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Website van de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding
De Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI) is een samenwerkingsverband van in Nederland bestaande instellingen en organisaties die met infectieziektebestrijding te maken hebben. Op de website van de LCI kunnen de
Nederlandse protocollen, hygiënenormen en draaiboeken voor infectieziekten worden geraadpleegd. Ook wordt men
geïnformeerd over actuele zaken, zoals het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Informatie over infectieziekten en
de bestrijding daarvan zijn voor de tandarts schaars te verkrijgen; regelmatig een bezoek brengen aan de website van de
LCI kan voor de practicus daarom informatief zijn.

De Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding
De Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI) is
geen nieuwe organisatie maar een samenwerking van in Nederland
bestaande instellingen en organisaties en vooral bedoeld voor de afstemming en uniformering van de praktische uitvoering van infectieziektebestrijding. Deelnemende organisaties zijn onder andere de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’s), het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Er zijn
raakvlakken met de curatieve en de onderzoekssector, maar de LCI richt
zich uitdrukkelijk in eerste instantie op collectieve preventie en directe
bestrijding. De primaire taken bestaan uit het verrichten van crisismanagement tijdens een (dreigende) epidemie en het maken van landelijke, uniforme afspraken over de bestrijding van infectieziekten, onder
meer door het opstellen van protocollen en draaiboeken.
Met het adres www.infectieziekten.info bereikt men de homepage
van de LCI. Centraal staan hier de meewerkende organisaties vermeld,
met links het hoofdmenu van de site en bovenin een aantal knoppen
voor onder andere een overzicht van deze site, het oproepen van de zoekfunctie en de ingangen voor de Franse en de Engelse versie. Aldaar
worden slechts de doelstellingen van de LCI in de genoemde talen
vertaald, de inhoud blijft geheel Nederlands. Het hoofdmenu bevat zes
onderwerpen, te beginnen met de rubriek ‘Nieuws’. Onder deze kop
bevindt zich een submenu met bijvoorbeeld het draaiboek voor pokken,
dat merkwaardig genoeg onder de titel ‘bioterrorisme’ staat. Wie hier de
link ‘Lees Q&A’ opent, krijgt uitgebreide informatie over deze ziekte te
lezen. In dezelfde nieuwsrubriek geeft de titel SARS toegang tot het
draaiboek voor en het nieuwste protocol over deze ziekte.
Verder zijn in het hoofdmenu protocollen, hygiënenormen voor
verschillende bedrijfstakken en draaiboeken alfabetisch gerangschikt te
raadplegen. Door in het zoekvenster het trefwoord ‘tandarts’ in te vullen
vindt men specifiek voor de tandarts opgestelde protocollen over hepatitis, legionellose en desinfectie. De ‘Berichtenservice’ is een elektronische
nieuwsbrief die voorbehouden is aan medewerkers van LCI. Ten slotte
bevat het laatste punt van dit hoofdmenu uitleg over de doelstellingen
en de werkwijze van de LCI.

Op 13 maart 2003 sloeg de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO)
wereldwijd alarm in verband met meerdere gevallen van atypische
pneumonie met een onbekende verwekker, die gemeld waren in
bepaalde provincies in China, Hong Kong, Vietnam, Singapore en
Canada (Toronto). Een maand later werd door de Inspectie voor de
Gezondheidszorg aan huisartsen, GGD’s, ziekenhuizen, longartsen,
kinderartsen en diverse andere gezondheidsdiensten een brief
geschreven met een beschrijving van de symptomen die zouden
kunnen duiden op een besmetting met dit nieuwe virus, SARS
genoemd. Gevraagd werd in zulke gevallen onmiddellijk de GGD te
waarschuwen om gevolg te geven aan de meldingsplicht conform artikel 4 van de infectiewet. Volgens de Inspecteur Infectieziekten zou het
inschakelen van tandartsen voor de opsporing van SARS hierbij niet
nodig zijn.

Gezondheidswerkers vormen risicogroep
Volgens rapporten van de WHO (www.who.int) en de onlangs in het
Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (2003; 110: 300) besproken
Centers for Disease Control (www.cdc.gov) vormen werkers in de
gezondheidszorg, die met SARS-patiënten te maken hebben, een risicogroep. Transmissie van de ziekte vindt vermoedelijk plaats van
mens op mens via druppels (praten, hoesten, niezen) of door direct
contact met lichaamsvloeistoffen van een besmettelijke patiënt. Overdracht door asymptomatische personen is tot op heden nog niet
aangetoond. De ziekte lijkt op z’n retour, maar is nog steeds niet overwonnen en de WHO meldt nog steeds nieuwe besmettingen (juni
2003). Aangezien tandartsen en mondhygiënisten een beroepsgroep
vormen waarbij het contact met de mondholte nauwelijks directer
kan, lijkt het verstandig kennis te nemen van de protocollen en richtlijnen die hierover zijn uitgevaardigd. Deze website biedt daartoe de
gelegenheid en voor het meest actuele nieuws kan men bovendien de
hierboven genoemde sites van de WHO en de CDC raadplegen.
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The National Coordination for Communicable Diseases Control in the Netherlands
The National Coordination for Communicable Diseases Control is a cooperative organisation of Dutch municipal health services
that are concerned with infectious diseases. On it’s website one is able to consult protocols and guidelines on disease outbreak
management. Also actual news on the outbreak of SARS is available. Up to date information of infectious diseases is scarce to find
for the dental profession, so visiting the website of LCI on a regular basis could be important for the dentist in the Netherlands.
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