
 

 

MODULE CONTACTONDERZOEK  

 

Doelgroep 

Artsen en sociaal verpleegkundigen werkzaam bij de afdeling tbc-bestrijding van de GGD. 

Vorm van de training 
De module contactonderzoek is onderdeel van de basiscursus voor sociaal verpleegkundigen tbc-
bestrijding. Deze module is ook bedoeld voor  artsen tbc-bestrijding. 

De module contactonderzoek duurt 2 dagen. 
 
Leerdoelen 
De cursist kan na deze training: 

• Omschrijven op welk moment hij/zij het onderwerp contactonderzoek ter sprake brengt bij 
de patiënt en welke richtlijnen zij daarbij gebruikt.  

• Bepalen en motiveren wie voor contactonderzoek in aanmerking komen, hierbij gebruik 
makend van het ringprincipe 

• Bepalen en motiveren bij wie welk onderzoek en op welk tijdstip wordt uitgevoerd. 
• Aangeven met wie en op welke manier er wordt gecommuniceerd bij een 

contactonderzoek. 
• Het contactonderzoek evalueren op basis van berekening prevalentiecijfers. 
• Besluiten m.b.t. uitbreiden/afronden van het contactonderzoek motiveren. 
• Laten zien dat hij/zij, doordat hij/zij de VAL en overige registratiesystemen (OSIRIS-NTR) 

gebruikt, de tbc-registratie beheerst met betrekking tot contactonderzoek en kan uitleggen 

waar dit voor dient. 
• In eigen woorden uitleggen wat de VNTR typering inhoudt en kan deze resultaten 

gebruiken in het clusteronderzoek. 
• Benoemen welke informatie nodig is voor het leggen van verbanden tussen patiënten in 

een cluster. 
• Het principe van recente clustering uitleggen en aan de hand hiervan het clusteronderzoek 

prioriteren. 
• Benoemen welke rol hij/zij heeft in de signalering van grote snel groeiende clusters in 

samenwerking met de verpleegkundige consulent van KNCV Tuberculosefonds. 

 
Onderwerpen die aan de orde komen 

• Indicatie voor het contactonderzoek 
• Het ringprincipe 
• Planning en prioriteitstelling 
• Communicatie en coördinatie 

• Evaluatie en opschaling, werken met prevalentiecijfers 
• Registratie (EPD, Osiris/NTR) 
• Clustersurveillance 

 
Accreditatie 
Accreditatie wordt aangevraagd voor artsen en verpleegkundigen. 
 

Vragen/aanmelding 
Voor meer informatie over planning van de module of inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen 
met Niesje Jansen, senior verpleegkundig consulent KNCV Tuberculosefonds, 070-4270980 of 
niesje.jansen@kncvtbc.org 
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