
 

 
Wordt u lid van de Expertgroep Virale hemorragische koortsen van de Werkgroep 
Infectie Preventie? 
 
Naar aanleiding van de huidige actualiteit en de opgedane kennis en ervaring met 
betrekking tot Ebola gaat de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) de richtlijn Virale 
hemorragische koortsen reviseren. Daarom is de WIP op zoek naar  
 

een internist-infectioloog met expertise op het gebied van 
infectiepreventie bij virale hemorragische koortsen 

 
Werkzaamheden 
U zet uw professionele expertise in en levert een actieve bijdrage aan het 
inventariseren van knelpunten in de praktijk en lacunes in de huidige richtlijn, 
uitvoeren van literatuuronderzoek,  aanleveren van teksten en het bediscussiëren 
van conceptteksten en het landelijk commentaar. De Expertgroep zal bestaan uit acht 
experts: drie artsen-microbioloog, drie deskundigen infectiepreventie, een internist-
infectioloog en een bioveiligheidsfunctionaris. Ook het LCI wordt betrokken bij de 
revisie van de richtlijn. Een secretaris richtlijnontwikkeling van het Bureau WIP 
ondersteunt de Expertgroep. 
 
Tijdsinvestering 
De tijdsinvestering bestaat uit circa 5 bijeenkomsten van 2 à 3 uur en uit het lezen, 
beoordelen en becommentariëren van de (concept)richtlijn. De start van de revisie 
staat gepland voor voorjaar 2015, de tijdsduur wordt geschat op 12 maanden.  
 
Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Else Poot, secretaris 
richtlijnontwikkeling Bureau Werkgroep Infectie Preventie, LUMC, Leiden (T 071 52 
66756, E e.poot@lumc.nl). 
 
De WIP 
De WIP ontwikkelt landelijke richtlijnen op het gebied van infectiepreventie volgens 
een vaste procedure. De WIP maakt hierbij gebruik van de expertise van deskundigen 
van de drie wetenschappelijke verenigingen die in de WIP zijn vertegenwoordigd: de 
Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG), de 
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) en de Vereniging voor 
Infectieziekten (VIZ) en, indien van toepassing, experts uit andere relevante 
beroepsgroepen. Uitgebreide informatie over de WIP vindt u op www.wip.nl. 
 
Reageren 
Als u belangstelling heeft voor deelname aan de Expertgroep Virale hemorragische 
koortsen ontvangen wij graag uw reactie inclusief motivatie voor 1 maart 2015 op 
stwip@wip.nl. Indien van toepassing kan u aangeven of u de rol van voorzitter 
ambieert. De Regieraad van de WIP selecteert de kandidaten van de VIZ. Voor uw 
deelname aan de Expertgroep worden accreditatiepunten aangevraagd bij de  NIV. 
 
 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/WIP_Richtlijnen/Actuele_WIP_Richtlijnen/Ziekenhuizen/WIP_richtlijn_Virale_hemorrhagische_koortsen_ZKH
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