
 
 
 

Begeleiding multiresistente tuberculose 
 

Patiënten met MDR-tuberculose worden steeds meer ambulant behandeld na ontslag uit één van 
de twee tuberculosecentra. Het is daarom belangrijk dat artsen en verpleegkundigen over kennis 
en vaardigheden beschikken om de patiënten in de thuissituatie te kunnen begeleiden. Omdat in 
Nederland tot op heden een beperkt aantal MDR patiënten is gevonden, is er voor gekozen om 
regionale contactpersonen op te leiden die kunnen dienen als vraagbaak voor de regio over deze 
problematiek. De KNCV verzorgt de trainingen aan deze contactpersonen, die onder andere 
bestaat uit een e-learning module. 
 
Vanwege de vraag van veel sociaal verpleegkundigen om ook de algemene kennis over MDR te 
kunnen vergroten is de e-learning module aangepast. Deze kan nu als zelfstandige module worden 
doorlopen.  
In de module wordt verwezen naar de regionale verpleegkundige contactpersonen MDR voor meer 
informatie. 
 
Waarom e-learning?  
Met e-learning denken we een mogelijkheid te hebben gevonden om mensen op een interactieve 
manier in hun eigen tempo en op een door henzelf gekozen locatie en tijdstip te laten leren.  
 
Doelgroep 
De e-learning module is ontwikkeld voor sociaal 
verpleegkundigen werkzaam in de 
tuberculosebestrijding.  
 
Opbouw van de module 
In de e-learning module volgen we de 
verpleegkundige Isa en meneer Ibri en komen alle 
facetten van de begeleiding van een patiënt met 
multiresistente tuberculose van diagnose, 
behandeling tot genezing aan de orde.  
 
Kosten 
Er zijn geen kosten aan deze e-learning cursus 
verbonden. 
De ontwikkeling van deze MDR cursus is mede 
mogelijk gemaakt door een bijdrage van de 
Backhuys Roozeboomstichting (Amsterdamse tbc-
vereniging). 
 
Accreditatie 
Er is voor deze zelfstandige e-learning module geen accreditatie aangevraagd.   
 
Aanmelding  
U kunt een mail sturen aan marianne.wieser@kncvtbc.org  om zich aan te melden voor de cursus. 
U ontvangt dan een persoonlijke inlogcode waarmee u toegang krijgt tot de module.  
 
Meer informatie 
Voor vragen over deze module kunt u contact opnemen met Niesje Jansen, verpleegkundig 
consulent KNCV Tuberculosefonds niesje.jansen@kncvtbc.org 
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