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Verpleegkundige
met multiresistente tuberculose
opgenomen in Dekkerswald
In Nederland wordt het merendeel van alle personen met een actieve tuberculose thuis
behandeld. Toch worden nog ongeveer 250 patiënten per jaar opgenomen in een van
de twee tuberculosecentra. Multiresistente (MDR) tuberculose is een absolute reden
voor opname in een tuberculosecentrum. Dat overkwam ook onze patiënt, die zelf
hoofdverpleegkundige was in Eritrea.
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PRESENTATIE 'DUTCH AFTERNOON'
Tijdens het Union-congres is er vanuit
tuberculosecentrum Radboudumc
Dekkerswald tijdens de Dutch Afternoon in de
community space een presentatie gehouden
waarbij een patiënt vertelde hoe het was om
maandenlang met multiresistente (MDR)
tuberculose opgenomen te liggen. Een aantal
verpleegkundigen gaf nadere toelichting.
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