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exotische	steekmuggen	op	een	aantal	locaties	binnen	hun	werkgebied.	De	taak	van	de	
GGD	spitst	zich	enerzijds	toe	op	het	voorlichten	van	bewoners	rondom	de	
vindplaatsen	van	exotische	muggen.	Anderzijds	heeft	de	GGD	een	taak	in	de	
ondersteuning	en	advisering	van	de	betreffende	gemeente	om	de	uitvoering	van	de	
bestrijding	goed	te	laten	verlopen.		
	
Maatregelen	gericht	op	bestrijding	van	exotische	vectoren	zoals	de	tijgermug	zijn	
volgens	de	Wet	publieke	gezondheid	een	verantwoordelijkheid	van	de	gemeente.	
Omdat	het	hier	om	een	relatief	nieuw	probleem	gaat	en	er	beperkte	kennis	is	over	de	
te	nemen	maatregelen,	wordt	dit	vooralsnog	uitgevoerd	onder	landelijke	regie	van	
het	RIVM.	Het	ministerie	van	VWS	neemt	besluiten	over	maatregelen	en	financiert	de	
vectorbestrijding.	
	
Betrokken	organisaties	en	hun	rol	(zie	ook	bijlage	1:	Stroomdiagram	
werkwijze	vondst	exotische	mug)	
	
 RIVM/	CIb	/LCI	(Landelijke	Coördinatie	Infectieziektebestrijding):	regierol,	

onder	andere	melding	naar	de	GGD.		
www.rivm.nl	(030‐2747000)	

 CMV	(Centrum	Monitoring	Vectoren,	onderdeel	van	Nederlandse	Voedsel	en	
Waren	Autoriteit):	kenniscentrum	op	het	gebied	van	vectoren	die	ziekten	
kunnen	overbrengen.	Monitoring	naar	het	voorkomen	van	exotische	muggen	in	
Nederland.		

						cmv@minlnv.nl	(0800	–	0488)	
 NVWA	(Nederlandse	Voedsel	en	Waren	Autoriteit):	coördinatie	bestrijding	

exotische	muggen.	
www.nvwa.nl	(0800	‐	0488)	

 KAD	(Kenniscentrum	Dierplagen):	ondersteuning	uitvoering	muggenbestrijding.	
www.kad.nl	(0317‐	419660)	

 Particulier	bestrijdingsbedrijf:	uitvoering	muggenbestrijding	onder	supervisie	
van	de	NVWA.		

 Ministerie	van	VWS	(Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport):	o.a.	besluitvorming,	
afstemming	berichtgeving,	aanvraag	vrijstelling	bestrijdingsmiddelen.		
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws	(070	‐	3407911)	

 Ministerie	van	I&M	(Infrastructuur	en	Milieu):	toekennen	vrijstelling																											
bestrijdingsmiddelen.	
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm	(070	‐	4560000)	

 GGD:	ondersteuning	en	advisering	gemeenten	en	ondersteuning	bij	voorlichting	
en	risicocommunicatie	richting	bewoners.	

 Gemeente:	taken	in	het	kader	van	de	Wet	publieke	gezondheid.	
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Bijlage	1.	Stroomdiagram	werkwijze	vondst	exotische	mug		
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Toelichting	
		
Vondst	exotische	mug	
Signalen	van	muggen	komen	van	het	Centrum	Monitoring	Vectoren	(CMV).	Het	CMV	
monitort	sinds	2009	bij	bepaalde	risicolocaties	op	muggen	en	vormt	een	
kenniscentrum	op	gebied	van	vectoren	die	ziekten	kunnen	overbrengen.	Het	CMV	
monitort	op	vectoren	zoals	teken,	knutten	en	muggen.	Het	is	een	taak	van	het	CMV	
om	eventueel	determinatie	of	brononderzoek	uit	te	voeren	na	meldingen	of	
vondsten.		
	
Melding	aan	RIVM‐CIb	
Opvallende	signalen	van	muggen	worden	door	het	CMV	gemeld	aan	het	RIVM‐CIb	via	
de	voorwacht	van	de	Landelijke	Coördinatie	Infectieziektebereiding	(LCI).	Hierbij	
wordt	de	locatie	en	gemeente	vermeld	alsmede	welke	vector(en)	er	gevonden	zijn	en	
het	aantal.	De	voorwacht	bespreekt	het	signaal	met	de	achterwacht,	beoordeelt	het	
signaal	en	bepaalt	of	verdere	acties	vereist	zijn.	Dit	is	een	standaard	werkwijze	
binnen	de	responsstructuur	van	het	RIVM‐CIb.	Bij	de	beoordeling	wordt	gebruik	
gemaakt	van	humane	en	veterinaire	kennis	vanuit	Z&O,	IDS,	NVWA,	CVI	en	andere	
partijen.		
		
Melding	aan	GGD	en	VWS	
De	LCI	zal	de	melding	van	de	vondst	doorgeven	aan	VWS	en	aan	de	afdeling	medische	
milieukunde	en	de	afdeling	Infectieziekten	van	de	desbetreffende	GGD	en	aangeven	
welke	stappen	er	nog	zullen	volgen.	Deze	voorwaarschuwing	aan	de	GGD	is	van	
belang	omdat	de	GGD	hiermee	zich	al	kan	voorbereiden	op	de	betrokkenheid	bij	de	
bestrijding	en	eventueel	participeren	in	het	responsteam	die	kan	volgen	op	de	
melding.	
	
Bekend 	scenario	
Wanneer	er	sprake	is	van	een	vondst	op	een	locatie	waar	al	eerder	bestrijding	heeft	
plaatsgevonden,	is	er	geen	reden	om	het	responsteam	bij	elkaar	te	roepen	omdat	de	
bestrijdingsstrategie	al	bekend	is.	De	afhandeling	van	de	melding	zal	bestaan	uit	het	
bespreken	van	de	situatie	met	het	ministerie	van	VWS	waarbij	het	RIVM	op	basis	van	
eerdere	besluitvorming	adviseert	om	tot	bestrijding	van	de	vectoren	over	te	gaan.	
	
Nieuw	scenario	
Indien	de	situatie	nieuw	is	zal	het	LCI	het	responsteam	bij	elkaar	roepen	omdat	een	
risicobeoordeling	uitgevoerd	moet	worden.	
	
Beoordeling	nieuw	scenario	
Het	responsteam	is	een	opgeschaald,	op	interventie	gericht	team	dat	bijeenkomt	
binnen	het	RIVM.	Het	besluit	of	bij	een	uitbraak	of	incident	het	responsteam	bijeen	
wordt	geroepen	ligt	bij	het	hoofd	of	plaatsvervangend	hoofd	LCI.	Afhankelijk	van	de	
situatie	wordt	bepaald	welke	expertise	nodig	is	en	worden	deskundigen	uitgenodigd	
van	binnen	en	buiten	het	RIVM.	In	het	responsteam	worden	alle	relevante	zaken	
besproken	die	nodig	zijn	om	op	basis	van	een	gedegen	risicoanalyse	tot	een	advies	
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over	de	bestrijding	te	komen.	De	bijeenkomst	wordt	voorgezeten	door	de	directeur	
van	het	RIVM‐CIb	of	het	hoofd	van	de	LCI.	De	werkwijze,	agenda	en	verslaglegging	in	
de	vergadering	is	conform	de	bestaande	LCI‐procedures.	
	
Toetsing	VWS	
VWS	toetst	het	advies	van	het	LCI,	dan	wel	het	responsteam,	en	besluit	(al	dan	niet)	
tot	maatregelen.		
	
Coördinatie	uitvoer	bestrijding	
De	NVWA	zal	in	opdracht	van	VWS	de	uitvoering	van	de	bestrijding	coördineren,	
daarbij	gebruikmakend	van	de	expertise	van	het	Kenniscentrum	Dierplagen	(KAD).	
	
Voortzetten	geïntensiveerde	monitoring	
Door	middel	van	geïntensiveerde	monitoring	door	het	CMV	wordt	bepaald	of	de	
genomen	maatregelen	afdoende	zijn.	


