
 

 

Basiscursus medisch technisch medewerkers (mtm’ers) 

Werken in de tuberculosebestrijding vraagt kennis en vaardigheden die meestal nauwelijks in de 
vooropleiding aan de orde zijn geweest. Om de kennis en vaardigheden te verdiepen organiseert 
KNCV Tuberculosefonds de basiscursus mtm’er. 
 
Doelgroep 
Deze bijscholing is gericht op mtm’ers, medewerkers mobiele röntgenunits, administratief 
medewerkers en receptionisten, die drie jaar of korter werkzaam zijn bij de afdeling tbc-bestrijding 
van de GGD. 

Leerdoelen 
Aan het eind van de cursus kan de cursist: 
 De pathogenese, transmissie, diagnostiek, behandeling en epidemiologie van tuberculose 

beschrijven 
 Weergeven hoe in Nederland tuberculose wordt bestreden 
 Weergeven welke verschillende handelingen worden toegepast in de praktijk en waarom 
 Cliënten informeren over de medisch technische verrichtingen 
 Tonen hoe, op een hygiënische en veilige wijze, een tuberculinehuidtest wordt gezet, met BCG 

wordt gevaccineerd, bloed wordt afgenomen en sputum wordt verzameld voor onderzoek 

Opbouw van de cursus 
De cursus bestaat uit 4 dagen die verdeeld over enkele weken worden gegeven. De volgende 
onderwerpen komen hierin aan bod: de ziekte tuberculose, wetgeving, landelijk 
bestrijdingsnetwerk, risicogroepenbeleid, contactonderzoek, theorie THT/BCG en IGRA, 
vaardigheden THT/BCG, sputumafname, informeren/omgang met cliënten, preventieve 
maatregelen. 
Er worden tijdens de lessen diverse werkvormen gebruikt, zoals demonstraties van medisch 
technische verrichtingen, het oefenen met informeren van cliënten en het bespreken van 
casuïstiek. Tevens loopt u één dag stage bij een andere GGD dan waar u werkzaam bent. 
De cursus wordt afgesloten met een toets, die inzicht geeft in het niveau van uw kennis over tbc-
bestrijding. 
 
Data 
Eind 2015/begin 2016 (nadere informatie volgt) 
 
Kosten 
De exacte prijs voor de cursus is nog niet bekend.  
 
Accreditatie 
Accreditatie voor deze cursus wordt aangevraagd. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisette Timmermans, verpleegkundig consulent 
KNCV Tuberculosefonds, lisette.timmermans@kncvtbc.org of Marianne Wieser, secretariaat team 
Nederland & Eliminatie KNCV Tuberculosefonds marianne.wieser@kncvtbc.org , tel. 070-4167259 
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