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Interventies bij een groot
contactonderzoek rond een patiënt
met een verstandelijke beperking
Een Nederlandse man zonder reisverleden of risicocontacten blijkt open
longtuberculose en darmtuberculose te hebben. De man heeft een verstandelijke
beperking en veel contacten met mensen met een beperking. Dat vraagt om een
bijzondere aanpak van het contactonderzoek en de aanvullende maatregelen.
Uiteindelijk worden 70 geïnfecteerde mensen gevonden, waarvan 61 met een latente
tbc-infectie en 9 die actieve tuberculose ontwikkelen.
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Transparantie vergroot vertrouwen
Zowel de bewoners als de begeleiders van
de woning blijken allemaal geïnfecteerd.
Daarop volgt een tweede en meer specifieke voorlichtingsronde in de woning, door
de arts. Eerst in de groep, en aansluitend
heeft iedere geïnfecteerde een individueel gesprek met de arts en de verpleegkundige. Zo is er voor iedereen openheid
over wie er geïnfecteerd is. Die openheid,
en het delen van ervaringen en de onderlinge steun die daarna ontstaan, versterken
bij de bewoners en hun ouders en begeleiders het vertrouwen in de behandeling.
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Tabel. Resultaten van het contactonderzoek

ring

uitgenodigd

onderzocht

latente tbcinfectie (LTBI)

tuberculose

70

70

39 (55,7%)

4 (5,7%)

2e ring: sociale
contacten, voornamelijk
deelnemers en begeleiders
dagactiviteitencentrum

166

152

15 (9,9%)

3 (2,0%)

3e ring: verre contacten inclusief
een restgroep van incidentele of
eenmalige contacten

106

98

7 (7,1%)

2 (2,0%)

totaal

342

320

61 (19,0%)

9 (2,8%)

1e ring: huisgenoten, begeleiders
en familieleden, allen wonend in
de regio rondom de patiënt
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loses weight (-11 kilo) increasing fatigue, abdominal
pain and cough however no night sweating
1-2016
Cough

11-2015
Fatigue + abdominal pain

12-2015

X

1-2016

2-2016

3-2016

5-2016

5-2016
5-2016
Beginning
of May:
check
withcheck
gastroenterologist
Beginning
of May:
check:
with
and again a chest
X-ray on
whichX-ray
they on
seewhich
congastroenterologist
and again
a chest
siderable
(left) and
consolidations
they seecavities
considerable
cavities
(left) and (right)
consolidations (right)

1-2016
Diagnosis Crohn’s disease +
start prednisone

23 years old | happy and social boy | Down
Syndrome | thinks like a 6 year old | lives
in a supervised house with 5 other young
adults | loves to cuddle.
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WHAT ARE THE RESULTS?
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highgeven
level of infectiousness
of the
index patient, likely due tobij
bad cough
combined
a long
diagnostic
delay. Thede
number of
de hygiene
uitbraak,
overwithde
manier
waarop
waar hun
ouder/begeleiders
contacts in the first circle was very high (70). The percentage who already developed TB or LTBI in the first circle was much higher than
tbc-bacterie
zich
verspreidt
en
wat
te
doen
waren.
Net
als
het
organiseren
van
alle
De intensieve aanpak-op-maat heeft the national average of 1.8 % TB or 18.6% LTBI (2015)
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WHY WERE SO MANY PEOPLE INCLUDED?
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UNION-POSTERPRESENTATIE

77% contact
‘Targeted intervention to improve
and case finding in a complex case in
a low-incidence country’
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Nurses are the linking pin in arranging patient
centered care, providing information, arranging
medication / Daily Observed Therapy (DOT) and
are always easily accessible for questions.
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88%

or parent. The parents / supervisors are the
DOT assistants and must be able to recognize
the signals or side effects and inform the TB
nurse. Be aware that this target group undergo
a different experience of pain and side effects.
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becomes a big scary monster in their fantasy.
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the first line, namely the GP’s, can prevent
doctor’s delay. Awareness raising of TB is
an important task for public health in a low
incidence country.
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