
 
 
De docenten 
Deskundigen werkzaam in de tbc-bestrijding. Voor dag 6 wordt samen 
gewerkt met een extern bureau. 
 
Afsluiting en accreditatie 
De cursus wordt afgesloten met een opdracht. Accreditatie voor de cursus 
wordt aangevraagd voor verpleegkundigen en artsen. 
 
Aantal deelnemers 
Het minimaal aantal deelnemers om de cursus te laten plaatsvinden is 
gesteld op 10. 
 
Kosten 
De cursus kost €1500 per deelnemer, inclusief het studiemateriaal, de e-
learning module, koffie/thee en de lunches.  
Indien alleen de cursus contactmodule wordt gevolgd bedragen de kosten 
€500. 
 
Studiebelasting 
De cursus bestaat uit 6 dagen contactonderwijs en 1 terugkomdag waarop 
de eindopdrachten worden gepresenteerd. De voorbereiding van de dagen 
en het doorlopen van de e-learning module kost ongeveer 36 uur.  
 
Logies 
De cursus wordt in blokken van 2 dagen georganiseerd bij de KNCV in Den 
Haag. Indien u wilt overnachten, neemt u dan contact met ons op, wij 
kunnen u hierin adviseren/ondersteunen. 
 
Inschrijven 
Inschrijven vóór 1 april 2019, door het inschrijfformulier te mailen naar 
marianne.wieser@kncvtbc.org 
De factuur wordt gestuurd naar het door u opgegeven adres. 
 
Annuleren 

• Tot vier weken voor aanvang van de cursus is annulering    
mogelijk en zijn €25,00 administratiekosten verschuldigd.  

• Binnen vier weken voor aanvang van de cursus is annulering niet 
meer mogelijk en blijft het volledige cursusgeld verschuldigd 
(€1500,00).  

 
Informatie 
Bij vragen of aanmelding voor overnachting kunt u contact opnemen met 
Niesje Jansen, niesje.jansen@kncvtbc.org of Marianne Wieser 
marianne.wieser@kncvtbc.org, tel. 070-4167259.  
 

 
 
 

 

   
  

“Werken in de tuberculosebestrijding” 
 Basiscursus voor sociaal verpleegkundigen  
   tbc-bestrijding 

  
 

 
 

 
 
 
Data: 
21 en 22 mei, 18 en 19 juni, 10 en 11 september 2019. 
Presentaties eindopdrachten: 13 november 2019. 
Locatie: 
KNCV Tuberculosefonds, Benoordenhoutseweg 46, Den Haag 
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Algemeen 
Werken in de tuberculosebestrijding vraagt kennis en vaardigheden die 
meestal nauwelijks in de vooropleiding aan de orde zijn geweest. Tijdens 
de cursus leert u wat tuberculose is, hoe de ziekte zich ontwikkelt en 
verspreidt. U verwerft inzicht in het waarom en de wijze waarop in 
Nederland tuberculose wordt bestreden. Dag 3 en 4 zijn gewijd aan het 
contactonderzoek, deze zijn ook toegankelijk voor (nieuwe) artsen tbc-
bestrijding. 
Tevens wordt in de cursus aan de hand van de e-learning module 
‘Begeleiding van A tot Z’ uitgebreid ingegaan op de diverse aspecten van 
de verpleegkundige begeleiding aan tbc-patiënten en personen met een 
LTBI. Op de 6e dag komt de communicatie met de patiënt aan de orde. 
Samen met een externe trainer zullen onderwerpen als stigma, 
weerstanden, enz. aan bod komen. 
De cursus hoopt op deze manier een basis te leggen voor het werken in 
de tbc-bestrijding. 
 
Doelgroep 
De cursus is met name gericht op sociaal verpleegkundigen tbc-bestrijding 
die korter dan 2 jaar werkzaam zijn in de tbc-bestrijding. 
De dagen over contactonderzoek zijn ook bedoeld voor (nieuwe) artsen 
werkzaam in de tbc-bestrijding. 
 
Resultaat 
Aan het eind van de cursus kan de cursist: 
- De pathogenese, transmissie, diagnostiek, behandeling en 

epidemiologie van tuberculose en LTBI beschrijven; 
- Weergeven hoe in Nederland tuberculose wordt bestreden; 
- Verschillende interventies voor de verpleegkundige zorg benoemen, 

hieruit een keus maken en deze toepassen in de praktijk. 
Voor uitvoerige uitwerking van de leerdoelen wordt verwezen naar de 
studiehandleiding. 
 
Werkwijze 
De studiehandleiding vormt de basis voor de cursus, deze ontvangt u 4 
weken voor aanvang.  Voorafgaand aan de cursus leest u zorgvuldig de 
literatuur uit de studiehandleiding en voert u de daarin gevraagde 
voorbereidende activiteiten uit. 
Voor aanvang van dag 5 doorloopt u de e-learning module ‘Begeleiding 
van A tot Z’. De vragen en opdrachten uit deze module vormen de basis 
van dag 5. 
Er worden tijdens de lessen wisselende werkvormen gebruikt. 
De cursus wordt afgesloten met een opdracht, waarbij gevraagd wordt om 
de opgedane kennis toe te passen. Het geleverde product wordt 
gepresenteerd aan de overige cursisten op een terugkomdag en zal zo 
mogelijk worden gebruikt als ‘best practice’. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(CONCEPT-)PROGRAMMA:  
 
 
Dag 1: 

• Tbc-bestrijding in Nederland (wetgeving, rollen en 
verantwoordelijkheden van de diverse organisaties) 

• Pathologie van tuberculose en LTBI  
 
Dag 2: 

• Diagnostiek en behandeling van tuberculose 
• Diagnostiek en behandeling van LTBI 
• Risicogroepenbeleid 
  

Dag 3: 
• Bron- en contactonderzoek 

 
Dag 4: 

• Bron- en contactonderzoek 
• Registratie/surveillance 
• Clusteronderzoek 

 
Dag 5: 

• Verpleegkundige begeleiding 
• Voorlichting 
• Patiënten perspectief 

 
Dag 6: 

• Communicatie 
 
Terugkomdag 

• Presentatie van de eindopdrachten 
    

 
 
 
 


