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Interventies bij een groot 
contactonderzoek rond een patiënt 
met een verstandelijke beperking

De bijzondere situatie rond deze pa-

tiënt betekent onder andere dat 

de medische en verpleegkundige 

activiteiten zich afspelen in de woning van 

de patiënt en op de dagbesteding. In de 

woning geven de verpleegkundigen de be-

woners en hun ouders en begeleiders alge-

mene voorlichting. Daarbij is de informatie 

over het contactonderzoek, de bacterie en 

de behandeling aangepast aan het denk-

niveau van de bewoners. Hoesthygiëne 

wordt nadrukkelijk benoemd. Ouders en 

begeleiders krijgen foldermateriaal en ver-

wijzingen naar de relevante websites. Het 

uitgangspunt is dat iedereen, ongeacht zijn 

of haar niveau, recht heeft op de juiste en 

passende informatie. 

Transparantie vergroot vertrouwen
Zowel de bewoners als de begeleiders van 

de woning blijken allemaal geïnfecteerd. 

Daarop volgt een tweede en meer speci-

fieke voorlichtingsronde in de woning, door 

de arts. Eerst in de groep, en aansluitend 

heeft iedere geïnfecteerde een individu-

eel gesprek met de arts en de verpleeg-

kundige. Zo is er voor iedereen openheid 

over wie er geïnfecteerd is. Die openheid, 

en het delen van ervaringen en de onder-

linge steun die daarna ontstaan, versterken 

bij de bewoners en hun ouders en bege-

leiders het vertrouwen in de behandeling. 

Daardoor ontstaat een heel laagdrempe-

lig contact. Bij navraag bij begeleiders en 

ouders blijkt dat de behoefte om de situa-

tie met elkaar te delen veel groter is dan de 

behoefte aan privacy.

Geen schuld
We besteden bij de voorlichting nadruk-

kelijk aandacht aan het feit dat de patiënt 

geen schuld treft, iets waar hij zelf erg over 

inzit. Hiermee voorkomen we voor hem 

een stigma. Dat werkt. Al tijdens de voor-

lichting krijgen de patiënt en zijn ouders 

veel steun en wordt ze op het hart gedrukt 

dat ze zich niet schuldig moeten voelen. 

Na de voorlichting blijkt dat niemand de 

patiënt of zijn familie (meer) iets kwalijk 

neemt. 

Op de dagbesteding
Bij het contactonderzoek op de dagbeste-

ding zetten we een mobiele röntgenunit in: 

zo kunnen we daar in één dag de tuber-

culinehuidtest (THT) zetten én de thorax-

foto’s maken. Twee dagen later lezen we 

ook weer op de dagbesteding de THT af. 

Die dag zijn er ook medewerkers van het 

ziekenhuislaboratorium aanwezig om in 

geval van een positieve THT direct een 

tbc-bloedtest af te nemen.

Naar aanleiding van de resultaten van 

bloedtest en longfoto’s stellen we vervol-

Een Nederlandse man zonder reisverleden of risicocontacten blijkt open 

longtuberculose en darmtuberculose te hebben. De man heeft een verstandelijke 

beperking en veel contacten met mensen met een beperking. Dat vraagt om een 

bijzondere aanpak van het contactonderzoek en de aanvullende maatregelen. 

Uiteindelijk worden 70 geïnfecteerde mensen gevonden, waarvan 61 met een latente 

tbc-infectie en 9 die actieve tuberculose ontwikkelen. 

Tabel. Resultaten van het contactonderzoek
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ring uitgenodigd onderzocht latente tbc- 
infectie (LTBI)

tuberculose

1e ring: huisgenoten, begeleiders 
en familieleden, allen wonend in 
de regio rondom de patiënt

70 70 39 (55,7%) 4 (5,7%)

2e ring: sociale 
contacten, voornamelijk 
deelnemers en begeleiders 
dagactiviteitencentrum

166 152 15 (9,9%) 3 (2,0%)

3e ring: verre contacten inclusief 
een restgroep van incidentele of 
eenmalige contacten

106 98 7 (7,1%) 2 (2,0%)

totaal 342 320 61 (19,0%) 9 (2,8%)
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gens groepen samen van deelnemers van 

hetzelfde denkniveau. De deelnemers krij-

gen de groepsvoorlichting samen met hun 

ouders/begeleiders op de dagbesteding. 

Ook hier noemen we weer met nadruk 

de hoesthygiëne. Aansluitend volgen ter 

plekke individuele gesprekken met artsen 

en verpleegkundigen. 

Resultaten 
De intensieve aanpak-op-maat heeft 

goede resultaten. In ieder geval is de 

bereidheid om deel te nemen aan het 

contactonderzoek zeer hoog: 94 procent 

van de in aanmerking komende contac-

ten wordt onderzocht. Dit ligt boven het 

landelijke gemiddelde (87%). 

Het aantal uitgenodigde contacten in 

de eerste ring is ook erg hoog (70) en bij 

deze grote groep is de opkomst zelfs 100 

procent. Het percentage contacten in deze 

eerste ring met tuberculose (5,7%) of 

latente tbc-infectie (LTBI) (55,7%) is hoog. 

Van de negen personen uit het totale 

contactonderzoek die actieve tuberculose 

hebben ontwikkeld, zijn er drie ernstig ziek: 

zij worden opgenomen in het ziekenhuis.

Terugblik: succesfactoren
Een patiëntgerichte benadering is natuur-

lijk altijd van belang om de participatie te 

vergroten. In dit bijzondere geval was het 

nodig om patiënten aan hun denkniveau 

aangepaste informatie aan te bieden. Een 

klein voorbeeld: we leerden dat je niet- 

begrijpelijke informatie voor deze doelgroep 

soms beter abstract kunt houden. Verander 

bijvoorbeeld het woord bacterie niet in ‘een 

klein beestje in je lichaam’: in hun fantasie 

wordt dat al snel een groot eng monster.

Essentieel was ook informatie altijd te 

geven waar hun ouder/begeleiders bij 

waren. Net als het organiseren van alle 

onderzoek en interventies in de eigen huis- 

en werkomgeving. 

Verder pasten we de inzet van het 

tbc-team – twee artsen, drie verpleegkun-

digen en vijf medisch-technische mede-

werkers – aan op de doelgroep. Zo kreeg 

elke geïnfecteerde één vaste verpleegkun-

dige, die altijd gemakkelijk bereikbaar was 

voor vragen. Na de groepsvoorlichting en 

het eerste individuele consult met patiënt 

en ouders vormde de verpleegkundige de 

verbindende factor: bij het regelen van 

patiëntgerichte zorg, het verstrekken van 

informatie en het regelen van medicatie 

geven onder toezicht (DOT, in dit geval 

vertaald als Doorslikken Onder Toezicht).

In dit geval waren ouders/begeleiders de 

DOT-assistenten. Zij moesten ook de signa-

len van bijwerkingen kunnen herkennen en 

deze aan de verpleegkundigen doorgeven. 

We merkten dat bij deze bijzondere doel-

groep pijn en bijwerkingen op een andere 

manier worden ervaren.

Tot slot
Bewustwording van tuberculose in een 

lage-incidentieland is een belangrijke taak 

van de tbc-bestrijding. Bij een contacton-

derzoek van deze omvang is ons advies alle 

huisartsen in de regio te informeren over 

de uitbraak, over de manier waarop de 

tbc-bacterie zich verspreidt en wat te doen 

bij een vermoeden van tuberculose.
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WHAT ARE THE RESULTS?
• The percentage of contacts with active Tuberculosis (TB) or Latent tuberculosis infection (LTBI) was 22 % overall, indicating an extremely

high level of infectiousness of the index patient, likely due to bad cough hygiene combined with a long diagnostic delay. The number of
contacts in the first circle was very high (70). The percentage who already developed TB or LTBI in the first circle was much higher than
the national average of 1.8 % TB or 18.6% LTBI (2015)

• Participation was very high, 94% of eligible contacts were evaluated, this is higher than the national average (87%). The nursing
interventions proved effective. We chose a patient centered approach to enhance participation: all health education was adapted to the
intelligence level of this group. The investigation and necessary medical consultations were organized in the home and work environment
of this groups.

WHY WERE SO MANY PEOPLE INCLUDED? 
• No cough hygiene: while patient coughs, talks, laughs and sings a lot.
• Number of social contacts is very high: works 5 days a week at a day activity center with many changing participants who have various limitations.

Transport to work and other activities by van with different groups of participants and drivers.
• Virulent bacteria: speed of developing active TB in number of contacts.
• Doctor’s Delay: a young man born in the Netherlands, never traveled to high endemic countries, is not thought to be at risk for TB.
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LTBI

Active TB

Non-infected

4-2016

11-2015
Fatigue + abdominal pain

1-2016 
Cough

1-2016 - 5-2016
Patient develops more complaints: loses appetite, 

loses weight (-11 kilo) increasing fatigue, abdominal 
pain and cough however no night sweating

1-2016
Diagnosis Crohn’s disease + 

start prednisone

1-2016
Chest x-ray : pneumonia 

+start antibiotics

5-2016
Beginning of May: check: check with 

gastroenterologist and again a chest X-ray on which 
they see considerable cavities (left) and 

consolidations (right)

5-2016
4th of May: consultation pulmonologist: 

smear positive cavitary lung TB and 
intestinal TB direct start with TB drugs. 

Doctors delay of 6 months

X
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23 years old | happy and social boy | Down 
Syndrome | thinks like a 6 year old | lives 
in a supervised house with 5 other young 

adults | loves to cuddle.

Health education on the residential 
group: We started with a patient centered 
approach to enhance participation. The 
meeting was with residents, parents 
and employees all together. The health 
education was adapted to the intelligence 
level of this group. In addition parents and 
supervisors also received leaflets and 
links of relevant websites. The general 
concept was that everyone, regardless 
of their intelligence level, has the right 
to get information which is suited for the 
intelligence level of that person.

Treatment: All residents and employees of 
the group were infected. The investigation 
and necessary medical consultations 
were organized in the home environment 
of this group. The openness about the 
infection and the sharing of information / 
experiences gives great confidence in the 
group. The support of each individual gave 
the residents confidence in the treatment. 
This resulted in that low-threshold contact 
questions were easily asked and answers 
were unambiguous.

Prevent stigmatization: Parents of the 
patient attended the health education on 
the residential group. Despite that regular 
attention was paid to the fact that the 
patient is not to blame, he felt very guilty. 
During the health education the parents and 
the patient were supported and strongly 
advised not to feel guilty. No one blamed 
the patient or his family for anything. No 
stigma.

Research on the day-spending center: 
At the start of the research a mobile x-ray 
unit was present for the chest x-rays. When 
the tuberculosis skin test was evaluated the 
laboratory staff was present to collect the 
blood samples for the Interferon Gamma 
Release Assay test. Individuals with an 
infection received group health education 
at their own intelligence level. The 
information was presented in the presence 
of parents or supervisors. After receiving 
the information there was individual consult 
with a TB nurse and a TB doctor.

INTERVENTIONS

RESULTS

2 The information must be adapted to 
the intelligence level of the persons 
involved. Provide the information to the 

disabled person together with the supervisor 
or parent. The parents / supervisors are the 
DOT assistants and must be able to recognize 
the signals or side effects and inform the TB 
nurse. Be aware that this target group undergo 
a different experience of pain and side effects.

3 It is better to keep non-comprehensible 
information abstract for this target group: 
do not change the word bacterium into 

a little bug. A little bug in their body quickly 
becomes a big scary monster in their fantasy.

4 Inform all General Practitioners (GP) in 
the region about this outbreak, the way 
the TB bacterium spreads and what to 

do if there is a suspicion of TB. Informing 
the first line, namely the GP’s, can prevent 
doctor’s delay. Awareness raising of TB is 
an important task for public health in a low 
incidence country.

1The nursing interventions, adapted to the 
intelligence level of this group, proved 
efficient and effective, both for emergence 

and effective treatment of TB infections. 
Nurses are the linking pin in arranging patient 
centered care, providing information, arranging 
medication / Daily Observed Therapy (DOT) and 
are always easily accessible for questions. 

RECOMMENDATIONS

3rd circle:
distant contacts a rest group of 
incidental / one-time contacts.

2nd circle:
social contacts mainly participants 
and supervisors day activity center.

1st circle: 
close contacts are roommates, 
home supervisors and family 
members. All living in the region 
around the patient.

Deel van de presentatieposter met daarop onder andere het tijdsbeloop tussen de eerste klachten en de diagnose tuberculose.

5-2016
Two days later: consultation pulmonologist: 

smear positive cavitary lung TB and  
intestinal TB direct start with TB drugs. 

Doctors delay of 6 months

5-2016
Beginning of May: check with gastroenterologist 
and again a chest X-ray on which they see con-
siderable cavities (left) and consolidations (right)
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