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BESTELFORMULIER VOORLICHTINGSMATERIAAL 
 
 

Aanvragende instelling: 

GGD / andere instelling:  

Contactpersoon:  

Adres (voor verzending van de 
folders): 

 

E-mailadres:  

Tel:  

Datum:  

 

Bestelling: 

Alle folders zijn digitaal beschikbaar via www.kncvtbc.org, enkele folders zijn ook in gedrukte vorm 
beschikbaar. Het bestellen van gedrukte folders (in onderstaande lijst nr. 4, 7, 8, 12), kan via dit formulier en 
bij voorkeur per mail verzenden naar: folders@kncvtbc.org  

De folders die alleen digitaal beschikbaar zijn, zijn via een hyperlink (in onderstaande tekst onderstreept) te 
benaderen.  
 

 Doelgroep Aantal exemplaren 

1. Wat is tuberculose? Patiënten met actieve tuberculose. 

( Engels, Frans, Arabisch, Nederlands, Somalisch, Tigrinya en Pools) 

Alleen digitaal 

2. Hoesthygiëne en leefregels bij open 

tuberculose 

Patiënten met een besmettelijke vorm van tuberculose. 

(Nederlands) 

Alleen digitaal 

3. Wat is een tuberculose-infectie? Patiënten met een Latente Tuberculose Infectie. 

(Nederlands en Pools) 

 

Alleen digitaal 

4. Informatie Tuberculinehuidtest en IGRA Personen die komen of uitgenodigd worden voor een tuberculinehuidtest 

en/of IGRA. 

(digitaal in Arabisch, Engels, Nederlands en Somalisch) 

 

In gedrukte vorm: 

Nederlands 

 

Engels 

 

5. Informatie over tbc-onderzoek met een 

röntgenfoto 

Personen die komen of uitgenodigd worden voor een röntgenfoto. 

(Nederlands) 

Alleen digitaal 

6. BCG-vaccinatie Ouders van kinderen die in aanmerking komen voor BCG-vaccinatie.  

(Nederlands/Engels/Arabisch/Somalisch) 

Alleen digitaal 

7. BCG-instructiekaart Ouders van kinderen die een BCG vaccinatie hebben gehad. Ingedrukte vorm: 

 Nederlands/Frans/Arabisch  

 Nederlands/Spaans/Portugees  

 Nederlands/Engels/Somalisch  

 Nederlands/Tigrinya  

8. Tuberculose en contactonderzoek Personen die in aanmerking komen voor contactonderzoek  

(digitaal in Arabisch, Engels, Nederlands, Somalisch en Tigrinya) 

In gedrukte vorm: 

Nederlands 

https://www.kncvtbc.org/kb/patientnl-07-2015-pdf/
https://www.kncvtbc.org/kb/hoestnl-07-2015-pdf/
https://www.kncvtbc.org/kb/wat-is-een-tuberculose-infectie/
https://www.kncvtbc.org/kb/tuberculinehuidtest-hoe-zo/
https://www.kncvtbc.org/kb/f14d-nl-rontgen-122014-pdf/
https://www.kncvtbc.org/kb/f14d-nl-rontgen-122014-pdf/
https://www.kncvtbc.org/kb/folder-nieuw-bcg-vaccin/
https://www.kncvtbc.org/kb/bcg-instructiekaart/
https://www.kncvtbc.org/kb/tuberculose-en-contactonderzoek/
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Engels 

 

 

9. Informatie over tbc-screening voor 

immigranten 

Immigranten of asielzoekers die komen voor 1e screening of vervolgscreening 

op tuberculose. 

(Nederlands, Arabisch, Armeens, Chinees, Engels, Frans, Farsi, Russisch, 

Somalisch, Spaans, Tigrinya) 

Alleen digitaal 

10. Informatiefolder over tbc-screening voor 

ingeslotenen 

Gedetineerden die voor screening middels een röntgenfoto in aanmerking 

komen. Deze wordt door de medische dienst van de inrichting. 

(Nederlands).  

Bij medische dienst ook verkrijgbaar in Engels/Frans/Duits/Spaans/ Turks en 

Arabisch) 

Alleen digitaal 

11. Periodieke screening – tuberculose op het 

werk 

Personen die vanwege hun werk in aanmerking komen voor periodiek 

onderzoek. 

(Nederlands) 

Alleen digitaal 

 

12. Reizen en tuberculose 

Adviezen om tuberculose te voorkomen 
Reizigers naar voor tuberculose endemische gebieden.  

(Nederlands) 

Digitaal en in 

gedrukte vorm 

 

13. Doe even een simpele tbc test: dat is beter 

voor ons allemaal 

Asielzoekers die komen voor vervolgscreening op tuberculose. 

(Nederlands en Tigrinya) 

Alleen digitaal 

14. De tbc-bloedtest. Doe even een simpele 

test: dat is beter voor ons 
Asielzoekers die komen voor vervolgscreening op tuberculose. 

(Nederlands en Tigrinya) 

Alleen digitaal 

15. Wat is tbc? Doe even de tbc test: dat is 

beter voor ons allemaal 

Asielzoekers die komen voor vervolgscreening op tuberculose. 

(Nederlands en Tigrinya) 

Alleen digitaal 

16. De tbc-bloedtest is positief: wat nu?  

De dokter(sassistent) wilt u graag verder 
helpen, doe daarom ook het 

vervolgonderzoek 

Asielzoekers die voor vervolgonderzoek moeten komen omdat de IGRA 

positief is. 

(Nederlands en Tigrinya) 

Alleen digitaal 

17. Infographic Wat je moet weten over 

tuberculose (tbc) 

Algemeen publiek 

(Nederlands) 

Alleen digitaal 

18. Infographic Wat je moet weten over 

tuberculose en HIV/AIDS 

Algemeen publiek 

(Nederlands en Engels) 

Alleen digitaal 

 
 

https://www.kncvtbc.org/kb/informatie-over-tuberculose-screening-voor-immigranten/
https://www.kncvtbc.org/kb/informatie-over-tuberculose-screening-voor-immigranten/
https://www.kncvtbc.org/kb/informatiefolder-over-tbc-screening-voor-ingeslotenen/
https://www.kncvtbc.org/kb/informatiefolder-over-tbc-screening-voor-ingeslotenen/
https://www.kncvtbc.org/kb/periodiekscreenwerk-08-2015-pdf/
https://www.kncvtbc.org/kb/periodiekscreenwerk-08-2015-pdf/
https://www.kncvtbc.org/kb/reisnl-08-2015-pdf/
https://www.kncvtbc.org/kb/reisnl-08-2015-pdf/
https://www.kncvtbc.org/kb/doe-even-een-simpele-tbc-test-dat-is-beter-voor-ons-allemaal/
https://www.kncvtbc.org/kb/doe-even-een-simpele-tbc-test-dat-is-beter-voor-ons-allemaal/
https://www.kncvtbc.org/kb/de-tbc-bloedtest-doe-even-een-simpele-tbc-test-dat-is-beter-voor-ons-allemaal/
https://www.kncvtbc.org/kb/de-tbc-bloedtest-doe-even-een-simpele-tbc-test-dat-is-beter-voor-ons-allemaal/
https://www.kncvtbc.org/kb/wat-is-tbc-doe-even-de-tbc-test-dat-is-beter-voor-ons-allemaal/
https://www.kncvtbc.org/kb/wat-is-tbc-doe-even-de-tbc-test-dat-is-beter-voor-ons-allemaal/
https://www.kncvtbc.org/kb/de-tbc-bloedtest-is-positief-wat-nu/
https://www.kncvtbc.org/kb/de-tbc-bloedtest-is-positief-wat-nu/
https://www.kncvtbc.org/kb/de-tbc-bloedtest-is-positief-wat-nu/
https://www.kncvtbc.org/kb/de-tbc-bloedtest-is-positief-wat-nu/
https://www.kncvtbc.org/kb/infographic-wat-je-moet-weten-over-tuberculose/
https://www.kncvtbc.org/kb/infographic-wat-je-moet-weten-over-tuberculose/
https://www.kncvtbc.org/kb/infographic-wat-je-moet-weten-over-tuberculose-en-hiv/
https://www.kncvtbc.org/kb/infographic-wat-je-moet-weten-over-tuberculose-en-hiv/
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