
Bijlage 7.  Standaardfiche voor de enquête bij de verantwoordelijken van de 
verschillende systemen 
 
Beste deskundige, 
 
Het  Wetenschappelijk Comité van het FAVV heeft het initiatief genomen de organisatorische 
aard van verschillende « epidemiologische bewakingsactiviteiten » in ons land te evalueren. 
De bedoeling is niet de kwaliteit van deze activiteiten te beoordelen, maar enkel een 
beoordeling te maken van hun niveau van organisatie met het oog ze te klasseren in één van 
de drie hieronder gedefinieerde categorieën van verschillende structureel niveau: 
 
Niveau 1. Netwerk van epidemiologische bewaking. 
Een bewakingsactiviteit of een geheel van bewakingsactiviteiten die continu worden 
uitgevoerd door een netwerk van medespelers en die aan de volgende kenmerken 
beantwoordt: 
o aanwezigheid van een geformaliseerd bewakingsprotocol, 
o aanwezigheid van een stuurcomité dat alle medespelers van het netwerk verenigt en dat 

regelmatig samenkomt om de algemene richting van het netwerk te definiëren, 
o aanwezigheid van een wetenschappelijk en technisch ondersteunend comité dat 

betrokken is in de opstelling en de follow-up van de bewakingsprotocollen, 
o aanwezigheid van een goed geïdentificeerde centrale instantie die het netwerk animeert,  

die instaat voor het beheer, de behandeling en de interpretatie van de gegevens, en die 
de communicatie en de feed-back van de informatie verzekert,  

o aanwezigheid van een document dat de relatie tussen de medespelers van de bewaking 
(charter, overeenkomst of reglementering) formaliseert.  

 
Niveau 2. Systeem van epidemiologische bewaking.  
Een bewakingsactiviteit of een geheel van bewakingsactiviteiten die continu worden 
uitgevoerd, maar die op één of meerdere van de andere bovenvermelde criteria van de 
definitie van “netwerk” niet beantwoordt.  
 
Niveau 3. Plan / peiling.  
Een plan of een peiling is een activiteit die punctueel (tijdelijk) wordt uitgevoerd en die dus 
niet van continue aard is.   
 
 
U werd door de werkgroep uitgekozen omwille van uw deskundigheid in de volgende 
epidemiologische bewakingsactiviteit: (naam van het te evalueren bewakingssysteem) 
 
 
Gelieve de hieronder vermelde tabel aan te vullen teneinde ons toe te laten het 
structureel/organisatie niveau van deze activiteit te beoordelen en ze te kunnen klasseren in 
één van de drie categorieën. 
Deze tabel bevat een reeks vragen (onder de vorm van criteria) aangevuld, indien 
noodzakelijk geacht, met bijkomende uitleg. U kunt de vragen beantwoorden ofwel door te 
klikken op één of meerdere antwoorden, ofwel door het invullen van een tekst. Aarzel niet uw 
antwoord toe te lichten in de tabel.  
Indien u het relevant acht, kan u criteria toevoegen onderaan de tabel  (kolommen Domein,  
Variabele, en Inhoud). 
 
 
 
 



 
 
Domein Variabele Inhoud 
1. 
Beschrijving 

1. Aard van de bewakingsactiviteit? 
In functie van de hierboven vermelde 
definities 

 
Netwerk  
Systeem  
Plan/peiling  
Weet ik niet  

 
Commentaar : 

 
 

2. Medespelers ? 
Welke zijn de betrokken 
organisaties/instellingen in de 
bewaking (bijv. FAVV, WIV, CODA, 
Regio’s, dierenartsen, slachthuizen, 
enz.) ? 

 

3. Bewakingsveld? 
Betreft het  één enkele of meerdere 
ziekten ? 

 
Specifiek  
Meervoudig  

 
Commentaar : 

 
 

4. Wat is het statuut van de bewaakte 
ziekte? 
Bij voorbeeld, uitgeroeide ziekte, 
exotische ziekte, opkomende ziekte, 
gereglementeerde ziekte, enz. 

 

5. Betreft het een zoönose?  
Ja  
Nee  

 
Commentaar : 

 
 

6. Wat is het toepassingsveld 
(productiekolom,…) van de bewaking? 

 
Runderen  
Kleine herkauwers  
Varkens  
Vogels/Pluimvee  
Paarden  
Konijnen  
Mollusken, schaaldieren, 
vissen  
Wilde fauna  



Insecten  
(Nieuwe) gezelschapsdieren

 
Volksgezondheid  
Menselijke voeding  
Dierlijke voeding  

 
Commentaar : 

 
 

7. Op welk landelijk niveau gebeurt de 
bewaking? 

 
Federaal  
Regionaal  
Lokaal  
Europees  

 
Commentaar : 

 
 

2. 
Doelstellingen 

Zijn de doelstellingen van de bewaking 
gedefinieerd? 
Is de bewakingsactiviteit gebaseerd op 
voorgedefinieerde doelstellingen (bij 
voorbeeld, de ziekte opsporen, zijn 
prevalentie ramen, procedure voor 
erkenning als regio met 
verwaarloosbaar risico, enz.) ? 

 
Ja  
Nee  
Weet ik niet  

 
Commentaar : 

 
 

3. 
Institutionele 
organisatie 

1. Is er een bestuurcomité? 
Zie de hierboven vermelde definitie 

 
Ja  
Nee  
Weet ik niet  

 
Commentaar : 

 
 

2. Is er een wetenschappelijk en 
technisch comité? 
Zie de hierboven vermelde definitie 

 
Ja  
Nee  
Weet ik niet  

 
Commentaar : 

 
 

3. Is er een animatie structuur 
aanwezig? die  coördineert, 

 
Ja  



organiseert, communiceert, en de 
actoren motiveert 

Nee  
Weet ik niet  

 
Commentaar : 

 
 

4. Te 
bewaken 
populatie 

Wat is de omvang van de bewaakte 
populatie? 

 
Volledig  
Representatieve monster  
Niet representatief monster 
(bijv. risk based)

 
Weet ik niet  

 
Commentaar : 

 
 

5. Geval 
definitie 

Bestaat er een definitie van een 
« geval »? 
Een duidelijke definitie van een 
« geval » is noodzakelijk voor de 
verantwoordelijken op het terrein, die 
de gegevens verzamelen, en voor de 
interpretatie ervan. 

 
Ja  
Nee  
Weet ik niet  

 
Commentaar : 

 
 

6. 
Modaliteiten 
en 
kwantitatieve 
elementen 
van de 
bewaking 

1. Is de bewaking een feitelijke 
bewaking (= passieve of klinische 
bewaking)? Dwz. gebaseerd op het 
opsporen van klinische symptomen 
door de veehouders en/of de 
dierenartsen 

 
Ja  
Nee  
Weet ik niet  

 
Commentaar : 

 
 

2. Is de bewaking een 
geprogrammeerde bewaking (= 
actieve bewaking)? Dwz. gebaseerd 
op een vooraf ontwikkeld 
bemonsteringsplan 

 
Ja  
Nee  
Weet ik niet  

 
Commentaar : 

 
 

3. Wat is naar uw mening de kwaliteit 
van de feitelijke bewaking? 

 
Goed  
Middelmatig  
Slecht  



Ongegrond  
 
Commentaar : 

 
 

4. Wat is naar uw mening de kwaliteit 
van de geprogrammeerde bewaking? 

 
Goed  
Middelmatig  
Slecht  
Ongegrond  

 
Commentaar : 

 
 

7. Laboratoria Is het referentielaboratorium (of een 
ander laboratorium) betrokken bij de 
bewaking? 

 
Ja  
Nee  
Weet ik niet  

 
Commentaar : 

 
 

8. Beheer van 
de gegevens 

Worden de gegevens beheerd 
(centralisatie, validatie en analyse)  
door een relationele 
computerdatabank (bijv. Access)? 

 
Ja  
Nee  
Weet ik niet  

 
Commentaar : 

 
 

9. 
Communicatie 

1. Zijn er communicatie acties 
bestemd voor de actoren die de 
gegevens verzamelen? (bij voorbeeld, 
veehouders en dierenartsen, om hun 
bewust te maken en hun motivatie te 
onderhouden) 

 
Ja  
Nee  
Weet ik niet  

 
Commentaar : 

 
 

2. Is er een georganiseerde feed-back 
van informatie (via tijdschriften of 
mailing)? 

 
Ja  
Nee  
Weet ik niet  

 
Commentaar : 



 
10. Opleiding Is er een basisopleiding en een 

bijscholing voor al de actoren die 
participeren in de bewaking? 
Bij voorbeeld, voor een efficiënte en 
uniforme verzameling van de 
gegevens 

 
Ja  
Nee  
Weet ik niet  

 
Commentaar : 

 
 

11. Evaluatie 
van de 
activiteit 

1. Wordt een externe evaluatie van de 
bewakingsactiviteit uitgevoerd? 

 
Ja  
Nee  
Weet ik niet  

 
Commentaar : 

 
 

2. Zijn er voor de evaluatie van de 
bewakingsactiviteit interne prestatie 
indicatoren ontwikkeld? 

 
Ja  
Nee  
Weet ik niet  

 
Commentaar : 

 
 

 
 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking, 
De werkgroep van het Wetenschappelijk Comité, 
C. Saegerman, P. Hendrikx, K. Dierick, T. van den Berg, J. Dewulf, H. Imberechts, S. Stoop,  
Y. Van Der Stede, G. Czaplicki, S. Quoilin, M. Hubaux, J. Hooyberghs, L. Vanholme, P. 
Depoorter en S. Cardoen. 
 


