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Brussel, 15 juli 2019. 
 
Geachte collega, 
 
Anderhalf jaar geleden publiceerde de Belgische Vereniging Voor Infectiologie en Klinische Microbiolo-
gie (BVIKM) een eerste versie van de Infectiologiegids – Guide d’infectiologie (IGGI). 
 
Sindsdien hebben bijna 40% van de Belgische ziekenhuizen en enkele honderden individuele professionals 
van de gezondheidszorg hebben een institutioneel of individueel abonnement op IGGI genomen en hernieuwd. 
 
Deze grote belangstelling en dit engagement zijn noodzakelijk. Dit is op de allereerste plaats het geval om in 
België via IGGI een wetenschappelijk onderbouwde, onderling afgestemde en duurzame benadering in de dia-
gnostiek en vooral de behandeling van infectieziekten na te streven. Dit past in de ontwikkeling van “anti-mi-
crobial stewardship” in de brede zin. 
 
De BVIKM is er zich van bewust dat IGGI alleen maar kan verbeteren, zowel inhoudelijk als wat de gebruiks-
vriendelijkheid en toegankelijkheid van de informatie betreft. Het is de bedoeling IGGI verder uit te breiden en 
de erin vervatte raadgevingen constant te actualiseren op basis van de meest recente wetenschappelijke evo-
luties. Gelukkig kan de BVIKM daarvoor rekenen op de vrijwillige en belangeloze medewerking van een hele 
groep specialisten. Alle suggesties dienaangaande zijn welkom. 
 
Het initiatief dient ook financiële duurzaamheid te kennen. De BVIKM wordt momenteel voor de ontwikkeling 
en het updaten van IGGI immers op geen enkele manier financieel ondersteund, noch door de overheid, noch 
door de farmaceutische industrie. Daarom zijn de inkomsten die worden gegenereerd door de abonnementen 
absoluut onontbeerlijk. 
 
In deze context werd beslist de kost van een individueel abonnement op IGGI aan te passen. 

▪ Een individueel jaarabonnement zal voortaan € 75 kosten (€ 90,75 inclusief BTW). 
▪ Aan leden van de BVIKM wordt een korting gegeven van € 25. Voor hen bedraagt de totale kostprijs 

van een jaarabonnement, inclusief BTW, € 60,50. 
De prijzen van een institutioneel abonnement blijven ongewijzigd. 

▪ Instellingen met < 400 bedden: € 2.000 (€ 2.420 inclusief BTW). 
▪ Instellingen met 400-800 bedden: € 3.500 (€ 4.235 inclusief BTW). 
▪ Instellingen met > 800 bedden: € 5.000 (€ 6.050 inclusief BTW). 

 
De BVIKM hoopt op uw blijvende steun te mogen rekenen voor de verdere kwalitatieve ontwikkeling van IGGI! 
 
Met dank en vriendelijke groeten, 
 
 
Prof Dr Dirk VOGELAERS, voorzitter.        Prof Dr Denis PIERARD, vice-voorzitter. 


