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Wat je moet weten, om veilig te eten!

Ruth Seidell, RIVM Bilthoven

Op 16 juni heeft het Centrum Infectieziektebestrijding van het 
RIVM het startschot gegeven voor de informatiecampagne ‘Wat je 
moet weten, om veilig te eten!’. De basis van deze campagne over 
voedselinfecties vormt het voorlichtingsmateriaal dat verzameld 
is in een toolkit. Iedereen die het publiek wil informeren over het 
voorkomen van voedselinfecties, kan aansluiten en gebruikmaken 
van deze toolkit. 

De toolkit over voedselinfecties van het RIVM bevat handige commu-
nicatiemiddelen om het publiek voor te lichten over voedselinfecties. 
Naast complete voorlichtingsproducten gaat het om basismateriaal, 
zoals een folder, een poster en teksten voor veelgestelde vragen en de 
antwoorden daarop. Ook zijn er grafische bestanden, illustraties en 
foto’s te vinden. Alle onderdelen zijn gemakkelijk te downloaden. 
Iedereen die het publiek wil informeren over voedselinfecties kan vrij-
elijk putten uit de toolkit en het materiaal gebruiken voor bijvoorbeeld 
een eigen persbericht, een artikel voor huis-aan-huisbladen, een item 
op de eigen website of een factsheet voor kinderen. Het is bovendien 
altijd mogelijk om een eigen signatuur aan te brengen. De enige voor-
waarde voor gebruik is het vermelden van een standaard disclaimer. 

Helder en praktiscH Het voorlichtingsmateriaal is gericht 
op een breed publiek. Het accent ligt dan ook op de (hygiënische) 
maatregelen die mensen zelf thuis kunnen nemen om voedselinfec-
ties te voorkomen. Vier aandachtspunten komen in ieder onderdeel 
van de toolkit terug: schoonhouden, scheiden, bewaren en verhitten. 
De inhoudelijke informatie hierover gaat hand in hand met heldere, 
praktische tips. 
Voor organisaties zal het overigens ook mogelijk zijn om tegen 
geringe kosten de opgemaakte poster, folder en brochure met 

vragen&antwoorden te bestellen via www.rivm.nl/infectieziekten. Het 
gaat dan om landelijke versies; in het afzenderveld wordt voor meer 
informatie verwezen naar de regionale GGD. Het publiek kan terecht 
bij Postbus 51 om één folder of poster aan te vragen. 

delen Iedereen wordt van harte uitgenodigd om eindproducten in 
te sturen die gemaakt zijn met behulp van het Downloadcenter. Ook 
wordt het RIVM graag geïnformeerd over andere activiteiten op het 
gebied van publiekscommunicatie over infectieziekten. Dat kan via het 
elektronische formulier in de toolkit en via pci@rivm.nl
De toolkit is te vinden via http://downloadcenter.infectieziekten.eu

Breed gedragen informatie
 
Sinds een jaar stelt het rivm-Centrum infectieziektebe-
strijding (CiB) via het downloadcenter voorlichtingsmate-
riaal beschikbaar, ter ondersteuning van de nederlandse 
publiekscommunicatie over infectieziekten. de gedachte 
hierachter is gebaseerd op een ‘getrapte’ communica-
tieroute: rivm ↔ intermediairs ↔ burger. op die manier 
kan iedereen die voorlichting geeft over infectieziekten 
gebruikmaken van dezelfde, breed gedragen basisinfor-
matie. om de juistheid en actualiteit van de informatie de 
waarborgen, en om aan te sluiten bij de behoeften van 
intermediairs, wordt iedere toolkit ontwikkeld in samen-
werking met een multidisciplinaire expertisewerkgroep. 
in de expertisegroep voor voedselinfecties zaten onder 
meer vertegenwoordigers van de voedsel en Waren 
Autoriteit, het voedingscentrum, Wageningen universiteit 
en ggd’en. 
Het CiB heeft in het downloadcenter tot nu toe drie tool-
kits ondergebracht; over griep & verkoudheid, teken & de 
ziekte van Lyme en over hoofdluis. volgende toolkits zijn 
‘Antibioticaresistentie’ (eind 2008) en ‘Zwangerschap en 
infecties’ (begin 2009).

Het accent ligt op de hygiënische 
maatregelen die mensen thuis 

kunnen nemen
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