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KLINISCHE LES

Tuberculose en gedwongen
isolatie in het kader van de
Wet publieke gezondheid
In de rubriek ‘klinische les’ bespreken we
aan de hand van casuïstiek verschillende
aspecten van tuberculose. Deze les gaat
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op te hoesten. Hij heeft geen koorts,

verpleegkundige van de GGD weet hem te

geen nachtzweten en is niet afgevallen.

bereiken en te overtuigen zich te melden

Bij lichamelijk onderzoek zijn er geen

bij de GGD, waar hij de behandeling start
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met de gangbare vier tuberculostatica.
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positief voor Mycobacterium tuberculosis

begin 2010 voor Tegen de Tuberculose

holte in de rechter bovenkwab. De patiënt

en toont een normale gevoeligheid. Na

schreef. De redactie bedankt haar voor

geeft geen sputum op en gaat niet akkoord

vier weken verschijnt hij onregelmatig voor

de grote bijdrage die ze daarmee via

met een bronchoscopie. Wel wordt een

'directly observed treatment' (DOT) op de

AFBEELDING 1 (CASUS 1):
BIJ EERSTE PRESENTATIE OP SPOEDEISENDE
HULP MET HOLTEVORMENDE AFWIJKING
IN DE RECHTER BOVENKWAB

AFBEELDING 2 (CASUS 1):
ZES MAANDEN NA STAKEN BEHANDELING
ZONDER AANWIJZINGEN VOOR ACTIEVE
TUBERCULOSE

over gedwongen isolatie.

dit blad leverde aan de Nederlandse
tbc-bestrijding.
Oproep nieuwe auteurs
De redactie nodigt u bij deze uit: deel
uw ervaringen en schrijf voor dit blad
uw eigen Klinische les.
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GGD en na zes weken in het geheel niet

patiënt de intensieve fase heeft voltooid

de standaardtherapie voor tuberculose.
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Casus 2
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van een kroeg.

Gedwongen isolatie
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de klinische behandelingen en de eerder
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AFBEELDING 3 (CASUS 2):
BIJ START BEHANDELING MET GERINGE
INFILTRATIEVE AFWIJKINGEN RECHTER
BOVENKWAB

AFBEELDING 4 (CASUS 2):
UITGEBREIDE INFILTRATIEVE AFWIJKINGEN
ZES MAANDEN NA START EERSTE
BEHANDELING

AFBEELDING 5 (CASUS 2):
BIJ AFGESLOTEN BEHANDELING
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Bedreiging
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