
 

 

TRAINING CONTACTONDERZOEK  2015 

Doelgroep 
Tbc-artsen, sociaal verpleegkundigen en medisch technisch medewerkers werkzaam bij de afdeling 
tbc-bestrijding van de GGD. 

Vorm van de training 
Het betreft een training van 1 dag die regionaal wordt aangeboden.  
De opbouw van de training is zodanig dat er een aantal onderwerpen bij elke training aan de orde 
zullen komen. De invulling van met name de groepsopdrachten zal per regio verschillen, omdat 
hierbij gebruik gemaakt zal worden van de casuïstiek in de betreffende regio.  Ook wordt er 
rekening gehouden met het feit dat sommige regio’s al eerder aandacht hebben besteed in de 
trainingen aan dit onderwerp. De bedoeling is dat de training aanvullend is. 
 
Leerdoelen 
De arts en sociaal verpleegkundige kan na deze training: 
1. Bepalen én motiveren bij wie welk onderzoek én op welk tijdstip wordt uitgevoerd (conform de 

Richtlijn BCO 2015); 
2. Aangeven welke communicatie nodig is voor de diverse betrokkenen in het contactonderzoek; 
3. Het contactonderzoek evalueren op basis van berekening prevalentiecijfers; 
4. Besluiten m.b.t. uitbreiden/afronden van het contactonderzoek motiveren; 
 
De mtm’er en/of sociaal verpleegkundigen en/of de arts kan na deze training: 
5. Uitleggen welk onderzoek én op welk tijdstip moet worden uitgevoerd bij de uit te nodigen 

personen (conform de Richtlijn BCO 2015); 
6. Werken met de diverse mogelijkheden in de contactmodule van TUBIS;  
7. De sociale anamnese vragen uit deel 2 van OSIRIS/NTR adequaat invullen; 
8. Deel 4 van OSIRIS/NTR adequaat invullen. 
 
Opbouw van de trainingsdag: 
Ochtend, plenair voor alle disciplines 

• Inleiding met doelen van de dag. 
• Presentatie met onderstaande onderwerpen (uit de richtlijn) 

Doel: state of the art neerzetten 
• Oefenen met casuïstiek (in multidisciplinaire groepjes) 

Doel: hoe wordt de “state of the art” toegepast in de praktijk 
• Bespreken van de casuïstiek. 
• Benaderen van contacten/communicatie 

Hierbij komen zaken aan de orde als oproepbrief, foldermateriaal, enz. 
Middag 

• Starten met een gesplitst programma, waarbij mensen een keuze maken voor één van de 
workshops. 
I. Werken met het Excel-programma om de prevalentiecijfers te berekenen  

II. Registratie in OsIRIS/NTR (Deel 4 + sociale anamnesevragen), registreren in de 
contactmodule van TUBIS. 

• Oefenen met casuïstiek ( in groepjes, waarbij de groepen gemixt zijn met deelnemers uit 
workshop I en II) 

• Nabespreken van de casuïstiek 
• Afronding en evaluatie 

 
Kosten 
Er worden geen deelnamekosten in rekening gebracht. Locatie en catering wordt door de regio 
verzorgd. 
 
Accreditatie 
Accreditatie is aangevraagd voor artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en  
medisch technisch medewerksters. 


