van  Commissielid GGD Amsterdam, Cluster Infectieziekten 

2 Sjaak Gouw, de Voorzitter commissie GGD Hollands Midden, vestiging Leiden 

3 Christian Hoebe Commissielid Maastricht Universitair Medisch Centrum 

7 Susan Hof, van den   - RIVM 

4 Ellen  Jaarsveld, van  - Radboud UMC, academische werkplaats 

5 Mart Jong, de  Commissielid Wageningen Universiteit, CVI 

6 Don Klinkenberg  - RIVM 

7 Marita Laar, van de Ad hoc commissielid Consultant  

8 Merel Langelaar Commissielid Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

9 Jos Meer, van der  Vice-voorzitter commissie Radboud UMC 

10 Hedwig  Molder, te   - Wageningen Universiteit 

11 Lapo Mughini Gras  - RIVM 

12 Maria  Prins  - Amsterdam UMC 

13 Bas Putte, van den  Ad hoc commissielid Universiteit van Amsterdam 

14 Annemarie Rossum, van  - Erasmus MC 

15 Rob  Ruiter  - Maastricht University 

16 Anja Schreijer Commissielid zelfstandig, voorheen RIVM 

17 David Speksnijder Commissielid Universiteit Utrecht 

18 Aura Timen Commissielid RIVM / LCI 

19 Theo Verheij Commissielid Universitair Medisch Centrum Utrecht 

20 Margreet Wierik, te  Commissielid RIVM 

ZonMw/Pallas medewerkers 

1 Veerle Bos  - ZonMw 

2 Jennifer Eeuwijk  - Pallas 

3 Monique Hoeven, van der   - ZonMw 

4 Linda Nierop, van   - ZonMw 

5 Suzanne Verver  - ZonMw 

6 Marije Vonk-Noordegraaf  - Pallas 
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Lijst van afkortingen en begrippen 

 

ABR Antibioticaresistentie  

AVG Algemene verordening gegevensbescherming 

BO Beleidsondersteunend  

BOOP Beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk 

BWM  Biowetenschappen en Maatschappij 

CCHF Crimean-Congo haemorrhagic fever 

CDC Centers for Disease Control and Prevention 

COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

CRP C-reactive protein 

DALY Disability-adjusted life years (levensjaren gecorrigeerd voor beperkingen) 

ECDC European Centre for Disease Prevention and Control 

EFSA European Food Safety Authority 

EPD Electronisch patiëntendossier 

ESBL Extended Spectrum Beta-Lactamase 

GET Graded exercise therapie 

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

HIV Humaan immunodeficiëntievirus 

HPV Humaan papillomavirus 

ICT Informatie- en communicatietechnologie 

IZB Infectieziektebestrijding 

KAMP Koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid 

KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 

LNV (Ministerie van) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

LTBI Latente tuberculose-infectie 

LVB Licht verstandelijke beperking 

MERS-CoV Middle East Respiratory Syndrome-coronavirus 

MRSA Meticilline-resistente Staphylococcus aureus 

MSM ‘Men who have sex with men’ 

NAZ Non-alimentaire zoönosen 

NCOH Netherlands Centre for One Health 

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 

NHG Nederlands Huisartsen Genootschap 

NID Neglected Infectious Diseases 

NIV Nederlandse Internisten Vereniging 

NIVEL Netherlands institute for health services research 

NVALT Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose 

NVMM Nederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologen 

NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie  

NVU Nederlandse Vereniging voor Urologie 

PrEP Pre-expositie Profylaxe 

QVS Q-koortsvermoeidheidssyndroom 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

RSV Respiratoir Syncytiaal virus 

RVF Rift valley fever (Riftdalkoortsvirus) 

RVP Rijksvaccinatieprogramma 

SARS Severe Acute Respiratory Syndrome 

SES Sociaaleconomische status 

SFAZ Stichting Fonds Alledaagse Ziekten 

SNP Single nucleotide polymorphisms 

SOA Seksueel overdraagbare aandoening 

STEC Shigatoxine producerende Escherichia coli 

VAP Ventilator-associated pneumonia 
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VIMP Verspreidings- en implementatie Impuls 

VWS (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

WGS Whole genome sequencing 

WHO World Health Organization 

WOT Wettelijke onderzoekstaken 

 

 






