
 

 

 

“Werken in de tuberculosebestrijding” 

Basiscursus voor sociaal verpleegkundigen tbc-bestrijding 

 

Doelgroep 
De cursus is gericht op sociaal verpleegkundigen tbc-bestrijding die korter dan 2 jaar werkzaam zijn 

in de tbc-bestrijding. De dagen over contactonderzoek zijn ook bedoeld voor (nieuwe) artsen 
werkzaam in de tbc-bestrijding. 
 
Algemeen 
Werken in de tuberculosebestrijding vraagt kennis en vaardigheden die meestal nauwelijks in de 

vooropleiding aan de orde zijn geweest. Tijdens deze 6-daagse cursus leert u wat tuberculose is, 
hoe de ziekte zich ontwikkelt en verspreidt. U verwerft inzicht in het waarom en de wijze waarop in 
Nederland tuberculose wordt bestreden. Tevens wordt in de cursus aan de hand van de e-learning 
module ‘Begeleiding van A tot Z’  uitgebreid ingegaan op de diverse aspecten van de verpleegkundige 
begeleiding aan tbc-patiënten en personen met een LTBI. Daarnaast is Communicatie een belangrijk 
onderdeel van deze cursus, waarbij er onder andere aandacht zal zijn voor het omgaan met het 

taboe rondom tuberculose, belangentegenstellingen en het gebruik van verschillende  
voorlichtingsmaterialen,  
De module contactonderzoek (twee dagen) is onderdeel van deze basiscursus. Deze module is ook 
toegankelijk voor (nieuwe) artsen tbc-bestrijding. 

De cursus hoopt op deze manier een basis te leggen voor het werken in de tbc-bestrijding. 
 
Leerdoelen 

Aan het eind van de cursus kan de cursist: 
- de pathogenese, transmissie, diagnostiek, behandeling en epidemiologie van tuberculose en 

LTBI beschrijven; 
- weergeven hoe in Nederland tuberculose wordt bestreden; 
- uitleggen welke verschillende interventies hij/zij in de praktijk moet toepassen en waarom; 
 
Werkwijze 

Er worden tijdens de lessen wisselende werkvormen gebruikt. 
Voor aanvang van de dag over verpleegkundige begeleiding doorloopt u de e-learning module 
‘Begeleiding van A tot Z’ . De vragen en opdrachten uit deze module vormen de basis van de lesdag. 
De cursus wordt afgesloten met een opdracht, waarbij gevraagd wordt om de opgedane kennis toe 
te passen. Het geleverde product wordt gepresenteerd aan de overige cursisten op een terugkomdag 

(dag 7) en zal zo mogelijk worden gebruikt als ‘best practice’. 

 
Accreditatie 
Accreditatie wordt aangevraagd voor verpleegkundigen.  
 
Vragen/aanmelding 
Voor meer informatie over planning van de cursus of inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen 
met Niesje Jansen, senior verpleegkundig consulent KNCV Tuberculosefonds, 070-4270980 of 

niesje.jansen@kncvtbc.org 
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