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meerdere winnaars. De auto’s worden getrokken op universum en 

uitsluitend uitgekeerd als deze op eindcijfercombinaties (7 cijfers) 
vallen van loten die meespelen. De verhouding tussen 

meespelende loten en het universum is 1:15. Auto’s die niet vallen 
schuiven door naar de volgende trekking. Minimaal 1 keer per jaar 
valt de AutoJackpot. De VriendenPuntenPrijs is het maximaal te 

winnen bedrag bij deelname aan alle trekkingen. 
De maandelijkse trekking vindt plaats op de doordeweekse dag 

voor de 9e van de volgende maand. De 13e trekking vindt plaats op 
8 augustus 2017 en de 14e trekking op 8 december 2017. 

De trekkingen vinden plaats om 10.00 uur in de van Eeghenstraat 70 
te Amsterdam. De uitslagen van de maandelijkse trekkingen 

worden elke 9e van de maand gepubliceerd. Voor meer informatie 
zie www.vriendenloterij.nl/winkans.
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ENABLING 
HEALTHY 
COMMUNITIES

Significant advances in the availability and use 

of technology have opened up new and exciting 

possibilities to improve patient-centred care and 

turn data into useful and available information for 

policymaking. Mobile technology and network 

coverage have transformed the way we interact 

with each other and conduct business. Obtaining 

and sharing information instantly is quickly 

becoming the norm in most aspects of daily life.

Digital Health, sometimes called electronic health 

(‘eHealth’) or mobile health (‘mHealth’), is the use 

of information and communication technologies 

(ICT) for health purposes. Building on more than 

110 years of experience in TB control, KNCV 

supports countries to effectively implement 

digital health solutions to turn data into practical 

information that is available for empowered 

decision-making by patients, healthcare workers, 

and National TB Programs.

DIGITAL HEALTH:

Want to learn more about how KNCV supports 
counties to effectively implement Digital Health 
solutions visit: KNCVTBC.ORG/DIGITALHEALTH

Mobile phones help 
healthcare workers 
to fi nd patients 

TB awareness through 
social media

Digital tools support 
decision-making and 
educate patients

Digital adherence 
support promotes patients 
self-management

KNCV places the patient 
at the center of digital health, 
contributing to integrated data 
collection, management and data 
utilization to support quality care and 
enable data driven decision making.

Lab results shared via 
connected diagnostics

Medicine stock managed 
by digital tools

Cured TB patients 
become advocates 
on social networks

DIGITAL HEALTH 
IN THE PATIENT PATHWAY
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Intervention components
• Observation - of video clips  
• Incentive - provision of phone and data 
• Reminder - SMS and calls if no clip sent
• Social – relationship with VOT observer 
• Safety  – daily opportunity to report side effects
• Integrated – appt. reminder / co-morbidities
• Cheaper – compared to clinic time or outreach
• Efficient – economies of scale
• Less stigmatising
• Convenience – anytime, anyplace anywhere! 
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R E D A C T I O N E E L

DE BETEKENIS VAN E-HEALTH 

Internet- en communicatietechnologie (ICT) heeft de wereld ver-

anderd. Ook in de gezondheidszorg. Mijn huisarts heeft al heel 

wat jaren alleen maar een computer op haar bureau staan. In het 

ziekenhuis doen de verpleegkundige en de arts de ronde met een 

laptop die toegang biedt tot een digitaal dossier inclusief ecg’s, 

röntgenfoto’s, lab-uitslagen en andere controles. Ook de tbc-be-

strijding kent veel goede voorbeelden van ICT-toepassingen om 

de gezondheid en de gezondheidszorg te verbeteren. U leest daar 

meer over in dit themanummer. 

Waar brengt de technologie ons?
Binnen KNCV Tuberculosefonds wordt frequent gebrainstormd 

over innovatieve toepassingen van ICT in digital health of 

e-health. Waar brengt deze technologie ons over tien jaar? Dat 

vroeg ik me ook af toen ik twintig jaar geleden terugkwam uit 

Ghana en een masteropleiding volgde aan de London School for 

Hygiene and Tropical Medicine. Ik had drie jaar gewerkt in een 

plaats waar zelfs geen telefoonverbinding was. In een studielokaal 

van de London School konden studenten gebruikmaken van 70 

computers en van internet- en e-mailfaciliteiten. Voor veel niet-

Europese studenten was het de eerste kennismaking met deze 

apparaten en technologie. E-mail was in opkomst, maar werd nog 

maar op beperkte schaal gebruikt in de wereld.

De betekenis van deze nieuwe ICT-mogelijkheden voor de 

gezondheidszorg, vooral in ontwikkelingslanden, fascineerde 

me dusdanig dat ik er mijn thesis aan wijdde: ‘What’s New? 

The Internet and public health in developing countries: a critical 

appraisal of applications’. Om de toepassingen te exploreren, 

verrichtte ik literatuuronderzoek, interviewde beleidsmakers van 

internationale organisaties en organiseerde drie focusgroep-

discussies met mijn medecursisten als deelnemer. De 

focusgroepen waren onderverdeeld in een groep met redelijke 

kennis en ervaring met ICT (uit Europa en Noord-Amerika), weinig 

(uit Azië en Zuid-Amerika) of vrijwel geen kennis en ervaring (uit 

Afrika). 

Toekomstmuziek wordt realiteit
De uitkomst lijkt nu een open deur en is al lang een realiteit 

geworden, maar toen was het allemaal toekomstmuziek. Zo werd 

gesteld dat internet in ontwikkelingslanden de mogelijkheid kon 

bieden om de toegang tot medische tijdschriften te verbeteren, 

dat ziektemeldingen sneller en accurater konden plaatsvinden, 

inclusief terugkoppeling van resultaten en verbeterd outbreak-

management, dat het decentralisatie kon bevorderen door 

betere communicatie tussen de verschillende echelons van 

gezondheidszorgsystemen, en dat het gezondheidswerkers in 

de wereld met elkaar kon verbinden. Er waren wel zorgen dat 

internet beperkt zou blijven tot personen die in grote steden 

en voor internationale organisaties werkten. De onverwachte 

en razendsnelle ontwikkeling en explosieve verspreiding van 

mobiele technologie heeft er echter voor gezorgd dat internet nu 

vrijwel overal ter wereld en tot in de meest afgelegen gebieden 

letterlijk binnen handbereik is gekomen. 

Vaardigheden
In een van de artikelen in dit tijdschrift wordt geattendeerd op de 

vaardigheden die nodig zijn voor e-health, zowel bij professionals 

als bij patiënten. Dat is een terrein dat nog redelijk onontgonnen 

is in de Nederlandse tbc-bestrijding. Begin deze eeuw konden 

professionals via ‘PC Privé’-projecten goedkoop een computer 

aanschaffen. De veronderstelling, die volgens mij is uitgekomen, 

was dat deze medewerkers thuis snel hun computervaardigheden 

zouden ontwikkelen. Misschien kunnen we tot vergelijkbare 

projecten komen die de e-health-vaardigheden van professionals 

en patiënten bevorderen. Heeft u ideeën over e-health in de tbc-

bestrijding? Dan ontvangen we die graag, bijvoorbeeld in de 

vorm van een korte beschrijving van 150-200 woorden.

Gerard de Vries 

KNCV TUBERCULOSEFONDS

Gerard de Vries

hoofdredacteur Tegen de Tuberculose
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GERALDINE TER LINDE EN 
RIANNE VAN HUNEN
verpleegkundig consulenten  
KNCV Tuberculosefonds
GERARD DE VRIES
tbc-coördinator, KNCV Tuberculosefonds/
RIVM-CIb

E-health-toepassingen 
in Nederland

Digitalisering biedt de Nederlandse tbc-bestrijding grote voordelen en nieuwe 

mogelijkheden: in de patiëntenzorg, maar ook in surveillance, monitoring en 

onderzoek. Dit artikel brengt een aantal belangrijke e-health-toepassingen in kaart. 

Daarbij geven de auteurs een indruk van wat er nodig is om e-health goed toe te 

passen in de tbc-bestrijding.

Sluipenderwijs is er enorm veel ver-

anderd in de zorg. Nog niet zo lang 

geleden werkten ziekenhuizen met 

omvangrijke patiëntendossiers, waarin al-

les handmatig moest worden bijgehouden. 

Op de tbc-afdeling van een GGD vond je 

paternosters: ingenieus draaiende kasten 

met daarin op geboortedatum mapjes met 

röntgenfoto’s van 10x10 cm (odelca’s). Om 

ze te bekijken was een grote loep nodig. 

Archiefkelders bevatten meters en meters 

papier om aan de levenslange bewaarplicht 

van tbc-dossiers te voldoen.

Tegenwoordig werken we met elektroni-

sche patiëntendossiers (EPD’s), versturen 

recepten online naar de apotheek en heb-

ben digitale röntgenfoto’s met een muisklik 

op het scherm. Patiënten informeren zich 

via internet en kunnen hun eigen dossier 

online bekijken. 

‘Digital health strategy’
Om de vele toepassingen van e-health en 

m-health (met de m van ‘mobile’) en hun 

mogelijkheden en gevolgen in kaart te 

brengen, formuleerden de Wereldgezond-

heidsorganisatie (WHO) en de European 

Respiratory Society (ERS) in 2015 een ‘di-

gital health strategy’. In de Nederlandse 

gezondheidszorg spreken we meestal van 

e-health. De Raad voor Volksgezondheid en 

Zorg definieert e-health als het gebruik van 

nieuwe informatie- en communicatietech-

nologieën (ICT), en met name internettech-

nologie, om gezondheid en gezondheids-

zorg te ondersteunen of te verbeteren.

In dit artikel bespreken we e-health-toe-

passingen in de Nederlandse tbc-bestrijding 

volgens de indeling van de WHO/ERS op 

vier gebieden:

•  programma-management;

•  surveillance en monitoring;

•  patiëntenzorg; en

•  informatie en educatie.

Programma-management 
De eerste EPD’s in de tbc-bestrijding, zo-

als Tubis, Prevalent en CVST (Cliënt Volg 

Systeem Tuberculosebestrijding), dateren al 

van twintig jaar geleden. Inmiddels zijn ze 

echter sterk verouderd of zoals in het geval 

van Prevalent zelfs al stopgezet als gevolg 

van de snelle ontwikkelingen in de ICT. 

Daarom stapt de tbc-bestrijding binnenkort 

over op i-TBC, met een volledig landelijke 

dekking (zie ook het artikel op pagina 6). 

i-TBC kan koppelingen met andere syste-

men tot stand brengen of verbeteren, zoals 

met het Centraal Orgaan opvang Asielzoe-

kers (COA) voor informatie over de ver-

blijfplaats van asielzoekers, met apotheken 

voor het elektronisch voorschrijfsysteem 

(EVS), met bevolkingsregisters voor het 

oproepen van kinderen voor de BCG-vac-

cinatie (via Praeventis) of met zorgverzeke-

raars om te declareren. Ook komt er een 

koppeling tussen i-TBC en Osiris-NTR, het 

landelijk digitaal systeem van het Nationaal 

Tuberculose Register voor de melding van 

patiënten met tuberculose en personen met 

een latente tbc-infectie.

Een landelijk uniform EPD biedt ook mo-

DIGITAL HEALTH IN DE 
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gelijkheden om managementrapportages 

of onderzoeksdata te genereren. Onlangs 

kwam in de tbc-stuurgroep van GGD 

GHOR Nederland bij de behandeling van 

de kerncijfers per regio de mogelijkheid aan 

de orde om deze jaarlijks door te nemen. 

De kracht van een landelijk systeem blijkt 

ook uit het onderzoek naar de consequen-

ties van een nieuwe tuberculinehuidtest 

(THT), waarbij op relatief eenvoudige wijze 

uitslagen van meer dan 50.000 THT’s ver-

kregen en geanalyseerd konden worden.

Diagnostiek

In de tbc-diagnostiek zien we snelle ont-

wikkelingen die gestuurd of ondersteund 

worden door geavanceerde software. Zo 

wordt dit jaar het landelijk Image Manage-

ment Systeem (IMS) gerealiseerd, waarbij 

alle röntgenfoto’s gemaakt door tbc-afde-

lingen in de cloud worden gearchiveerd. 

Foto’s zijn daardoor snel beschikbaar en 

kunnen onafhankelijk van locatie worden 

beoordeeld. De kwaliteit van de foto’s is 

veel beter dan de oude odelca’s. 

Maar ook in de diagnostiek zelf neemt de 

rol van software snel toe. CAD4TB (‘com-

puter-aided detection for TB’) bijvoorbeeld 

geeft de mate van verdenking op tubercu-

lose weer in een score van de thoraxfoto. 

GeneXpert-software berekent na replicatie 

van DNA-materiaal of er een tbc-bacterie 

in het sputum zit en of de bacterie resistent 

is voor rifampicine. In deze situaties is een 

radioloog, tbc-arts of medisch microbio-

loog niet nodig om een vermoeden van tu-

berculose of de aanwezigheid van de bac-

terie aan te tonen. Een ander voorbeeld is 

het gebruik van bio-informatica waarbij het 

grootste deel van de 4,4 miljoen baseparen 

in het DNA van de bacterie via ‘whole ge-

nome sequencing’ wordt uitgelezen en ver-

geleken met het referentiegenoom van het  

M. tuberculosis complex. 

Surveillance en monitoring
Een nieuwe tbc-melding betekende vroe-

ger handmatig invullen en per post ver-

sturen van een meldingsformulier naar 

KNCV Tuberculosefonds. Een medewerker 

typte de informatie dan over in een digi-

taal bestand. Sinds 2005 werken we met 

Osiris-NTR. Digitaal melden heeft de kwa-

liteit en de snelheid van meldingen enorm 

verbeterd. Actuele gegevens zijn via www.

atlasinfectieziekten.nl/tbc direct te volgen. 

Software als SPSS maakt met simpele ico-

nen razendsnelle analyse en visualisering 

van grote hoeveelheden data mogelijk. 

Zodra het NTR-databestand in maart wordt 

vastgesteld, zijn de kerncijfers dezelfde dag 

al bekend. In juni worden elk jaar de geva-

lideerde jaardata aan het bestand op www.

tbc-online.nl toegevoegd. Geïnteresseer-

den kunnen daar zelf grafieken en tabel-

len maken. Op deze website staat ook per 

land informatie over incidentie, resistentie 

en het beleid in Nederland ten aanzien van 

BCG-vaccinatie en screening van personen 

afkomstig uit deze landen. 

Evaluatie screening

Digitale dataopslag en data-uitwisseling 

heeft de evaluatie van screening sterk ver-

eenvoudigd. Begin deze eeuw moesten 

GGD’en vaak nog handmatig Excel-bestan-

den bijhouden. KNCV Tuberculosefonds is 

nu bezig met de evaluatie over de periode 

2011-2015. Het gaat hier om omvang-

rijke databestanden, met de gegevens uit 

de screening van 115.000 immigranten en 

99.000 asielzoekers. 

De koppeling van het huidige EPD met het 

NTR en de validatie van deze gegevens 

voor de evaluatie van screeningen nemen 

nog aardig wat tijd in beslag, maar met de 

komst van het nieuwe i-TBC en de direc-

te koppeling van meldingen in Osiris-NTR 

is dat straks verleden tijd. Winst is dat we 

deze evaluaties steeds sneller en efficiën-

ter kunnen gaan doen. Zo konden we eind 

2015 de minister van VWS snel adviseren 

over de screening van asielzoekers.

Patiëntenzorg
Digitale technieken geven patiënten veel 

meer mogelijkheden om zelf regie te ne-

men over hun ziekte en behandeling. In 

i-TBC wordt bijvoorbeeld een portal ont-

wikkeld waarin patiënten online afspraken 

kunnen maken en toegang tot hun eigen 

dossier krijgen. Later kan daaraan ook  

online communicatie met de behandelaars 

worden toegevoegd.

E-mail, sms, Whatsapp en Skype wor-

den door sociaal verpleegkundigen in de 

tbc-bestrijding al in wisselende mate toe-

gepast om patiënten te ondersteunen en 

begeleiden. Een aantal GGD’en doet op 

kleine schaal ervaring op met VOT: Video 

(of Virtual) Observed Therapy (zie ook het 

artikel op pagina 7). 

Voor alle duidelijkheid: het gaat er niet om 

menselijk contact te vervangen door soft-

ware. Het is een kwestie van een combi-

natie van online contact via smartphone 

of computer met face-to-face contact in 

de spreekkamer of tijdens huisbezoek. Dat 

wordt ook wel ‘blended care’ (gemengde 

zorg) genoemd. Dat begrip geeft goed 

weer dat juist deze combinatie tot betere 

en efficiëntere zorg kan leiden, en de pati-

ent mogelijkheden biedt voor zelfzorg met 

de hulpverlener op een digitale afstand. 

Een ander initiatief uit de praktijk is het 

medicijndoosje met een sensor, die een 

signaal uitzendt of en wanneer de me-

dicatie is ingenomen. Een geheel andere 

e-health-toepassing is het in contact bren-

gen van lotgenoten. KNCV startte in 2015 

een afgeschermde Facebooksite, waar (ex)

patiënten nu ervaringen met elkaar uitwis-

selen en elkaar bijstaan. 

Informatie en educatie 
De toegankelijkheid en de omvang van 

beschikbare informatie is gigantisch toege-

nomen. Naslagwerken als encyclopedieën 

hebben plaatsgemaakt voor Google als 

belangrijkste zoekmachine en Wikipedia als 

belangrijkste informatiebron. Organisaties 

als KNCV, RIVM en GGD GHOR Neder-
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land publiceren specifieke informatie over 

tuberculose op hun websites. Internet biedt 

niet alleen toegang tot wetenschappelijk 

onderbouwde informatie, maar ook tot 

ervaringen en meningen van patiënten. 

Patiënten en hun omgeving zoeken daar 

hun eigen weg in en daar moeten tbc- 

bestrijders rekening mee houden.

Met de komst van steeds meer foto’s, 

films (denk aan Youtube) en ander visu-

eel materiaal wijzigt ook het karakter van 

de informatie. Die is om te beginnen niet 

meer aan één land gebonden. Natuurlijk 

is het voorlichtingsmateriaal van KNCV in 

diverse talen beschikbaar. Maar patiënten 

van niet-Nederlandse afkomst zullen vaak 

op zoek gaan naar aanvullende informa-

tie op websites in hun land van herkomst. 

Apps die bijvoorbeeld ontwikkeld zijn voor 

tbc-patiënten in Tanzania zijn ook hier te 

downloaden en daarmee voor patiënten 

in Nederland beschikbaar. Vertaalpro-

gramma’s zoals de app ‘Explain TB’ (www.

explaintb.org) worden in Nederland overi-

gens veel gebruikt in de communicatie met 

anderstaligen. 

E-learning

In de ‘digital health strategy’ van WHO/

ERS wordt het vierde toepassingsgebied 

‘e-learning’ (elektronisch leren) genoemd, 

maar wij vinden dat het beter breder ge-

formuleerd kan worden. E-learning is zeker 

ook een waardevol onderdeel in de tbc- 

bestrijding, met name waar het lastiger wordt 

om cursussen te organiseren vanwege de 

kleine aantallen cursisten. Ook hier past een 

’blended’ vorm, waarbij e-learning gecombi-

neerd wordt met een aantal cursusdagen. 

De basis voor onderwijs en ook voor de 

patiëntenzorg zijn wetenschappelijke richt-

lijnen, die in de Nederlandse tbc-bestrij-

ding door de Commissie voor Praktische 

Tuberculosebestrijding (CPT) worden vast-

gesteld. KNCV geeft jaarlijks een geactua-

liseerd Handboek Tuberculose uit met links 

naar de onderliggende richtlijnen. Een app 

met het Handboek en de richtlijnen staat 

op ons verlanglijstje. 

Veiligheid en privacy
Het e-health-tijdperk stelt nieuwe en hoge 

eisen aan veiligheid en privacy. Medio 2018 

treedt er bijvoorbeeld Europese privacywet-

geving in werking die ook voor de tbc-be-

strijding van belang is. Zorgprofessionals 

en -organisaties zijn verantwoordelijk voor 

een veilige opslag en beveiligd gebruik van 

patiëntinformatie. Dat vraagt om aandacht 

voor opleiding en ontwikkeling, om de be-

nodigde nieuwe kennis en competenties te 

verwerven en te onderhouden. 

Hoe verder?
Digital health/e-health is een van de prio-

riteiten in het werkplan 2018 van het team 

Nederland & Eliminatie van KNCV Tuber-

culosefonds. Daarmee willen we ons ook 

verder verdiepen en bekwamen in de pri-

vacy-aspecten van e-health-toepassingen.

Op het gebied van programma-manage-

ment en surveillance en monitoring is al veel 

ontwikkeld. In de komende tijd willen we 

graag in kaart brengen wat GGD’en doen, 

bijvoorbeeld in audiovisuele voorlichting in 

wachtkamers van tbc-afdelingen. Ook een 

internationale scan van beschikbaar materi-

aal is nodig om dubbel werk te voorkomen.

Daarnaast zien we dat zorgprofessionals 

en cliënten/patiënten soms onvoldoende 

e-health-vaardigheden hebben. Dit is een 

gebied waar KNCV aan kan bijdragen via 

trainingen. Verder is het van belang om de 

effectiviteit van nieuwe e-health-toepas-

singen, zoals de begeleiding van patiënten 

met VOT, te evalueren. 

Tot slot
Succes van e-health-ontwikkelingen in de 

praktijk is niet mogelijk zonder alle stake-

holders daarin te betrekken. Tijd dus om 

eens een workshop te organiseren, (crea-

tieve) ideeën te bespreken en een actieplan 

te ontwikkelen. 

Bronnen
• KNCV, Digital Health Strategy 2016

•  www.knmg.nl/advise-richtlijnen/dossiers/ 

ehealth.htm

• www.venvn.nlthemas/ehealth-in-de-praktijk

•  WHO Digital Health for the End TB strategy: an 

agenda for action 

(www.who.int/tb/areas-of-work/digital-health/

Digital_health_EndTBstrategy.pdf?ua=1)

 

BETREK ALLE STAKEHOLDERS BIJ 

DE ONTWIKKELING VAN E-HEALTH

Sinds 17 juli 2017 is een app beschikbaar met de LCI-richtlijnen van het RIVM. Deze richtlijnen 
zijn instrumenten voor het realiseren en handhaven van landelijk kwaliteitsbeleid op het gebied 
van de infectieziektenbestrijding. 
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De opsporing en bestrijding van 

tuberculose, een taak van de 

GGD’en, vindt plaats binnen een 

complex netwerk waarin deels centraal en 

deels regionaal en lokaal door vele part-

ners (samen)gewerkt moet worden. De 

25 GGD’en hanteren een gezamenlijke 

aanpak. De uitvoering is georganiseerd in 

vier regio’s waar teams ambulant of op ver-

schillende locaties werken. Daarbij werken 

GGD’en samen met ziekenhuizen, huisart-

sen, justitie, de immigratiedienst, vluchte-

lingenopvang (het COA), gemeenten, het 

RIVM en KNCV Tuberculosefonds.

Van fysiek naar digitaal
Adequate opsporing en bestrijding vragen 

binnen zo’n netwerk om regie, kennis, 

snelheid en nauwkeurigheid. Digitalisering 

levert al een belangrijke bijdrage. Ruim 15 

jaar geleden werd alles nog op papier of 

als fysieke röntgenfoto’s op allerlei plaat-

sen opgeslagen en moeizaam uitgewisseld. 

Inmiddels zijn gegevens al veel actueler en 

sneller beschikbaar. 

Het i-TBC-informatiseringproject is een 

volgende innovatieve stap. Een combinatie 

van centralisatie, standaardisatie en techno-

logische innovatie draagt bij aan een bete-

re, snellere en meer accurate uitwisseling en 

samenwerking binnen de tbc-bestrijding.

Vernieuwingen aangejaagd
Drie belangrijke GGD-besluiten hebben de 

start van tal van vernieuwingen aangejaagd: 

1. Het implementeren van een gezamenlijk 

kwaliteitssysteem voor röntgendiagnostiek. 

2. De opdracht tot vervangen van het ver-

ouderde en aanbesteden van een nieuw 

informatiesysteem. 

PETER BOONSTRA
voorzitter stuurgroep i-TBC GGD GHOR 
Nederland

i-TBC: Nieuw landelijk
patiëntinformatiesysteem
Technologische innovatie kan dienstverlening en samenwerking naar 

een hoger niveau tillen. Het nieuwe landelijke patiëntinformatiesysteem 

i-TBC draagt bij aan een betere, snellere en meer accurate uitwisseling en 

samenwerking binnen het complexe netwerk van de tbc-bestrijding.

INNOVATIE ONDERSTEUNT 
DE TBC-BESTRIJDING

RIVM
KNCV
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3: Realisatie van een centraal digitaal rönt-

genarchief zodat beelden van de cliënt di-

rect opvraagbaar zijn.

Door deze drie besluiten zijn onder meer 

werkwijzen en processen geëvalueerd en 

verbeterd en worden nieuwe ICT-technie-

ken en -standaarden geïntroduceerd en ge-

implementeerd. Koppelingen met systemen 

van netwerkpartners worden gelegd of ver-

beterd. (Zie ook het artikel op pagina 3.)

Intelligente ondersteuning
i-TBC ondersteunt de professional op intel-

ligente wijze, met minder registratiehande-

lingen en een beeldscherm dat alleen laat 

zien wat nodig is voor de betreffende cliënt. 

Dat werkt rustiger, sneller en meer accuraat. 

Foto’s en bijvoorbeeld laboratoriumuitsla-

gen kunnen direct en onafhankelijk van tijd 

en plaats gezien en beoordeeld worden.

Werkwijze verandert
Ook de samenwerking met de genoemde 

partners in deze trajecten leverde nieuwe 

inzichten op. We gebruiken bijvoorbeeld 

conference calls en doen ervaring op met 

eConsulten. Ook werken we veel gerichter 

met ketenpartners aan het veilig uitwisse-

len van informatie en een betere dienstver-

lening. 

Daarnaast zijn we anders gaan denken over 

het werken in teams en projecten. Dikke 

projectplannen, lange vergadersessies en 

veel projectbeheer maken plaats voor een 

meer actiegerichte aanpak. Deze aanpak, 

ook wel ‘scrum’ genoemd, is een kwestie 

van al doende leren: bedenken, toepassen, 

testen en gelijk aanpassen. Technische mo-

gelijkheden voor bijvoorbeeld video-over-

leg helpen afstanden te overbruggen en 

stellen werkgroepen in staat veel uit te pro-

beren en live te verbeteren.

Sneller verbeteren en leren
Het i-TBC informatiseringproject is een 

kennisrijk en leerzaam traject gebleken, 

met innovatieve ICT-oplossingen en een 

uitstraling die verder gaat dan de techniek 

alleen. Elke dag ben ik trots op de resulta-

ten die we in de projecten en verschillende 

werkgroepen behalen. Het ene moment is 

wéér een GGD aangesloten op het landelij-

ke röntgenarchief. Een volgende keer gaat 

de planningsmodule live en wordt gelijk de 

eerste dag al verbeterd. Deze stap-voor-

stap deelresultaten, met korte sprintjes, 

hebben een zeer motiverend effect op de 

werkgroepen. Problematische momenten 

zijn er genoeg. Gelukkig leren we snel. Dat 

is ook nodig. De wereld en onze cliënten 

veranderen immers ook snel. Eigenlijk staan 

we pas aan het begin van actief en sneller 

verbeteren en leren. 

NIESJE JANSEN-AALDRING
senior verpleegkundig consulent KNCV Tuber-
culosefonds
ANNA BAKKER
student HBO-V Hogeschool Arnhem Nijme-
gen/stagiaire GGD Gelderland-MiddenIs VOT de 

nieuwe DOT?
Directly Observed Treatment (DOT) speelt een belangrijke rol in de tbc-bestrijding. Maar DOT 

vraagt nogal wat van de hulpverlening en van de patiënt. Kan Video Observed Treatment (VOT) 

een zinvolle aanvulling worden?

Bij de begeleiding van tbc-patiënten 

door sociaal verpleegkundigen is 

bewaken en bevorderen van thera-

pietrouw één van de belangrijkste doelen. 

Indien nodig wordt hierbij DOT ingezet, 

waarbij de patiënt de juiste dosering dage-

lijks onder toezicht inneemt.

Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 28 

procent van de tbc-patiënten gedurende 

kortere of langere tijd DOT toegepast (1). 

De ‘evidence’ voor het toepassen van DOT 

in Nederland komt voort uit het Rapport 

van de Werkgroep DOT (2) uit 2000 en de 

bijbehorende ‘Handleiding bij de interven-

tie DOT’ (3) uit 2006.

Onderzoek
In het onderzoeksproject ‘Improving pa-

tient support interventions’ van KNCV 

Tuberculosefonds, dat uiteindelijk moet 

leiden tot een nieuwe richtlijn voor ver-

pleegkundige begeleiding van mensen met 

tuberculose, wordt onder andere gekeken 

naar de inzet van DOT in Nederland.

DOT is een arbeidsintensieve interventie 

voor de betrokken hulpverlener, er wordt 

dan ook vaak gebruikgemaakt van derden. 

Van de DOT die in Nederland wordt ge- 

LEES VERDER >>
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treatment of drug-susceptible tuberculosis 

and patient care’ van de WHO wordt VOT 

ook genoemd als alternatief voor DOT (5).

Er lijkt nog weinig ervaring te zijn met het 

gebruik van VOT in Nederland. Onlangs 

bleek uit interviews over ervaringen met 

VOT dat slechts drie sociaal verpleeg- 

kundigen het middel hadden ingezet, alle 

drie bij één patiënt. In de uitvoering daar-

van werkten ze ook samen met medisch- 

technisch medewerkers (MTM’ers) van de 

GGD of de thuiszorg. 

Voorwaarden
Voor sociaal verpleegkundigen is maatwerk 

voor de patiënt van groot belang. Als voor-

waarden voor de inzet van VOT werden 

dan ook genoemd: VOT moet passen bij 

de patiënt, de patiënt moet kunnen werken 

met digitale communicatie en zelf gemo-

tiveerd zijn VOT te gebruiken. Ook moet 

er voldoende vertrouwen zijn tussen de 

hulpverlener en de patiënt. Om dit op te 

bouwen en te behouden, is het belangrijk 

dat VOT een onderdeel is van de totale be-

geleiding door de sociaal verpleegkundige. 

Bij VOT wordt meestal gekozen voor een 

live-verbinding, hierbij wordt gebruikge-

geven wordt ruim 75 procent verstrekt 

door derden (4), met name de thuiszorg is 

hierin een belangrijke partner. 

Ook voor de patiënt is DOT een interven-

tie die veel vraagt: elke dag moet hij of zij 

op een vaste tijd thuis zijn, door inzet van 

thuiszorg is er vaak veel wisseling in hulp-

verleners, enzovoort. Omdat er dus nogal 

wat drempels zijn bij de inzet van DOT 

wordt er ook gezocht naar alternatieven. 

Met de vele digitale middelen van dit mo-

ment ligt het voor de hand om de mogelijke 

inzet daarvan te bekijken.

Video Observed Treatment
Bij Video Observed Treatment (VOT) kijkt 

de hulpverlener via een camera mee hoe de 

patiënt de medicatie inneemt. In de onlangs 

verschenen update van ‘Guidelines for  

maakt van gratis programma’s voor inter-

net-bellen en –video (VoIP) zoals Skype, 

WhatsApp en Facetime. Eén van de voor-

waarden voor de inzet van VOT is dan ook 

dat zowel de patiënt als de hulpverlener 

de beschikking heeft over een apparaat, 

zoals een computer, tablet of smartphone, 

met de benodigde software of app’s. In de 

drie hierboven genoemde voorbeelden van 

VOT moesten de patiënten zelf zorgen dat 

ze over zo’n apparaat konden beschikken.

Werkwijze en voordelen
De verpleegkundigen verschilden in de ma-

nier waarop ze tijdens het digitale contact 

controleerden of de patiënt de juiste medi-

catie daadwerkelijk heeft ingenomen. Eén 

verpleegkundige gaf aan dat hij de patiënt 

de medicatie uit de weekdoos laat halen, 

laat zien op de camera wat hij gaat slikken 

en vervolgens na inname nog even met de 

patiënt sprak. Anderen lieten de patiënt na 

inname water drinken of vroegen om de 

tong uit te steken. 

In het onderzoek bleek het belangrijkste 

voordeel van VOT de flexibiliteit in tijd en 

plaats voor zowel de patiënt als de hulp-

verlener. Als de sociaal verpleegkundigen 

VOT zelf uitvoeren, kunnen vaste gezich-

ten en meer continuïteit van zorg worden 

geboden. 

EEN PAAR DAGEN WEG

Contact per video is goed voor de 

bewegingsvrijheid. Neem het voor-

beeld van een patiënte met MDR- 

tuberculose. Ze wordt inmiddels al 

een jaar behandeld en moet in princi-

pe zeker nog zes maanden door. Sinds 

haar ontslag uit Beatrixoord, waar ze 

de eerste zes maanden doorbracht, 

krijgt ze eerst drie keer en nu twee 

keer per dag DOT via de thuiszorg.

Omdat ze veel familie heeft in diver-

se delen van het land wilde ze graag 

wat meer vrijheid. Daarom hebben 

ze afgesproken dat zij bij de soci-

aal verpleegkundige meldt wanneer 

ze een paar dagen naar familie wil. 

Dat is inmiddels al een aantal keren 

gebeurd. In die dagen verandert de 

DOT dan in VOT: via WhatsApp- 

videobellen.

EEN ENTHOUSIASTE PATIËNT

“Zelf had ik bijna vanaf het begin con-

tact met de verpleegkundige via Skype. 

Dat ging heel goed. Ik vind Video Ob-

served Treatment een van de allerbeste 

opties in de begeleiding van patiënten.” 

Omwille van de privacy noemen we 

hier geen namen. Maar aan het woord 

is een uit Azië afkomstige oud-patiënt, 

van achterin de dertig, die sinds 2012 in 

Nederland woont.

In december 2013 kreeg hij de diagnose 

MDR-tuberculose te horen. Inmiddels is 

hij volledig genezen, maar daar is wel 

een achttien maanden durende behan-

deling voor nodig geweest.

“Na een maand in het ziekenhuis bleek 

dat ik niet besmettelijk was en mocht 

ik naar huis,” vertelt hij. “Bij het eerste 

bezoek van de verpleegkundige heb ik 

zelf gevraagd of het observeren van het 

innemen ook via Skype kon. Dat wist hij 

niet, maar hij reageerde positief en ging 

het uitzoeken. En het kon dus. We zijn 

dat toen meteen zo gaan doen. Eerst via  

Skype, en later, toen dat mogelijk werd, 

ook via Whatsapp-videobellen.”

Voordelen

“Het is gewoon heel handig. Je bent 

minder tijd kwijt en je kunt het in je ei-

gen huis of op een andere plek doen. 

Het is ook wel fijn dat je niet steeds 

iemand thuis hoeft te ontvangen. En 

ik denk dat het ook voor de verpleeg-

kundige efficiënter is. Die bracht iede-

re week de medicijnen langs en verder 

ging het per video. Een ander voordeel 

is dat je, als een van beiden toeval-

lig niet beschikbaar is, een video kunt 

maken die je opstuurt.” Hij voegt er la-

chend aan toe: “Als dan maar wel de 

tijd en datum duidelijk zijn. Stel je voor 

dat iemand anders steeds hetzelfde 

filmpje opstuurt.”

“Ik beveel het andere patiënten van 

harte aan,” besluit hij. “Iedereen heeft 

Whatsapp, en ik zie alleen maar voor-

delen.”

 

DOT VRAAGT VEEL VAN  
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Laatste redmiddel?
Wat opviel in de interviews is dat VOT als 

een ‘laatste redmiddel’ wordt beschouwd. 

In alle drie de gevallen werd VOT pas inge-

zet als DOT op andere manieren niet meer 

lukte. VOT lijkt dus nog niet als volwaardi-

ge interventie te worden gezien voor een 

gesuperviseerde behandeling. 

Eén van de oorzaken hiervoor is twijfel bij 

sociaal verpleegkundigen aan de effecti-

viteit van VOT. Gevreesd wordt dat pati-

enten de medicatie na het VOT-moment 

alsnog uitspugen. Ook zijn ze bang dat het 

makkelijker is voor patiënten om het zorg-

moment af te zeggen met bijvoorbeeld een 

storing in de verbinding of de apparatuur 

als excuus. 

Een ander punt van zorg is de onduidelijk-

heid over de veiligheid van de digitale mid-

delen die voor VOT worden gebruikt. Er is 

weinig inzicht in hoe programma’s als Sky-

pe, WhatsApp en Facetime omgaan met de 

data die zij versturen. 

Toekomst
VOT lijkt ook voor Nederland een zinvolle 

aanvulling om dagelijks toezicht op medi-

catie in de verpleegkundige begeleiding 

mogelijk te maken. Naar ons idee is het ook 

meer dan een laatste redmiddel. Bij een 

afnemende incidentie van tuberculose en 

wellicht een verdere centralisatie van zorg 

kan VOT een belangrijke rol spelen. Waar-

bij uiteraard geldt dat VOT een onderdeel 

is van de algehele begeleiding door de so-

ciaal verpleegkundige. VOT kan naar onze 

mening nooit de enige interventie zijn die 

wordt ingezet tijdens de behandeling. 

Aanvullend onderzoek naar met name de 

veiligheid is echter essentieel. Daarbij moe-

ten de ervaringen worden meegenomen 

die andere sectoren van de gezondheids-

zorg al hebben opgedaan met zorgverle-

ning op afstand. 

Daarnaast zijn er de nodige technische ont-

wikkelingen op dit gebied. Zo worden er 

steeds meer apps ontwikkeld speciaal voor 

communicatie in de zorg. Inzicht is nodig in 

de voor- en nadelen van deze apps, zoals 

het gebruiksgemak en de mate waarin ze 

geschikt zijn voor VOT. 

Verder is het belangrijk om te beschrijven 

hoe VOT optimaal kan worden ingezet. 

Daarvoor is onderzoek nodig naar de beste 

manieren om VOT te implementeren in het 

verpleegkundig proces, om de patiënt te 

motiveren VOT te blijven volgen en daarbij 

zoveel mogelijk zekerheid te krijgen dat die 

zijn medicatie daadwerkelijk inneemt. 

Deze punten worden meegenomen in de 

ontwikkeling van de richtlijn voor verpleeg-

kundige begeleiding in het eerder genoem-

de KNCV-project. 

Bronnen
1.  www.tbc-online.nl

2.   Rapport Werkgroep DOT, CPT, KNCV, maart 

2000.

3.   Handleiding voor de interventie DOT, LVSV cie. 

Tuberculose, april 2006.

4.  NTR, 2010-2015

5.   Guidelines for the treatment of drug-susceptible  

tuberculosis and patient care, 2017 update.  

Geneva: World Health Organization; 2017. 

VOT in de praktijk: Een sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding begeleidt een patiënt via de smartphone.  (Fotografie: Niesje Jansen-Aaldring)
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Hoe kan digital health bijdragen aan 

het bereiken van de gestelde doelen 

van de WHO End TB Strategy? Dat 

was de rode draad tijdens sessie 6 van de 

Wolfheze Workshops op vrijdag 2 juni jl. De 

drie belangrijke pijlers in deze strategie zijn:

1.  geïntegreerde zorg en preventie met de 

patiënt als centraal punt;

2.  helder geformuleerd beleid en ondersteu-

nende systemen;

3.  systematisch onderzoek en innovatie.

Patiënt centraal
Als we de patiënt in het centrum van de 

zorg plaatsen, wat kunnen we dan doen 

om de zorg te verbeteren? Digitale inter-

venties maken het mogelijk om de zorg 

aan te passen aan de behoeften van de pa-

tiënt, zodat hij of zij meer regie krijgt over 

zijn eigen behandeling. Video Observed  

Treatment (VOT) bijvoorbeeld kan de auto-

nomie, privacy en flexibiliteit van patiënten 

verhogen. Tijdens de Wolfheze Workshops 

werd VOT in twee presentaties nader toege-

licht. 

VOT in Londen…
Een interessant onderzoek uit Engeland, 

waarin VOT werd vergeleken met DOT, laat 

zien dat VOT werkt. De patiënten in dit on-

derzoek in Londen, allemaal boven de 16 

jaar, kregen een smartphone (als ‘incentive’) 

en een korte instructie. Dagelijks stuurden 

de patiënten hun filmpjes van de medicijn- 

inname op. Vervolgens ontvingen ze een kor-

te feedback van de verpleegkundige via een 

tekstbericht of er was telefonisch contact als 

er vragen of problemen waren.

Belangrijke punten blijken het gemak voor de 

patiënt, zoals medicijnen innemen in je eigen 

tijd en op je eigen plek. Het dagelijks contact 

tussen de patiënt en de VOT-verpleegkundi-

ge verhoogt de veiligheid omdat er ook elke 

dag controle is op mogelijke bijwerkingen 

van de medicijnen. Voor VOT hoeft de pati-

ent niet met openbaar vervoer te reizen, wat 

kosten bespaart en het risico op transmissie 

beperkt. Alle standaard controleafspraken in 

het ziekenhuis bleven tijdens het onderzoek 

gehandhaafd.

De resultaten zijn veelbelovend. VOT had 

een bereik van meer dan 80 procent geobser-

veerde medicijninname. Een artikel over dit 

onderzoek wordt binnenkort verwacht.

…en in Belarus
Een ander voorbeeld kwam uit Minsk, de 

hoofdstad van Belarus. Aan dit onderzoek 

namen tien patiënten deel waarvan er vier 

MDR-tuberculose hadden maar geen medi-

catie per infuus kregen. Ook hier kreeg iedere 

patiënt een smartphone als incentive en daar-

naast werden ook de internetkosten betaald. 

De patiënten werden geïnstrueerd door een 

verpleegkundige over hoe een video te ma-

ken en te uploaden via de smartphone.

De acceptatie onder patiënten was goed. 

Acht van de tien patiënten gaven aan minder 

kosten te maken doordat zij niet of niet da-

SARAH VAN DE BERG
junior onderzoeker, KNCV Tuberculosefonds
JULIA VAN DER LAND
young professional, KNCV Tuberculosefonds
RIANNE VAN HUNEN 
verpleegkundig consulent, KNCV Tuberculose-
fonds 

‘Think digital’
Een van de sessies tijdens de Wolfheze Workshops 2017 was volledig gewijd aan digital health. De auteurs, als 

gasten aanwezig, raakten geïnspireerd door de presentaties over VOT en andere digitale mogelijkheden.

WOLFHEZE WORKSHOPS 2017

Sprekers Svetlana Pak en Kristian van Kalmthout (beiden KNCV Tuberculosefonds) bij de sessie over digital health.        (Fotografie: Gerard de Vries)
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gelijks naar een tbc-kliniek hoefden te reizen. 

Alle deelnemers zouden VOT aanbevelen bij 

andere patiënten. Vanaf oktober 2016 wordt 

het onderzoek uitgebreid naar 150 patiënten 

in zeven regio’s in Belarus.

Verbetering zorg
Deze en andere presentaties lieten zien dat 

digital health veel potentieel biedt bij de 

verbetering van geïntegreerde tbc-zorg. Zo 

is VOT een patiëntvriendelijke digitale aan-

vulling op de standaardzorg. We zouden 

misschien beter kunnen spreken van Video 

Supportive Care (VSC) gezien de centrale rol 

van de patiënt. 

Maar er is nog veel meer denkbaar. In de 

(nabije) toekomst zijn er wellicht digitale op-

lossingen als het inbouwen van chips in me-

dicijnen om het gebruik te monitoren of het 

inzetten van drones voor het transport van 

materialen en medicijnen.

Vervolgstappen
Huidige digitale initiatieven in de tbc-bestrij-

ding in de EU zijn veelbelovend en op een 

kleine schaal effectief. Een belangrijke vraag 

is of deze interventies ook kunnen worden 

toegepast op grotere schaal. Er is daarom 

grote behoefte aan meer onderzoek over de 

werking van e-health/m-health-interventies 

in verschillende doelgroepen en settings.

Daarnaast verdient een aantal andere punten 

de aandacht. Om te beginnen moet worden 

nagedacht over het onderhoud en de be-

scherming van persoonsgegevens bij het ge-

bruik van online databases. Daarnaast is de 

connectiviteit van verschillende digital health 

innovaties met andere systemen op landelijk 

niveau een punt van zorg, net als de connec-

tie op internationaal niveau als het gaat om 

dataverzameling.

In ieder geval verdient digital health het om 

onderdeel te zijn van alle processen in de 

tbc-bestrijding, met als adagium: ‘think digi-

tal’. Misschien ligt hierin wel een sleutel tot 

de eliminatie van tuberculose. 

Meer lezen over Wolfheze 2017?
www.kncvtbc.org/en/presentations-

wolfheze-workshops-2017/

Zie ook het artikel op pagina 18.

Intervention components
• Observation - of video clips  
• Incentive - provision of phone and data 
• Reminder - SMS and calls if no clip sent
• Social – relationship with VOT observer 
• Safety  – daily opportunity to report side effects
• Integrated – appt. reminder / co-morbidities
• Cheaper – compared to clinic time or outreach
• Efficient – economies of scale
• Less stigmatising
• Convenience – anytime, anyplace anywhere! 

Een patiënt laat tijdens VOT in Londen zijn 
medicatie zien.        (Eigen screenshot; 

met toestemming gepubliceerd.)

B E R I C H T E N

Alkmaar

Sinds 1 juni is Aleid ter Horst niet meer werkzaam als sociaal ver-

pleegkundige tbc-bestrijding bij de GGD Hollands Noorden.

Amsterdam

Maria Knapen is 15 juni gestopt als sociaal verpleegkundige bij de 

GGD Amsterdam.

Apeldoorn

Vanaf 1 juli 2017 is Ingrid Oldenboom gestopt als sociaal verpleeg-

kundige tbc-bestrijding bij de GGD Noord en Oost Gelderland.

Breda

Sinds 4 juli 2017 is Anja Buntsma werkzaam als sociaal verpleeg-

kundige tbc-bestrijding bij de GGD West-Brabant. Bij dezelfde 

GGD start 1 september Wilma van Trijp als sociaal verpleegkundi-

ge tbc-bestrijding. 

Bussum

Paula van Hoppe is vanaf 15 juli niet meer werkzaam bij de afde-

ling tbc-bestrijding van de GGD Gooi en Vechtstreek.

Den Haag

Joyce Toet is sinds 1 juni als sociaal verpleegkundige werkzaam bij 

de afdeling tbc-bestrijding van de GGD Haaglanden.

Groningen

Op 15 mei is Loes van der Weerd gestart als sociaal verpleegkun-

dige tbc-bestrijding bij de GGD Groningen. Zij is de vervanger van 

Hanneke Stoffers die met ingang van 22 mei dezelfde GGD heeft 

verlaten.

Rotterdam

Sinds 15 juni is Mirjam Contant (weer) werkzaam als sociaal ver-

pleegkundige tbc-bestrijding van de GGD Rotterdam Rijnmond. 

Venlo/Roermond/Heerlen

Op 1 juli is Marcel van Berkel gestopt als arts tbc-bestrijding bij de 

GGD Limburg Noord en Limburg Zuid.  Zijn taken worden overge-

nomen door Roald Gerritsen. 
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De wereld telt al meer dan acht mil-

jard mobiele telefoonaansluitingen 

en het aantal apparaten met in-

ternet-toegang, zoals computers, tablets 

en smartphones, neemt snel toe. Die groei 

zien we niet alleen in rijke landen, maar 

ook in landen met middelhoge of lage in-

komens. De beschikbaarheid van al deze 

communicatietechnologie biedt ongekende 

mogelijkheden om de al aanwezige syste-

men en informatie in de gezondheidszorg  

veel effectiever te gebruiken. Dat geldt ze-

ker voor de tbc-bestrijding.

Digitale toegang tot diagnose- en behandel- 

informatie kan bijvoorbeeld patiënten meer 

regie geven over hun behandeling. Het kan 

artsen helpen snellere en betere beslissin- 

gen te nemen. Het maakt begeleiding op 

afstand mogelijk. Maar de digitaal verza-

melde en ontsloten gegevens bieden het 

Nationale Tuberculose Programma (NTP) 

van een land ook essentiële informatie over 

hoe de epidemie en het succes van hun ac-

tiviteiten ervoor staan. De kansen zijn legio.

‘Digital health initiative’
Op dit moment wordt echter vooral in lan-

den waar tuberculose nog veel voorkomt 

de meeste informatie over de ziekte nog op 

papier ingevuld, verzameld en beheerd. Dat 

is tijdrovend en ontzettend inefficiënt. En 

veel erger: het staat verbetering van de zorg 

in de weg. Patiënten horen hun diagnose 

dan misschien niet snel genoeg om op tijd 

met de juiste behandeling te beginnen. Of een 

levensreddend geneesmiddel raakt tijdelijk 

‘op’ omdat de voorraadadministratie niet op 

orde is en er daardoor te laat besteld wordt.  

Daarom heeft KNCV Tuberculosefonds in 

2016 haar ‘digital health initiative’ ontwik-

keld. De bedoeling daarvan is expertise te 

delen en samenwerkingen aan te gaan om 

landen en hun NTP’s te ondersteunen. Een 

voorbeeld daarvan is het ‘landscape assess-

ment’, dat we onder andere in Kazachstan 

hebben toegepast. Daarmee helpen we 

landen in kaart te brengen hoe ze ervoor 

staan en op die basis een stappenplan te 

ontwikkelen om hun inzet van digital health 

te versterken.

Patiëntgerichte zorg
Onze strategie is erop gericht in digital 

health de patiënt centraal te stellen om zo 

de kwaliteit van de zorg en van de besluit-

vorming op alle niveaus te ondersteunen. 

Goede informatiesystemen, betrouwbare 

data en besluitvorming en beleid op basis 

van die data zijn daarbij essentieel. Daar-

mee stel je patiënten en behandelaars, lo-

kale gemeenschappen, NTP’s en nationale 

overheden in staat de best mogelijke beslui-

ten te nemen, of het nu gaat om diagnose 

en behandeling, educatie of surveillance en 

monitoring. (Zie ook Figuur 1.)

In de landen waar KNCV werkt, leggen 

we de focus op ‘local ownership’, op inter-

operabiliteit (dat wil zeggen dat systemen 

informatie zonder problemen en zoveel 

JOB VAN REST EN 
KRISTIAN VAN KALMTHOUT
consultants, KNCV TuberculosefondsPatiëntgerichte tbc-

zorg internationaal versterken

Digitale technologieën hebben een enorm potentieel bij het realiseren van de WHO End 

TB-strategie. In 2016 lanceerde KNCV Tuberculosefonds een ‘digital health initiative’ 

waarmee het veel landen helpt de tbc-bestrijding te verbeteren. Een overzicht.

FIGUUR 1. STRATEGISCH RAAMWERK DIGITAL HEALTH
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mogelijk automatisch uitwisselen) en op 

integratie met bestaande systemen en ge-

zondheidsprogramma’s.

Toolkit
Een van de uitdagingen is de effectieve en 

duurzame implementatie van deze digitale 

technieken. Een systeem is immers zo goed 

als de mensen die het gebruiken, en houdt 

niet op bij enkel de technische ontwikkeling 

van een applicatie. Om nauwkeurig in kaart 

te brengen waar digital health technieken 

kunnen bijdragen aan het verbeteren van 

zorg voor de patiënt heeft KNCV een tool-

kit ontwikkeld. Met behulp van deze toolkit 

wordt vanuit het perspectief van de patiënt 

naar mogelijke digitale technieken gekeken: 

van vroegtijdige opsporing en diagnose tot 

behandeling.

‘Diagnostic connectivity’
KNCV past digital health voornamelijk toe 

op drie gebieden: diagnose, behandeling 

en surveillance. Een snelle en accurate di-

agnose is essentieel, om te beginnen om de 

patiënt bijtijds met de juiste behandeling te 

laten beginnen en uiteindelijk ook om de 

epidemie onder controle te krijgen. Met 

een GeneXpert-test is razendsnel, al bin-

nen twee uur, bekend of iemand tubercu- 

lose heeft en om welk type het gaat. Door 

de GeneXpert op een online platform aan 

te sluiten – een voorbeeld van ‘diagnostic 

connectivity’ – wordt die diagnose direct 

gecommuniceerd met de betrokkenen.

Zo krijgen artsen in Botswana nu automa-

tisch de testresultaten van hun patiënten 

binnen, zodat ze meteen een behandelplan 

kunnen opstellen. Patiënten krijgen tevens 

een melding dat de testresultaten beschik- 

baar zijn. Die snelheid is winst bij een  

dodelijke infectieziekte als tuberculose. Ook 

in Bangladesh, Nigeria en Malawi onder-

steunt KNCV de toepassing van diagnostic 

connectivity.

Door de gegevens van meerdere GeneX-

perts te verzamelen en te analyseren, is 

bovendien goed te zien of en waar een tbc-

haard aan het ontstaan is. Met die informa-

tie is weer beter in te schatten waar en in 

welke hoeveelheden tbc-medicijnen nodig 

zijn. Een effectieve manier om fatale medi-

cijntekorten (of dure overschotten) te voor-

komen. Ook wordt het platform gebruikt 

om onderhoud en training te plannen. 

Surveillance en monitoring
Het verzamelen van informatie over tuber-

culose op papier is langzaam, inefficiënt en 

foutgevoelig. Door verschillende informa-

tiesystemen aan elkaar te koppelen zien we 

nu dat er in allerlei landen meer en precieze-

re informatie over de epidemie beschikbaar 

komt. Actuele patiëntinformatie, gekoppeld 

aan sociaal-economische gegevens en ge-

zondheidsdata, helpt bij het bedwingen van 

tbc-uitbraken, het al eerder genoemde eva-

lueren van programma’s van NTP’s en het 

uitvoeren van epidemiologisch onderzoek.

In landen als Mozambique, Malawi en Swa-

ziland bood KNCV technisch advies bij de 

overgang van papiergebonden systemen 

naar interoperabele op de patiënt gebaseer-

de digitale systemen.

Het NTP van Indonesië is met ondersteuning 

van KNCV begonnen de tbc-surveillance-

systemen te herzien. Doel is te komen tot 

een geïntegreerd systeem voor alle tbc-pa-

tiënten dat ook volledig geïntegreerd is met 

het overkoepelende Gezondheidsmanage-

ment Informatie Systeem van het ministerie 

van Volksgezondheid. Dat zou een enorme 

stap vooruit zijn voor zowel het patiënt- als 

het programma-management. Veel andere 

landen kunnen straks profiteren van de les-

sen die in Indonesië worden geleerd.

Volgende stappen
Naar verwachting zullen de komende jaren 

diagnostische middelen meer en meer aan 

elkaar gekoppeld worden. Daarmee kunnen 

we sneller de juiste behandeling voor iedere 

individuele patiënt bepalen, en sneller resis-

tentiepatronen op regionaal en op landelijk 

niveau signaleren. 

Digitale technieken zullen ook steeds vaker 

toegepast worden tijdens de behandeling. 

Bijvoorbeeld door het medicijngebruik au-

tomatisch in kaart te brengen door het ge-

bruik van SMS, ‘Video Observed Treatment 

(VOT)’, of een ‘Medication Event Reminder 

Monitor’ (een medicijndoosje dat auto-

matisch signalen doorgeeft bij het openen 

ervan). Deze technologieën maken het mo-

gelijk om de behandeling beter af te stem-

men op de patiënt, met specifieke stappen 

zoals voedingspakketten of psychologische 

ondersteuning. Mede hierdoor zal de effec-

tiviteit en kwaliteit van de behandeling de 

komende jaren verder verbeteren. 

We zullen pas volledig de vruchten van 

digital health plukken als we erin slagen 

surveillancesystemen te koppelen aan sys-

temen met laboratoriuminformatie, met be-

handelgegevens en met logistieke informa-

tie. Maar we zien nu al tekenen dat digital 

health bij kan dragen aan een wereldwijde 

doorbraak in patiëntgerichte tbc-zorg.   
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Uit een prevalentiestudie in 2013 

door het Nationaal Tuberculose 

Programma (NTP) in Ghana bleek 

dat van de patiënten met actieve tuberculo-

se minder dan 30 procent werd ontdekt. Dit 

terwijl van de wél ontdekte gevallen 86 pro-

cent succesvol behandeld werd. Wil Ghana 

de tbc-epidemie beteugelen en voldoen aan 

de WHO ‘End TB Strategy’-doelstellingen, 

dan zullen er veel meer patiënten met actie-

ve tuberculose gevonden moeten worden. 

Digitaal screenen
In 2009 bestond bij het NTP al het inzicht 

dat de opsporing (‘case detection rate’) (te) 

laag was, want toen werd het ‘Accelerating 

Case Detection of TB in Ghana’-project ge-

formuleerd. Kern van het project is scree-

ning van risicogroepen op tuberculose met 

digitale thoraxfoto’s. Het NTP, geadviseerd 

door het Nederlandse Mango Consult, 

deed voor de financiering van het project 

met succes een beroep op de zogenaamde 

ORIO-regeling van het Nederlandse minis-

terie van Buitenlandse Zaken. Een derde 

van de kosten van het project is een schen-

king aan de Ghanese overheid, voor de rest 

kon men tegen gunstige voorwaarden een 

lening afsluiten in Nederland. 

In 2012 won het Nederlandse Oldelft Be-

nelux de aanbestedingsprocedure voor het 

project. Vanwege financiële verwikkelingen 

duurde het tot voorjaar 2016 voordat het 

contract voor het project uiteindelijk door 

alle partijen ondertekend was. 

Voorbereidingstijd
In het project levert Oldelft Benelux 52 

digitale röntgenapparaten, een zevenjarig 

onderhoudsprogramma en passende tech-

nische en programmatische capaciteitsop-

bouw.

De implementatie van het project startte 

na allerlei voorbereidende besprekingen in 

augustus 2016. Zo moest bijvoorbeeld eerst 

Ghana Health Service (GHS, de uitvoerings-

organisatie van het ministerie van Volks-

gezondheid) nog de definitieve lijst van 

locaties vaststellen waar röntgenapparatuur 

geplaatst moest worden. Ook Oldelft had 

voorbereidingstijd nodig om de eerste ap-

paratuur te produceren. 

Röntgenapparatuur
De plaatsing van digitale apparatuur in 

Ghana is een logistieke uitdaging van jewel-

ste, in een land dat zes keer zo groot is als 

Nederland. De GHS hanteert als een van de 

selectiecriteria dat het beoogde ziekenhuis 

geen functionerend röntgenapparaat heeft. 

Het (veel) vóórkomen van tuberculose in 

het werkgebied van het ziekenhuis is een 

ander criterium. Dertig van de geselecteer-

de ziekenhuizen beschikken niet over een 

röntgenkamer. Daarom krijgen ze de appa-

ratuur in een speciale container geleverd die 

als röntgenkamer dienst kan doen (zie de 

foto). 

Achttien apparaten worden in een rönt-

genkamer geplaatst, twee worden in een 

vrachtwagen geleverd (te vergelijken met 

de Nederlandse Mobiele Röntgen Units) en 

tot slot zijn er nog twee draagbare appa-

raten. De vier laatstgenoemde apparaten 

worden door het NTP gebruikt voor scree-

ning op locaties, zoals bij gevangenissen, 

mijnen en bij uitbraken. 

Met uitzondering van de vier mobiele units 

zijn alle apparaten multifunctioneel. Er 

kunnen niet alleen thoraxfoto’s gemaakt 

worden, ook andere lichaamsdelen kun-

nen röntgenologisch worden onderzocht, 

zoals extremiteiten, buik, wervelkolom en 

schedel. Hoewel opgezet als een tbc-be-

strijdingsproject is er daarmee tevens spra-

ke van versterking van het gezondheids-

zorgsysteem op 48 plekken in Ghana. 

Capaciteitsopbouw
In een opleidingsplan, dat in de eerste twee 

jaar van het project wordt uitgevoerd, is 

de capaciteitsopbouw vastgelegd. Op lo-

kaal, regionaal en landelijk niveau worden 

MAURITS VERHAGEN
project manager, Delft Imaging Systems, 
Ghana

Versnellen van 
tbc-opsporing in Ghana
De tbc-bestrijding in Ghana is bezig met een sprong naar de toekomst, 

met de introductie van geavanceerde digitale opsporingsapparatuur en de 

bijbehorende personele en technische capaciteitsopbouw. Maurits Verhagen 

is er sinds september 2016 projectleider en medisch trainer.

DIGITALE THORAXFOTO’S  
EN TRIAGE MET CAD4TB
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paratuur wil men naar risicogroepen toe, 

zoals gedetineerden, mijnwerkers en bewo-

ners van krottenwijken, om ook hen actief 

te screenen op tuberculose. Hierbij zal een 

groot aantal thoraxfoto’s gemaakt gaan 

worden. 

Het aantal artsen/radiologen om al deze 

foto’s te beoordelen is beperkt en zij zijn 

bovendien meestal niet meteen beschik-

baar als de foto gemaakt is en de poten- 

tiële patiënt nog ter plaatse. De in Nijmegen 

ontwikkelde CAD4TB-software zal daarom bij 

het screenen worden ingezet als triage-instru-

ment, om te bepalen van welke mensen een 

GeneXpert-sputumonderzoek gedaan moet 

worden. CAD4TB analyseert de thoraxfoto 

en geeft binnen twee minuten met een score 

de waarschijnlijkheid aan dat de betreffende 

persoon aan actieve tuberculose lijdt. Het 

relatief dure GeneXpert-onderzoek wordt zo 

gerichter ingezet, waarmee het screenings-

programma kosteneffectiever wordt. 

Teleradiologie 
Veel van de voor het project geselecteerde 

ziekenhuizen liggen in landelijk gebied en 

hadden nog niet eerder de beschikking over 

röntgenapparatuur. De artsen in deze zie-

kenhuizen hebben vaak (nog) weinig erva-

ring met het zelf beoordelen van röntgen-

foto’s. Het voordeel van de digitale foto’s 

IT-deskundigen en röntgen-monteurs op-

geleid om uiteindelijk zelf alle onderhoud 

van de apparatuur te kunnen doen. Rönt-

genlaboranten worden opgeleid om de di-

gitale apparatuur goed te bedienen. 

Daarnaast worden artsen en medical assis-

tants getraind in het beoordelen van tho-

raxfoto’s en in het goed toepassen van de 

screeningsprotocollen van het NTP voor pa-

tiënten die het ziekenhuis bezoeken. De kli-

nisch werkzame artsen zijn hier, net zoals in 

Nederland, namelijk helemaal niet gewend 

om actief en systematisch risicogroepen op 

tuberculose te onderzoeken, terwijl het de 

bedoeling is dat zij dat wél gaan doen, bij 

voorbeeld bij de hiv-patiënten, de mijn-

werkers die zich in het ziekenhuis melden 

en de diabetici die onder behandeling zijn 

in het ziekenhuis. De klinische training van 

vijf dagen richt zich dan ook voornamelijk 

op de tbc/hiv-coördinatoren van de zieken-

huizen. Momenteel wordt gewerkt aan een 

web-based opfriscursus als vervolg op de 

vijfdaagse training. Het streven is deze cur-

sus begin 2018 ter beschikking te hebben. 

CAD4TB 
Het NTP wil de röntgenapparatuur in zie-

kenhuizen behalve voor screening van 

klinische risicogroepen ook inzetten voor 

contactonderzoek. En met de mobiele ap-

is dat deze via internet gemakkelijk gedeeld 

kunnen worden met meer ervaren collega’s 

en/of radiologen. Het project voorziet erin 

dat alle foto’s via internet naar een cen-

trale server in de hoofdstad Accra worden 

gestuurd. Via die server krijgen radiologen 

van de regionale ziekenhuizen (waaronder 

drie grote opleidingsziekenhuizen) toegang 

tot alle foto’s. Voor elke regio (Ghana kent 

tien regio’s) is een radioloog beschikbaar en 

op verzoek kunnen de ‘perifere’ artsen dus 

de radioloog van de eigen regio vragen een 

bepaalde foto te beoordelen en desgewenst 

overleggen (second opinion, teleradiologie). 

Daarnaast wordt het Centrale Archief van 

foto’s gebruikt om samen met de betrokken 

radiologen een systeem op te zetten waar-

mee de kwaliteit van de beoordeling van de 

gemaakte foto’s continu gemonitord wordt. 

Operationeel onderzoek 
Het is belangrijk te onderzoeken of de ge-

kozen aanpak daadwerkelijk leidt tot het 

(eerder) vinden van meer tbc-patiënten en 

bijdraagt aan het afnemen van de tbc-epi-

demie in Ghana. Daarom is er binnen het 

project ook aandacht voor wetenschap-

pelijk onderzoek door NTP. KNCV Tuber- 

culosefonds is hierbij als technisch adviseur 

LEES VERDER >>

De röntgencontainer bij het ziekenhuis van Wechiau in de Upper West region. De fraaie wachtruimte  
biedt schaduw, beschermt tegen regen en is goed geventileerd.                                                            (Fotografie: Maurits Verhagen)
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waren voorzien maar andere uitdagingen 

zijn onverwacht. Een paar voorbeelden ter 

illustratie. 

De lokale regelgeving voor het inklaren van 

projectgoederen blijkt gecompliceerder dan 

gedacht, vooral doordat nergens op een rij-

tje staat hoe de procedure precies is. 

Totaal onverwacht was een regeling van de 

sinds januari 2017 nieuwe regering. Daarbij 

moest voor alle van invoerrechten vrijge-

stelde goederen (zoals in ons project) van 

de ene op de andere dag het vrijgestelde 

bedrag eerst worden betaald om het later 

terug te kunnen claimen. Dit betekende een 

vooruitbetaling van ruim 50.000 euro per 

container met een onduidelijke termijn van 

terugvordering, een niet gebudgetteerde 

kostenpost. Met hulp van de Nederlandse 

ambassade en de EU-vertegenwoordiging 

hier in Accra hebben we gelukkig een speci-

ale status voor het project weten te krijgen, 

waardoor die vooruitbetaling niet meer no-

dig is. 

Te weinig laboranten
Een andere onverwachte uitdaging is het 

tekort aan gekwalificeerde röntgenlaboran-

ten. Vóór 2015 mochten ook lokaal opge-

betrokken. De voorbereidingen voor het 

onderzoek zijn in volle gang. 

Stand van zaken 
De eerste apparatuur werd in november 

2016 geïnstalleerd onder leiding van Ol-

delft-monteurs uit Nederland. Zij hebben 

ook nog bij de volgende installaties in janu-

ari 2017 geassisteerd, maar sindsdien wor-

den de installaties door een lokaal Ghanees 

team van monteurs gedaan. Inmiddels (half 

juli 2017) zijn 22 van de 48 apparaten ge-

plaatst (8 in een röntgenkamer en 14 in een 

container). In de maanden juli en augustus 

verwachten we nog eens 8 apparaten te 

plaatsen. Als er volgens de planning ge-

werkt kan blijven worden, zullen in febru-

ari 2018 de laatste apparaten geïnstalleerd 

worden. 

De opleiding van IT en technisch personeel 

is ongeveer halverwege. De opleiding van 

de röntgenlaboranten en artsen/medical as-

sistants loopt iets achter; een kwart daarvan 

is getraind. 

Uitdagingen
Een groot project als dit gaat natuurlijk ge-

paard met allerlei uitdagingen. Sommige 

leide ‘X-ray technicians’ foto’s maken. De 

Nuclear Regulatory Act van 2015 schrijft 

echter voor dat alleen nog gediplomeerde 

röntgenlaboranten röntgenfoto’s mogen 

maken. Gevoegd bij het met het Interna-

tionaal Monetair Fonds overeengekomen 

embargo op nieuw personeel in overheids-

dienst, werpt de nieuwe wet een bureau-

cratische barrière op voor ziekenhuizen die 

nog niet eerder over röntgenapparatuur be-

schikten en daarom ook geen röntgenlabo-

rant op de loonlijst hebben. De GHS werkt 

aan oplossingen, zoals ontheffing van het 

embargo en een claim op de in het najaar 

afstuderende groep van 30 ‘radiographers’. 

Dergelijke zaken nemen echter veel tijd 

in beslag. Vanwege de laboranten zijn we 

begonnen apparatuur te installeren in zie-

kenhuizen waar men al röntgenlaboranten 

heeft. Deze 15 ziekenhuizen zijn inmiddels 

van apparatuur voorzien. 

Tijd nodig
Het komt natuurlijk allemaal goed met die 

uitdagingen, het heeft alleen tijd nodig. 

‘Kakra kakra akoko bƐnum nsu’ zeggen ze 

hier: ‘de kip zal water beetje bij beetje drin-

ken’.   

De groep cursisten van de ‘Chest X-ray reading course’ in Kumasi (15-19 mei 2017) met de docenten. (Fotografie: Mark Blonk)
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O P I N I E

WANNEER ROEP JE ‘WOLF’?

Nederland behoort met een incidentie van 5/100.000 tot de landen 

met een lage tbc-incidentie. Dit betekent dat tuberculose inmiddels 

laag in de rij van de differentiaaldiagnoses staat. Een behandelaar 

vraagt vaak pas een thoraxfoto aan, om een maligniteit of pneu-

monie uit te sluiten, als de patiënt langdurig hoest. Maar dat kán 

natuurlijk ook de eerste presentatie van een tuberculose zijn. 

Ook voor de radioloog is tuberculose zo langzamerhand een rariteit. 

Het adagium ‘Think TB’ mag dan in de derde wereld nog volop  

leven, maar in de Nederlandse setting is dat steeds minder reëel. 

Een interessante vraag is daarom in hoeverre bij de eerste presen-

tatie op de röntgenafdeling van patiënten die achteraf een bewezen 

tuberculose hebben, aan dit ziektebeeld gedacht is.

In zes jaar 37 tbc-gevallen…
In het Medisch Spectrum Twente, met 1.100 bedden, worden ge-

middeld 46.000 thoraxfoto’s per jaar gemaakt. In de periode 2005-

2011 werden daar in totaal 37 patiënten gediagnosticeerd met 

pulmonale tuberculose. Voor al deze gevallen hebben we nog eens 

gekeken naar de thoraxfoto en het bijbehorende verslag. De vraag 

was met name of er specifieke afwijkingen te zien waren die pulmo-

nale tuberculose doen vermoeden.

Meer dan de helft van de aanvragen kwam vanuit de eerste lijn, de 

rest uit de kliniek. De informatie van de aanvrager was in de meeste  

gevallen niet veel meer dan de vermelding ‘langdurig hoesten’,  

samen met de vraag naar afwijkingen op de thoraxfoto die het 

klachtenpatroon konden verklaren. De meest voorkomende afwij-

kingen op de initiële thoraxfoto waren consolidatie (54%; 20 van 

de 37), cavitatie (27%; 10 van de 37), lymfadenopathie (27%; 10 

van de 37), pleuravocht en een miliair beeld. Bij een patiënt konden 

meerdere afwijkingen voorkomen. In twee van de gevallen (5%) 

werden geen afwijkingen beschreven.

Het bijbehorende verslag scoorden we op de verdenking van tuber-

culose. Die bleek in 11 van de 37 (30%) van de verslagen opge-

nomen in de differentiaaldiagnose. Een consolidatie gecombineerd 

met cavitatie leverde het vaakst de verdenking op tuberculose. Met 

name indien er sprake was van alleen pleuravocht, vergrote lymfe- 

klieren of een miliair beeld (één geval) werd de diagnose tuber- 

culose niet gesuggereerd. Belangrijke voorspeller voor de aanwe-

zigheid ervan blijkt buitenlandse afkomst (73%; 27/37) of recente 

reis in het buitenland (8%, 3/37). 

In de differentiaaldiagnose?
Het lijkt redelijkerwijs niet erg logisch dat de radioloog in zijn ver-

slag pulmonale tuberculose opneemt in de differentiaaldiagnose bij 

autochtone patiënten die niet recent een buitenlandse reis hebben 

gemaakt. De ziekte komt immers zeer weinig meer voor én pre-

senteert zich zeer aspecifiek op de röntgenfoto. Daar komt bij dat 

de aspecifieke presentaties passen bij veel frequenter optredende 

ziektebeelden. Zo bezien is het positief dat de radioloog toch in 

30 procent van de gevallen in het verslag tuberculose noemde als 

mogelijke verklaring van de afwijking.

Natuurlijk is de foto ‘slechts’ één onderdeel van de diagnostiek. 

Anamnese en symptomen (en uiteindelijk bacteriologie) zijn net zo 

belangrijk. Relevante beschikbare gegevens zijn van belang om de 

radioloog op het tbc-spoor te zetten. Waarbij we niet bij elk vlekje, 

beetje vocht of vergrote klier tuberculose hoeven te noemen. De 

aanvrager moet ook mede op basis van de röntgenologische ken-

merken zelf de differentiaaldiagnose maken.

‘Last but not least’
Niet elke keer ‘wolf’ roepen dus, als dat beest nauwelijks meer 

voorkomt. Maar denkt u zelf wel aan tuberculose? Stel dan de  

radioloog daarvan al bij de aanvraag op de hoogte. Dan kan voor-

af met de röntgenafdeling worden overlegd over beschermende 

maatregelen ter voorkoming van besmetting van medepatiënten en  

medewerkers in het ziekenhuis. 

PAUL VAN DER VALK

longarts, Enschede 

JAYANT KICHARI

radioloog, MST

ERIKA STEENBERGEN

coassistent MST
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VAN EEN KLEINE UITBRAAK 
NAAR MDR-TUBERCULOSE

Tuberculose en hiv
Dit jaar werd ruim aandacht besteed aan 

‘tuberculose en hiv’ en ‘de aanpak van 

multiresistente (MDR) tuberculose’ in Euro-

pa. Een aantal landen presenteerde ‘good 

TB/HIV practices’. Estland blijkt alle tbc/

hiv-patiënten in een consilium te bespre-

ken, net zoals dat in veel landen al met 

MDR-tbc-patiënten gebeurt. Portugal kent 

een geïntegreerde aanpak in klinieken die 

dienstverlening bieden op het gebied van 

tuberculose, hiv, hepatitis C en opiaat- 

substitutie. In Georgië en Servië werd 

door gerichte interventies het percentage 

hiv-geteste tbc-patiënten naar 90 procent 

gebracht. Een Europese survey liet zien dat 

er ook nog verbetermogelijkheden zijn, 

want in zeven landen worden tbc/hiv-pati-

enten gedurende de gehele behandeling in 

een ziekenhuis opgenomen. 

MDR-tuberculose
De nieuwe MDR-tbc-medicijnen (bedaqui-

line en delamanid) en het kortere MDR-be-

handelingsregime van 9-12 maanden 

stonden centraal in de sessie over MDR-tu-

berculose. De nieuwe medicijnen zijn ver-

vroegd vrijgegeven vanwege de grote 

noodzaak om MDR-tuberculose effectiever 

te kunnen behandelen, maar hebben de 

laatste onderzoeksfase nog niet volledig 

doorlopen. Dat vereist wel dat bijwerkin-

gen goed gemonitord moeten worden 

D e Wolfheze Workshops zijn ge-

noemd naar Wolfheze, een dorp 

in de buurt van Arnhem. Hier vond 

in 1990 een bijeenkomst plaats, die geor-

ganiseerd werd door KNCV samen met de 

International Union against Tuberculosis 

and Lung Diseases. Het doel was om tot 

een betere coördinatie te komen van de 

bestrijding van tuberculose in Europa. In 

mei dit jaar vond alweer de 18e Wolfheze 

Workshops plaats. Hoewel de bijeenkomst 

de laatste jaren in Den Haag plaats vindt, 

is de naam Wolfheze verbonden gebleven 

aan deze tweejaarlijkse bijeenkomst.

Internationaal is Wolfheze een begrip voor 

deze Europese conferentie, die nu samen 

met het Europese kantoor van de WHO en 

het European Centre for Disease Preven-

tion and Control (ECDC) wordt georgani-

seerd. Het karakter van de bijeenkomst is 

door de jaren heen hetzelfde gebleven. In 

een ontspannen sfeer ontmoeten zo’n 160 

tbc-bestrijders, onderzoekers, activisten 

en de laatste jaren ook enkele patiënten 

elkaar drie dagen lang. De setting biedt 

naast plenaire presentaties veel ruimte voor 

break-out sessies, dit jaar met veel posters, 

die onderlinge uitwisseling van ervaringen 

faciliteren. De presentaties worden vooraf 

vertaald in het Russisch of Engels en ook 

tijdens de presentatie en discussie vindt een 

simultaan-vertaling plaats.

ALBERT KIERS
longarts/arts tbc-bestrijding, GGD Fryslân
DICK VAN SOOLINGEN
Hoofd Tuberculose Referentie Laboratorium, 
IDS, RIVM en hoogleraar Medische Micro-
biologie Radboud Universiteit Nijmegen

Nieuws uit de  
Wolfheze Workshops 2017

(‘active drug-safety monitoring’ of aDSM). 

Kirgizië en Belarus rapporteerden over hun 

ervaringen met deze nieuwe medicijnen. 

Patiënten die voor kort niet meer behan-

deld konden worden, reageerden goed op 

deze medicijnen. Hun sputum werd nega-

tief en de bijwerkingen van de medicijnen 

waren relatief beperkt. 

Meer weten?
Deelname aan de Wolfheze Workshops 

is op uitnodiging, omdat gepoogd wordt 

een juiste mix van Europese deskundigen 

en betrokkenen bij elkaar te brengen. De 

presentaties waren live te volgen via web-

casting en alle presentaties zijn beschikbaar 

via www.kncvtbc.org/en/presentations- 

wolfheze-workshops-2017/

Een van de sessies dit jaar was volledig ge-

wijd aan digital health. Een impressie daar-

van vindt u op pagina 10.  

GERARD DE VRIES
tbc-coördinator, KNCV Tuberculosefonds/
RIVM-CIb

DEELNEMERS AAN DE WOLFHEZE WORKSHOPS 2017 (Fotografie: Oluf Christofferson, WHO Office of the European Region)
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WIM STOOP
arts tbc-bestrijding GGD Gelderland-Midden 
en GGD Gelderland-Zuid

Een nieuwe afwijking of 
een duur artefact? 

Bij een 51-jarige asielzoekster uit Irak wordt tijdens een rönt-

gencontrole aan het eind van de behandeling voor medias-

tinale lymfkliertuberculose (met 2HRZE/4HRE) een nieuwe 

consolidatie in het rechter bovenveld gezien. De diagnose was 

niet met kweek bevestigd. De vrouw had een sterk positieve tu-

berculinehuidtest en IGRA. De behandeling was elders gestart. Bij 

aanvang van de behandeling had ze een verminderde eetlust en 

was ze de laatste maanden 12 kg afgevallen. Twee maanden later 

voelde patiënt zich beter en vertoonde haar thoraxfoto een dui-

delijke verbetering van de kliermassa. 

De afwijking in het rechter bovenveld was op eerdere thoraxfoto’s 

niet zichtbaar. Progressie van tuberculose onder behandeling kan 

voorkomen bij slechte therapietrouw, bij onvoldoende genees-

middelenspiegels in het bloed of bij resistentie. De arts en ver-

pleegkundige hebben geen enkele twijfel over de therapietrouw, 

en denken vooral aan therapiefalen door onvoldoende bloedspie-

gels en/of resistentie. De patiënte wordt daarom opgenomen in 

een tuberculosecentrum. De CT-scan laat geen nieuwe afwijkin-

gen in de longen zien. 

Achteraf blijkt dat de consolidaties die rechts apicaal geprojec-

teerd worden op de thoraxfoto, gebaseerd zijn op… overprojectie 

van het haar. Ze droeg dat in een paardenstaart, die tijdens het 

maken van de foto was afgezakt. De behandeling wordt verder 

zonder problemen afgerond. 

Het artefact op de thoraxfoto leidde in dit geval tot forse onnodi-

ge medische zorg en kosten. Een en ander is teruggekoppeld aan 

de longarts-tbc-coördinator en aan de afdeling radiologie van het 

ziekenhuis waar de thoraxfoto gemaakt is. In het kader van de 

kwaliteitsbewaking verdient het ook een plaats in dit tijdschrift.  

D I A G N O S E  I N  B E E LD
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In de rubriek ‘klinische les’ bespreken we 

aan de hand van casuïstiek verschillende 

aspecten van tuberculose. In deze les wordt 

ingegaan op pulmonale tuberculose bij kin-

deren. In een volgende editie zal extrapul-

monale tuberculose bij kinderen besproken 

worden.

MARLEEN BAKKER
longarts, Erasmus MC Rotterdam

SANNE KLOOSTERMAN
kinderlongarts, Erasmus MC – 
Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam 

Tuberculose bij 
kinderen – deel I:  
pulmonale tuberculose 

K L I N I S C H E  L E S
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Casus 1
De eerste patiënt is een 14-jarige jongen afkomstig uit Somalië. Op 

11-jarige leeftijd is hij naar Kenia gevlucht vanwaar hij op zijn 12e 

naar Nederland gekomen is. Bij binnenkomst in Nederland zouden 

er geen afwijkingen zijn gezien op de thoraxfoto. Hij komt via de 

huisarts naar het ziekenhuis omdat hij sinds zes weken last heeft 

van hoesten, nachtzweten en koorts. Hij moet afgevallen zijn, om-

dat hij zijn riem een stuk strakker moet doen. Eten en drinken gaan 

de laatste zes weken moeizaam, en regelmatig braakt hij maaltij-

den uit. Hij hoest regelmatig wat bloed of bloederig slijm op. 

Bij lichamelijk onderzoek zien we een niet-zieke, magere jongen 

met palpabele lymfeklieren links in de hals en een gewicht van 34 

kg (laag gewicht voor zijn lengte). De thoraxfoto laat een consoli-

datie zien van de rechter bovenkwab met daarin een holte, en de 

suggestie van hilaire en mediastinale lymfadenopathie (zie afbeel-

ding 1 op de volgende pagina). De CT thorax bevestigt deze sug-

gestie: er zijn grote klieren zichtbaar rechts hilair en mediastinaal, 

naast het beeld van een infiltraat in de rechter bovenkwab met een 

caverne (afbeelding 2). 

Bloedonderzoek toont een lichte leuko- en trombocytose met 

een anemie en verhoogde ontstekingswaardes. Een hiv-test is 

negatief. Quantiferontest én tuberculinehuidtest (THT) zijn posi-

tief. Sputa op drie achtereenvolgende dagen tijdens opname zijn  

auramine-positief en in de kweek wordt later een goed gevoelige 

Mycobacterium tuberculosis gevonden.

Behandeling

Gestart wordt met isoniazide, rifampicine, ethambutol en pyrazina-

mide. De patiënt en zijn moeder nemen de behandeling zeer seri-

eus en slaan geen dag over van de therapie die in eerste instantie 

na ontslag gesuperviseerd wordt door de thuiszorg.

Een laatste sputum opgehoest 2,5 week na start van de therapie 

wordt nog kweekpositief, daarna kan hij geen sputum meer op-

hoesten. De patiënt knapt onder de behan-

deling goed op en kan probleemloos uitbe-

handeld worden. Een thoraxfoto één maand 

voor het staken van de medicatie toont een 

vrijwel normaal röntgenbeeld met alleen wat 

restafwijkingen in de rechter bovenkwab (af-

beelding 3). 

Casus 2
Hier gaat het om een 7-jarige jongen die in Ne-

derland geboren is. In de zomervakantie gaat 

hij op bezoek bij familie in Angola en Rwanda. 

Hij, zijn zusjes en moeder krijgen daar diarree 

met braken en koorts waarvan iedereen behal-

ve de patiënt binnen een week opknapt. Als 

hij na drie weken nog steeds koorts en diarree 

heeft, neemt zijn moeder hem mee naar de 

spoedeisende hulp.

Klachten van hoesten heeft hij niet, wel heeft 

hij hoofdpijn en een temperatuur van 39,9 

graden Celsius. Hij weegt 30 kg (normaal 

gewicht voor zijn lengte). Bij verder lichame-

lijk onderzoek is hij niet kortademig en over 

de longen worden geen crepitaties of piepen 

gehoord. Nekstijf is hij niet. Bloedonderzoek 

toont een milde anemie en verhoogde acute 

infectiewaardes. Primaire verdenking gaat uit 

naar malaria, maar een dikke-druppelonder-

zoek is negatief. Breed onderzoek wordt inge-

zet naar andere oorzaken van de koorts, met 

name naar parasieten en virussen, maar een 

verwekker wordt niet aangetoond. Ook on-

derzoek naar hiv-infectie is negatief.
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AFBEELDING 1 (CASUS 1): 
BIJ PRESENTATIE CONSOLIDATIE VAN DE 
RECHTER BOVENKWAB MET DAARIN EEN 
HOLTE, EN DE SUGGESTIE VAN HILAIRE EN 
MEDIASTINALE LYMFADENOPATHIE

AFBEELDING 2 (CASUS 1): 
CT THORAX BIJ PRESENTATIE MET ZEER 
UITGEBREIDE NECROTISERENDE LYMFE-
KLIEREN EN EEN UITGEBREIDE CONSO-
LIDATIE VAN DE RECHTER BOVENKWAB 
MET HIERIN EEN CAVITATIE 

AFBEELDING 3 (CASUS 1): 
NA VIJF MAANDEN THERAPIE VRIJWEL 
NORMAAL RÖNTGENBEELD MET ALLEEN 
WAT RESTAFWIJKINGEN IN DE RECHTER 
BOVENKWAB

Een röntgenfoto van de thorax toont een 

verdichting rechts paramediastinaal met 

verdenking op lymfadenopathie en partiële 

atelectase, een beeld dat goed compatibel 

kan zijn met de diagnose tuberculose (af-

beelding 4). Een CT-scan toont uitgebreide 

infiltratieve afwijkingen in de rechter bo-

venkwab en middenkwab met matglasno-

duli, die ook in de linker long te zien zijn, 

passend bij kleine infectiehaarden beider-

zijds. Daarnaast mediastinale en rechts hi-

laire lymfadenopathie. Interferon-gamma 

release assay én THT zijn positief. Sputum 

kan de patiënt in eerste instantie niet opge-

ven; nuchtere maaginhoud is auramine- en 

PCR-negatief.

Behandeling

Na uitsluiten van differentiaaldiagnoses 

blijft als werkdiagnose tuberculose staan, 

waarop gestart wordt met isoniazide, ri-

fampicine, ethambutol en pyrazinamide. 

Na de start komt kweekbevestiging van 

een goed gevoelige tbc-stam uit de nuch-

tere maaginhoud.

De patiënt verdraagt de medicatie goed, 

afgezien van incidenteel braken na inname. 

De koorts en ook de diarree verdwijnen 

snel na start behandeling. Wel begint hij 

te hoesten en is er binnen een paar weken 

opnieuw koorts, zonder kortademigheid of 

toename van algeheel ziek zijn. 

Beeldvorming wordt herhaald en toont 

achteruitgang ten opzichte van de uit-

gangsbeeldvorming. Sputum ingezet op 

dat moment blijkt PCR-positief, kweken 

blijven echter negatief.

Een duidelijke verklaring voor de achteruit-

gang is er niet, wel ontstaat twijfel over de 

therapietrouw en wordt patiënt op Directly 

Observed Treatment (DOT) gezet, aanvan-

kelijk via de GGD en later via de thuiszorg. 

Sputumonderzoek drie weken na start DOT 

was auramine 1+ en PCR-positief, kweken 

blijven negatief. Medicatiespiegels vallen 

binnen de therapeutische range. Ondanks 

inname van medicatie onder DOT blijven 

de afwijkingen op de thoraxfoto toenemen 

(zie afbeelding 5) hoewel de koorts inmid-

dels is verdwenen en de patiënt zich beter 

voelt. 

Gezien enerzijds de onzekerheid over de 

therapietrouw in de eerste maand en an-

derzijds de uitgebreidheid van de afwijkin-

gen is uiteindelijk besloten deze patiënt in 

totaal tien in plaats van de gebruikelijke zes 

maanden te behandelen. Een CT thorax na 

tien maanden therapie toont het ontstaan 

van bronchiëctasieën als restafwijking na 

doorgemaakte tuberculose (afbeelding 6). 

Bespreking
Tuberculose bij kinderen komt in Neder-

land veel minder vaak voor dan bij volwas-

senen, in 2016 ging het om 49 kinderen. 

Daarmee is er bij kinderen nog meer risico 

op ‘doctor’s delay’ dan bij volwassenen. Er 

zijn meer verschillen: vergeleken met vol-

wassenen hebben kinderen vaker extrapul-

monale tuberculose. Ook een pulmonale 

tuberculose zoals boven beschreven met 

opvallend forse lymfadenopathie, komt 

vaker voor. Gezien de kleinere luchtweg-

diameter bij kinderen is de kans op lucht-

wegobstructie met een daarbij behorende 

atelectase door die lymfadenopathie groter 

dan bij volwassenen. Hoewel de patiënt uit 

casus 2 nooit duidelijke klinische tekenen 

heeft gehad van luchtwegobstructie kun-

nen we een geringe obstructie toch niet 

uitsluiten. 

Therapietrouw?

Progressie van de radiologische afwijkingen 

in de eerste maand zou door gebrekkige 

therapietrouw verklaard kunnen worden. 

Na de eerste maand is de therapietrouw 

veel beter geweest, leken spiegels goed en 

was inmiddels goede gevoeligheid beves-

tigd. De discrepantie tussen klinisch en ra-

diologisch beeld in het verdere beloop van 

deze casus zou verklaard kunnen worden 

door een paradoxale reactie. De literatuur 

beschrijft paradoxale reacties na het star-

ten met tuberculostatica bij immuuncom-

petente kinderen in zo’n 10 procent van de 
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AFBEELDING 4 (CASUS 2): 
BIJ PRESENTATIE VERDICHTING RECHTS 
PARAMEDIASTINAAL MET VERDENKING 
OP LYMFADENOPATHIE EN PARTIËLE 
ATELECTASE

AFBEELDING 5 (CASUS 2): 
BIJNA 3 MAANDEN NA START 
BEHANDELING

AFBEELDING 6 (CASUS 2): 
BRONCHIËCTASIEËN IN DE RECHTER  
BOVENKWAB ALS RESTAFWIJKING 
VAN DOORGEMAAKTE TUBERCULOSE, 
1,5 JAAR NA STAKEN THERAPIE

gevallen van met name pulmonale tuber-

culose (1, 2). 

Bij (kleine) kinderen wordt minder vaak dan 

bij volwassenen caverneuze tuberculose ge-

zien, zodat ook minder vaak op luchtweg-

materiaal de diagnose gesteld kan worden. 

Reden dat er minder vaak cavernes gezien 

worden is het bij (jonge) kinderen beperkter 

vermogen om granulomen te vormen, die 

bij uiteenvallen de cavernes vormen.

Sputuminductie 

Opvallend is het gemak waarmee de pati-

ent uit casus 1 op drie achtereenvolgende 

dagen auramine-positief sputum produ-

ceert. Bij casus 2 ontstond holtevorming 

pas geruime tijd na start van de behande-

ling. Tuberculose kon bij hem aanvankelijk 

alleen in nuchtere maaginhoud worden 

aangetoond. Voor kinderen is deze manier 

van verkrijgen van luchtwegmateriaal nog 

steeds heel belangrijk omdat veel jonge 

kinderen niet in staat zijn om adequaat 

sputum op te hoesten. In de praktijk pro-

beren we naast de diagnostiek op nuchtere 

maaginhoud ook toenemend via sputum-

inductie sputum te verkrijgen bij (jonge) 

kinderen (3). Dit vergroot de kans op be-

vestiging van de diagnose. Bij jonge kinde-

ren met een duidelijk klinisch beeld kan het 

van minder groot belang zijn om een harde 

microbiologische bevestiging te hebben als 

de bron bekend is, met name als dit één 

van de ouders is. 

Richtlijn

In de update van de richtlijn medicamen-

teuze behandeling van tuberculose (4) is 

de dosering van de eerstelijnsmiddelen 

voor kinderen aangepast naar hogere do-

seringen zoals ook bij deze twee casussen 

toegepast: isoniazide 10 (10-15) mg/kg, 

rifampicine 15 (10-20) mg/kg, ethambutol 

20 (15-25) mg/kg en pyrazinamide 35 (30-

40) mg/kg met dezelfde maximale doserin-

gen als bij volwassenen (van respectievelijk 

300 mg, 600 mg, 1.600 mg en 2.000 mg). 

De WHO-richtlijn en het Handboek Tuber-

culose 2016 (5, 6) hanteren bij een gewicht 

boven 25 kg de volwassen doseringen.  

Met name de doseringen voor isoniazide 

en rifampicine vallen dan bij kinderen met 

een gewicht van net boven de 25 kg be-

duidend lager uit dan de doseringen die in 

de richtlijn ‘Medicamenteuze behandeling 

van tuberculose’ geadviseerd worden voor  

kinderen. Beide patiënten verdroegen de op  

de laatstgenoemde richtlijn gebaseerde do-

seringen van 300 mg isoniazide en 600 mg 

rifampicine goed.  
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MONICA KIEZEBRINK
hoofd Communicatie en Fondsenwerving, 
KNCV Tuberculosefonds

Nieuwe medicijnen en kortere behandeling 
bieden MDR-tbc-patiënt hoop

K N C V  N I E U W S

Na bijna veertig jaar zijn er eindelijk 

nieuwe medicijnen beschikbaar 

voor patiënten met multiresistente 

(MDR) tuberculose. Dat betekent nieuwe 

hoop voor mensen voor wie niet of nau-

welijks meer behandeling mogelijk was en 

kortere, beter vol te houden behandeltra-

jecten.

 

Met Challenge TB, gefinancierd door 

USAID, ondersteunt KNCV Tuberculose-

fonds de introductie van nieuwe medi-

cijnen en kortere behandeltrajecten in 

achttien landen. Zo ook in Kirgizië, waar 

na een intensieve voorbereiding de eerste 

patiënten in januari van start konden met 

een verkort behandeltraject. Vijf maan-

den later waren er 62 patiënten gestart, 

waaronder zeven jongeren en drie kinde-

ren. De verkorte behandeling duurt slechts 

negen in plaats van de gebruikelijke 20 tot 

24 maanden, een enorme vooruitgang. 

Op het moment van schrijven hebben zes 

patiënten de eerste intensieve fase in het 

ziekenhuis afgesloten. Zij kunnen nu am-

bulant worden behandeld. 

Intensieve voorbereiding
Aan de introductie van nieuwe medicijnen 

en korte behandeltrajecten gaat een lang 

en intensief traject vooraf. Alle raderen 

moeten in elkaar passen, van commitment 

van de overheid tot aanpassen van richt-

lijnen, van legitimatie en voorraadbeheer 

van medicijnen tot het systeem voor mel-

ding van bijwerkingen en van triage voor 

de juiste behandeling tot training van ge-

zondheidswerkers. KNCV Tuberculose-

fonds initieert en ondersteunt deze pro-

grammatische invoering.  

De vierjarige Ilias en zijn twee jaar oude 
zusje Sumaya kregen beide in februari de 
diagnose multiresistente tuberculose. Nu, 
slechts enkele maanden later, zijn zij weer 
thuis bij hun moeder en de rest van het 
gezin, waar ze de rest van de behandeling 
mogen afmaken. Een hartverwarmend 
succes, dat vooral te danken is aan de grote 
inzet van de betrokken gezondheidswerkers.

(Fotografie: KNCV/USAID)

AGENDA TRAININGEN, CURSUSSEN EN CONGRESSEN

mei 2017 t/m januari 2018
‘Werken in de tuberculosebestrijding’
(basiscursus voor sociaalverpleegkundigen 
+ cursus contactonderzoek)

Locatie : Den Haag/Utrecht
Organisatie : KNCV Tuberculosefonds
Informatie : niesje.jansen@kncvtbc.org

18-20 september 2017
European Advanced Course in Clinical 
Tuberculosis

Locatie : Nobel Forum, Stockholm
Organisatie : Karolinska Institutet 
Informatie : marianne.wieser@kncvtbc.org

5 oktober 2017
Communiceren met en begeleiding van 
asielzoekers in de tbc-bestrijding

Locatie : Arq, Diemen
Organisatie : NSVT, Vakgroep Tuberculose V&VN
Informatie : marike.jongsma@ggd.groningen.nl

11-14 oktober 2017
48th Union World Conference on Lung 
Health

Locatie : Guadalajara, Mexico
Informatie : http://guadalajara.worldlunghealth.org/

11 en 12 januari 2018 Studiedagen VvAwT
Locatie : Amersfoort
Informatie :  secretariaat Nascholingscommissie VvAwT,  

vanberkel.cons@upcmail.nl

21 maart 2018
Landelijke nascholingsdag medisch-
technisch medewerkers

Locatie : Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Organisatie : MTMBeVe i.s.m. KNCV Tuberculosefonds
Informatie : s.gerrets@Rotterdam.nl 

12 en 13 april 2018
Nascholingsdagen sociaal verpleeg-
kundigen tbc-bestrijding

Locatie : ISVW, Leusden
Organisatie : NSVT, Vakgroep Tuberculose V&VN
Informatie : t.berends@umcg.nl 
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T U B E R C U L O S E  I N  N E D E R L A N D

aantal geregistreerde actieve tuberculose (alle vormen)
naar maand van diagnose, 2015-2017*, Nederland

aantal geregistreerde LTBI
naar maand van diagnose, 2014-2016*, Nederland

aantal eerstegeneratie-migranten met actieve tuberculose naar  
geboorteland (top 9) naar drie grootste risicogroepen, Q1 2017
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HENRIEKE SCHIMMEL 

medewerker Surveillance en Datamanagement 

Tuberculose (SDtbc), afdeling Epidemiologie en 

Surveillance, RIVM-CIb

ERIKA SLUMP 

consulent tbc-surveillance, afdeling  

Epidemiologie en Surveillance, RIVM-CIb

RAPPORTAGE NTR EERSTE 
KWARTAAL 2017 

Aantal tbc-
patiënten iets 
afgenomen 
In het eerste kwartaal van 2017 werden 208 tbc-patiënten 

gemeld aan het NTR. Dit is 13 procent minder dan in het 

eerste kwartaal van 2016 (maar 9 procent meer dan in 

dezelfde periode van 2015). De afname geldt voor alle regio’s 

behalve Rotterdam. 

In het eerste kwartaal van 2017 ging het bij 53 procent van de 

gemelde patiënten om longtuberculose. Zes-en-zestig procent 

van de tbc-patiënten is geboren in het buitenland. Van 12 pro-

cent is het geboorteland nog niet bekend. De grootste groep 

patiënten geboren in het buitenland is afkomstig uit Eritrea 

(35), gevolgd door patiënten uit Marokko (19) en Somalië (11). 

Onder asielzoekers
Het aantal asielzoekers met tuberculose nam eveneens iets af. 

In het eerste kwartaal van 2017 waren dat er 29 (waarvan 25 

afkomstig uit Eritrea/Ethiopië). In 2015 en 2016 betrof het in 

dezelfde periode respectievelijk 33 en 46 asielzoekers. Het aan-

tal asielzoekers met tuberculose met geboorteland Syrië, het 

land waar de meeste asielzoekers in Nederland in 2015 en 2016 

vandaan kwamen, was twee in het eerste kwartaal van 2017. 

In dezelfde periode van 2015 en 2016 was dit aantal respectie-

velijk 3 en 4.  

Meer weten?
•   Ga naar: www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tuberculose/ 

Surveillance/Stand_van_zaken_actueel_2016_en_2017  

en klik op kwartaalrapportages CPT.

•  Of kijk op: www.atlasinfectieziekten.nl/tbc
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 ¾ niet behorend tot 1 van de 3 grootste risicogroepen/ onbekend    
¾ Gedocumenteerd contract van besmettelijke patiënt          
¾ Vlucht./asielz. < 2,5 jr in NL 
¾ Immigrant < 2,5 jr in NL
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K N C V  P O RT R E T

Niesje Jansen, senior verpleegkundig 

consulent/kwaliteitscoördinator/ 

ambtelijk secretaris plenaire  

visitatiecommissie

KNCVTBC.ORG

‘ BLIJF KRITISCH KIJKEN WAAROM 
WE DOEN WAT WE DOEN’

Bij de start van haar werk als sociaal verpleegkundige, 

eind jaren tachtig, krijgt Niesje Jansen drie uur per 

week voor tbc-gerelateerd werk. ‘Maar dat zal snel 

verdwijnen, want tuberculose is al bijna weg uit Neder-

land,’ wordt er nog bij gezegd. Inmiddels zijn we bijna 

dertig jaar verder en heeft ze op lokaal, landelijk en 

internationaal niveau bijgedragen aan tbc-bestrijding. 

Haar motto daarbij is onveranderd: ‘Waarom doen we 

wat we doen? En hoe doen we dat zo goed mogelijk?’

Direct na haar afstuderen als HBO Verpleegkundige, in 1988, kan 
Niesje aan de slag bij de GGD in Gelderland. Als sociaal verpleeg-
kundige krijgt ze een breed takenpakket, maar de paar uur dat ze aan 
tuberculose mag besteden, doen haar interesse in de infectieziekte 
groeien. Met de jaren krijgt ze steeds meer tbc-gerelateerd werk. Ze 
wordt lid van de beroepsvereniging, neemt deel in de werkgroep na-
scholing en raakt innig betrokken bij ontwikkelingen in de Nederland-
se tbc-bestrijding. Rond de eeuwwisseling besluit Niesje, inmiddels 
een ervaren tbc-verpleegkundige, om een docentenopleiding te gaan 
doen. Met het behalen van haar diploma 2e graad docent verpleeg-
kundige is ze klaar voor een nieuwe uitdaging. Die vindt ze bij KNCV 
Tuberculosefonds, waar ze succesvol solliciteert naar de functie van 
Consulent Verpleegkundige.

‘Van elkaar leren’
Haar ervaring en perspectief helpen haar nog dagelijks in haar missie 
om de tbc-bestrijding beter te maken: “Gelukkig zie je steeds minder 
tuberculose in Nederland. Juist daarom wordt het steeds belangrijker 
dat we zorgen dat de mensen in het veld niet de kwaliteit verliezen, 
dat de kennis, kunde en aandacht ook bij een afnemende incidentie 
behouden blijven.” Niesje heeft duidelijk in beeld welke elementen 
daarvoor belangrijk zijn: “Richtlijnen, goede trainingen, collegiaal 
overleg, onderzoek en een kwaliteitsinstrument. Voorop staat dat je 
mét en ván elkaar leert.”

‘Verpleegkundige als spil’
Inmiddels is Niesje ook ambtelijk secretaris van de plenaire visitatie-
commissie in Nederland, werkt ze aan ‘cross-border TB control’ en 
past ze haar ervaring internationaal toe. Maar ze is nooit vergeten 
verpleegkundige te zijn: “Al sinds ik in de tbc-bestrijding werk, hoor 
ik dat de verpleegkundige daarin een spil is. Dat hoor ik hier en inter-
nationaal. Toch zijn verpleegkundigen vaak niet echt zichtbaar en ook 
de ‘evidence’ achter het verpleegkundig handelen is niet altijd aan-
wezig. Verpleegkundigen moeten meer het gevoel krijgen dat ze hun 
verhaal kunnen en mogen uitdragen.” Met het onderzoek ‘Improving 
patiënt support Interventions’, dat uiteindelijk moet leiden tot een 
richtlijn voor verpleegkundige begeleiding, hoopt ze ook hieraan haar 
steentje bij te dragen. 




