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Studiepopulatie en datacollectie
Het RIVM verstrekte – na toestemming van
de Registratie Commissie NTR – een geanonimiseerde dataset met daarin alle tbc-patiënten die in 2015 zijn gemeld aan het NTR
(download mei 2016). De hiv-test-variabelen die in het NTR worden vastgelegd zijn:
hiv-test gedaan (‘ja’, ‘nee’ of ‘onbekend’),
het testresultaat van de test (‘hiv-positief’,
‘hiv-negatief’ of ‘onbekend’) en de reden
van niet-testen in het geval er geen hivtest is gedaan (‘niet aangeboden door arts’,
‘geweigerd door patiënt’ of ‘onbekend’).
Uit het databestand werd een Excelbestand gemaakt van alle in 2015 in het NTR
geregistreerde tbc-patiënten waarvan de
hiv-status onbekend was. De RIVM-datamanagers van het NTR stuurden het overzicht naar de contactpersonen van alle 23
afdelingen tbc-bestrijding van GGD’en met
het verzoek om de patiëntendossiers na te
kijken op de ontbrekende gegevens. (Twee
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FIGUUR 1. Percentage tbc-patiënten met bekende hiv-status per GGD-werkgebied, 2015
FIGUUR 1. Percentage
tbc-patiënten
(voorafgaand
aan en na het
onderzoek) met bekende hiv-status per GGD-werkgebied, 2015
(voorafgaand aan en na het onderzoek)

dig of niet in, maar werkten wel het NTR
bij (Figuur 1). In oktober 2016 verstrekte
het RIVM een nieuw bestand met de geactualiseerde gegevens. Daaruit bleek dat een
aantal GGD’en niet alle nieuwe informatie
van het Excelbestand had bijgewerkt in het
NTR. Deze gegevens zijn handmatig toegevoegd aan het geactualiseerde NTR-bestand.

FIGUUR 2. Percentage tbc-patiënten met bekende hiv-status per GGD-werkgebied, 2015 (voorafgaand aan en na het onderzoek)
100%

90%

80%

70%

60%

50%

Resultaat
In 2015 werden 865 tbc-patiënten gemeld
bij het NTR. Hiervan hadden 525 patiënten (60,7%) een bekende hiv-status voorafgaand aan het onderzoek, waarvan 35
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nog eens 108 patiënten (20,6% meer) een
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