Informatiefolder over tbc-screening voor ingeslotenen

Wat is tuberculose?

Wat moet u weten over de röntgenfoto (longfoto)?

Tuberculose (tbc) is een ernstige ziekte die wordt veroorzaakt door
een bacterie. De ziekte komt meestal voor in de longen. Iemand
met longtuberculose kan de ziekte via de lucht overdragen op
anderen. Klachten die passen bij tuberculose zijn hoesten,
gewichtsverlies, koorts of nachtzweten. Soms hebben mensen geen
of weinig klachten. U kunt dus tuberculose hebben zonder het te
weten.
In Nederland wordt ieder jaar bij ongeveer 1.000 mensen
tuberculose gevonden. Sommige groepen lopen meer risico: zoals
dak- en thuislozen, drugsgebruikers en mensen uit landen waar de
ziekte meer heerst. Over de hele wereld komt tuberculose nog veel
voor.

Dit onderzoek is niet gevaarlijk, ook niet voor zwangere vrouwen.

Wilt u meer weten? Download dan de folder ‘Wat is tuberculose?’
via www.tuberculose.nl of vraag er naar bij de medische dienst van de
inrichting.

Wat moet u doen voordat de foto wordt gemaakt?

• Een T-shirt zonder versieringen aantrekken, vrouwen het liefst
geen BH dragen.
• Uw jas en dikke bovenkleding uitdoen.
• Uw sieraden (halsketting, broche, piercing, enz.) afdoen.
• Uw borstzakken leegmaken.
• Lang haar opsteken, hoofddoek hoeft niet af.
Wat gebeurt er als de foto wordt gemaakt?

• De deur van het hokje gaat even dicht bij het maken van de
foto.
• U wordt gevraagd diep in te ademen, en de adem vast te
houden op het moment dat de foto wordt gemaakt.
Wat gebeurt er verder?

Waarom onderzoek op tuberculose?
Dit onderzoek is belangrijk voor u én voor uw omgeving, want vaak
is tuberculose besmettelijk. In de justitiële inrichting verblijft u
langere tijd dicht op andere mensen. Daardoor kan tuberculose
makkelijker worden overgedragen. U kunt anderen besmetten
zonder het zelf te weten. Of anderen kunnen u besmetten. Iedereen
met tuberculose moet dus zo snel mogelijk worden opgespoord.
Daarom vraagt de medische dienst u tijdens de intake naar
risicofactoren en klachten die op tuberculose kunnen wijzen. Als er
risicofactoren zijn of als u klachten heeft, wordt er een röntgenfoto
van de longen gemaakt. Meestal in een ‘bus’, een mobiele
röntgenunit van de GGD die bij de inrichting langs komt.

• Uw longfoto wordt bekeken door de arts tbc-bestrijding van
de GGD.
• Als op uw longfoto niets bijzonders te zien is, krijgt u géén
bericht.
• U krijgt wél bericht als uit de beoordeling van de longfoto
blijkt dat er verder onderzoek nodig is. Dit wil nog niet zeggen
dat u tuberculose heeft. Afwijkingen op de foto hebben
misschien een andere oorzaak. Maar het is in uw eigen belang
dat u zo snel mogelijk verder onderzocht wordt. Dat gebeurt
in overleg met de medische dienst van de inrichting.

Wat gebeurt er als u tuberculose heeft?
Als u tuberculose heeft, wordt u zo snel mogelijk behandeld. Dit
kan ook in detentie, en gebeurt in samenwerking met de medische
dienst en de afdeling tbc-bestrijding van de GGD.
Als u een besmettelijke vorm van tuberculose (‘open tuberculose’)
heeft, kunt u anderen besmetten. Om dat te voorkomen kan het
nodig zijn dat u (tijdelijk) wordt overgeplaatst naar het Justitieel
Medisch Centrum.

Tot slot
• De longfoto is een momentopname. Krijgt u daarna klachten
die kunnen passen bij tuberculose (zoals hoesten, gewichtsverlies, koorts of nachtzweten)? Meldt dat dan bij de medische
dienst van de inrichting of ga naar uw huisarts. Ook als u kort
geleden onderzocht bent.
• Vindt u dat u verkeerd of onzorgvuldig behandeld bent?
De GGD biedt de mogelijkheid om een klacht in te dienen.
Op de website van de GGD vindt u hierover meer informatie.

In overleg met u benadert de GGD uw huisgenoten en eventuele
andere nauwe contacten om te onderzoeken of zij misschien ook
een infectie hebben.
Om definitief te genezen is het van groot belang dat u de
behandeling afmaakt.
Wanneer uw detentieperiode wordt beëindigd zet de afdeling
tbc-bestrijding van de GGD in uw woonplaats uw behandeling en
begeleiding voort.
In principe kunt u de behandeling in Nederland afmaken. Als u toch
moet worden uitgezet naar uw ‘land van herkomst’, dan legt men
contact met instanties aldaar om te zorgen dat u daar uw
behandeling kunt voortzetten.
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