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Tabel verwerking landelijk commentaar richtlijn Tuberculose: preventie van aerogene besmetting (2016)                                                              
Commen-
tator 

Soort  
comm.

1
 

Oude tekst Nieuw voorstel
2
 Argumentatie

3
 Verwerking in RL 

1 inh N.v.t. Ik mis adviezen over hoe om te gaan 
met extrapulmonale TB: bv. spoelen 
van abcessen, blaasspoelen welke 
maatregelen dan ?  
FFP 2 masker zou ik zeggen tijdens 
spoelen. Mag een patiënt met 
extrapulmonale TB op een 1 
persoonskamer zonder 
Luchtbehandeling ? indien hij/zij 
gespoeld moet worden ?  

Er staat niets in de richtlijn over R&D 
instrumenten en scopen.  
Er is casuïstiek bekend van transmissie 
bij reinigen van scopen/CSA: Bij 
reiniging en desinfectie van 
instrumentarium ook FFP 2 maskers (is 
bijgevoegd).  Misschien hoort dat ook 
in de andere richtlijnen thuis, maar er 
moet m.i. wel een kruisverwijzing zijn 
in de documenten.  

 Aangepast:   
- patiënten met extra-pulmonale 

tuberculose zijn toegevoegd aan de 
groep waarbij direct aanvullende 
maatregelen moeten worden 
gestart 

- wat te doen bij aerosolvormende 
handelingen is opgenomen in een 
aparte §5.4: draag minimaal een 
ademhalingsbeschermingsmasker 
FFP2 

2 Inh  N.v.t. A Beschrijf isolatiemaatregelen ingeval 
van extrapulmonale tbc waarbij een 
relatie met de buitenwereld bestaat 
zoals blaastbc met een urinekathter of 
buik tbc met acherlaten van een drain 
of spoelen van een  abces met tbc 

Zie hierboven 

3 Alg N.v.t.  In de richtlijn ontbreekt aandacht voor 
het belang van  
beschermende maatregelen bij:  
- invasieve diagnostiek, c.q. medisch 
(verzorgende) handelingen bij extra 
pulmonale tuberculose, bij urogenitale 
tuberculose en in de autopsiekamer.  
-het schoonmaken van instrumenten 

Zie hierboven 

                                                           
1 Alg (=algemeen), Inh (=inhoudelijk), TE (=tekstueel) of Wet (=Wet- en regelgeving)  
2 Graag aangeven wat van toepassing is: A (=tekst aanpassen), T (=tekst toevoegen, V (=tekst verwijderen) 
3 Voeg, indien van toepassing, relevante referenties toe  
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gebruikt voor 
diagnostiek(bronchoscopen) 

4 Alg N.v.t.  Er staan geen concrete adviezen in 
over het spoelen of opereren van 
wondabcessen door tuberculose. 

Zie hierboven 

5  N.v.t.  Er ontbreekt een paragraaf over 
beschermende maatregelen 
bij  invasieve diagnostiek, c.q. medisch 
(verzorgende) handelingen 

Zie hierboven 

2 INH N.v.t.  Neem in de richtlijn op dat bij 
extrapulmonale tbc, pulmonale tbc 
moet worden uitgesloten. Tot 
besmettelijke pulmonale tbc is 
uitgesloten gaat de patiënt in isolatie 

Zie hierboven 
 

3 Alg N.v.t.  In de richtlijn ontbreekt aandacht voor 
het belang van  
uitsluiten van pulmonale 
betrokkenheid bij extra pulmonale 
tuberculose 

Zie hierboven 

5    Er ontbreekt een paragraaf over 
extrapulmonale  tuberculose ten 
aanzien van uitsluiten van pulmonale 
betrokkenheid. 

Zie hierboven 

6 Alg N.v.t.  De LCI-richtlijn tuberculose stelt: 
Als de patiënt in de besmettelijke 
periode de polikliniek bezoekt, dient 
dit aan het eind van het programma 
gepland te worden, zodat hij/zij niet 
onbeschermd tegelijk met andere 
patiënten in dezelfde ruimte komt. 
Tijdens het bezoek moet een 
filtermondneusmasker FFP-2 gedragen 
worden vanaf betreden tot verlaten 
instelling. 
Punt is: hoe komt de patiënt aan het 
juiste masker als deze voor het eerste 
consult komt? De WIP-richtlijn laat zich 
hier niet over uit, heeft de WIP 
suggesties (bijvoorbeeld uit de 
praktijk) hoe dit juist te doen 
verlopen? 

Geen actie. Dragen van 
ademhalingsbeschermingsmasker bij 
polkliniebezoek staat beschreven in 
§5.3.2. 
Hoe dit te regelen moet lokaal worden 
uitgewerkt. 
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1 TE (Besmettelijke) luchtwegtuberculose  
 
Long (pulmonale) tuberculose 

 Geen consequent taalgebruik. 
Pulmonale TB is meer gebruikelijke 
term  dan besmettelijke luchtweg 
tuberculose. 

RL gebruikt consequent 
luchtwegtuberculose. Toegevoegd in 
verklarende woordenlijst bij 
pulmonale tuberculose: pulmonale tbc 
is een vorm van luchtwegtuberculose. 

7 TE De ene keer staat er auraminekleuring, 
de andere keer microscopie 

Eenduidige omschrijving: 
auraminekleuring 

duidelijker Aangepast: overal ‘auramine‘ gewijzigd 
in ‘microscopie’ en  ‘microscopie 
(auramine)’ gewijzigd in ‘microscopie’.  
Term auramine komt nu alleen nog 
voor in verklarende woordenlijst. 

7 TE De ene keer staat er NAT, de andere 
keer PCR 

Eenduidige omschrijving: PCR duidelijker Aangepast: overal PCR gewijzigd in 
NAT. In verklarende woordenlijst 
aangegeven dat PCR een voorbeeld is 
van de NAT.  

8 TE NAT / PCR A: PCR In gehele richtlijn de term PCR 
gebruiken omdat dit binnen 
Infectiepreventie ook voor andere 
sneltesten dit een algemeen bekende 
term is.     

Zie hierboven. 

9 TE NAT (Nucleïnezuur Amplificatie 
Techniek)/PCR (Polymerase Chain 
Reaction) 

A: NAT (Nucleïnezuur Amplificatie 
Techniek) (waarvan PCR (Polymerase 
Chain Reaction) een voorbeeld is) 
 

Het lijkt nu alsof NAT en PCR twee 
verschillende dingen zijn. 

Zie hierboven. 

10 Inh  Luchtwegmateriaal 3x auramine 
negatief OF 1x NAT negatief 

T: Isolatie niet opheffen indien geen 
andere diagnose of/en tuberculose 
nog een reële mogelijkheid is, ondanks 
negatieve tests. 

Patiënten met luchtweg-tuberculose, 
met positieve kweek maar negatieve 
PCR of auramine kunnen toch 
besmettelijk zijn.    
 

Gewijzigd: er wordt in de flowchart 
verwezen naar  hoofdstuk 6, waar de 
voorgestelde tekst al was opgenomen. 

7 Inh Stroomschema Luchtwegmateriaal 
auramine positief bevestigd door NAT  
M. tuberculosis complex 

toevoegen: (blz. 19) auramine negatief 
en NAT en/of kweek positief 

vollediger Aangepast: toegevoegd aan flowchart 
 

11 inh  Toevoegen bij start stroomschema wat 
te doen als auramine negatief is en 
NAT positief. 

Niet duidelijk  Zie hierboven 

5    In stroomschema mist de handelwijze 
bij Luchtwegmateriaal  met een 
negatieve auramine en een positieve 
NAT. 

Zie hierboven 

12    De optie auramine negatief en PCR 
positief staat niet expliciet in 
flowdiagram vermeld. 

Zie hierboven 
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4 Alg   In het stroomschema komt niet 
duidelijk naar voren dat bij negatieve 
auramine en positieve NAT ook isolatie 
nodig is. Er wordt nu verwezen naar 
H5. 

Zie hierboven 

13    De optie auramine negatief en PCR 
positief staat niet in het 
stroomschema.  

Zie hierboven 
 

3 Inh / A Stroomschema 
Luchtwegmateriaal 3x Au negatief > 
Einde isolatie:   

Luchtwegmateriaal 3x Au negatief > 
NAT  
Luchtwegmateriaal 3x Au positief > 
NAT  
 
NAT= negatief> Einde isolatie (etc.) 
NAT=positief > continueer aanvullende 
maatregelen 

Optie Auramine negatief, NAT positief 
ontbreekt 
Volgens de richtlijn NVMM moet 
Auramine worden bevestigd met NAT. 
Dit gebeurt meestal binnen 24/48 uur. 
Het is voor de patiënt en omgeving 
beter de beslissing over opheffen van 
de isolatie uit te stellen tot de NAT 
bekend is.  

Zie hierboven 
 
Hier lijkt sprake van verwarring over 
het aantonen van tuberculose versus 
het onwaarschijnlijk maken van 
besmettelijke tuberculose. 

7 Inh Stroomschema 
Luchtwegmateriaal 3 x auramine 
negatief OF 1x NAT negatief  

Toevoegen: tussenpoos van 24 uur en 
minstens 1 ochtendmonster 

vollediger Geen actie. Het is een flowchart.  

10 Alg Stroomschema 
Zolang ziekenhuis opname minimaal 2 
weken isolatie 

V In de volgende stap in de beslisboom 
staat al beschreven het beleid dat 
genomen moet worden na 2 weken 
start therapie. Deze extra stap is 
overbodig, kan tot verwarring leiden.  

Geen actie: als je dit tekstblok zou 
weghalen is niet duidelijk dat het gaat 
om minimaal 2 weken isolatie zolang 
ziekenhuisopname. 

3 Inh / A Stroomschema 
Start aanvullende maatregelen (H5) 

  ‘aanvullende maatregelen’ wanneer 
de kweek positief wordt, gelden 
ALLEEN voor patiënten die nog niet 
met een (adequate) behandeling zijn 
gestart. 

Toegevoegd onder ‘later NAT/kweek 
positief’: ‘en <2 weken adequate 
behandeling’ + toegevoegd op p.19. 

Verder: we spreken van ‘start 
aanvullende maatregelen’ en ‘einde 
isolatie’. Isolatie gewijzigd in 
aanvullende maatregelen 

4 Alg  Stroomschema  
Niet verwijzen naar hoofdstuk, maar 
benoemen wat er moet gebeuren. 

 Geen actie het is een flowchart, die 
moet overzichtelijk blijven. 

13  Stroomschema 
“2 wk na start therapie : einde isolatie” 

Bij  “2 wk na start therapie : einde 
isolatie” zou  “ in overleg met de TB 
coördinator“  toegevoegd moeten 
worden, of iets van die strekking.  

 Flowchart aangepast: bij ‘einde 
isolatie’ verwijzing opgenomen naar 
H6 en (*) in bovenstaande ruit hier 
naar toe verplaatst en tekst gewijzigd 
‘2 weken na start adequate therapie: 
einde isolatie*’. 
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7 Inh Stroomschema 
2 weken na start therapie: 3x 
auramine onderzoek (ochtend)sputum 

Waarom geen PCR?  Geen actie: als je de flowchart volgt 
was de NAT al positief. 

12    Volgens flow diagram kun je isolatie 
opheffen bij 3 keer negatieve 
auramine. In hetzelfde flow diagram 
staat dat je bij 3 keer negatieve 
auramine maar positieve NAT je 
patiënt als besmettelijk moet 
beschouwen. Het lijkt dus logisch om 
bij 3x negatieve auramine toch nog 
eerst te wachten op de uitslag van de 
PCR voor de isolatie op te heffen. 

Geen actie: de NVMM adviseert niet 
om standaard een NAT te verrichten. 
Alleen bij sterke klinische verdenking 
en in geval van positieve auramine. 

14 1 Alg  1.1 Achtergrond is een lange stuk, 
graag meer subtitels gebruiken. Bijv. 
Overdracht, Besmetting, Behandeling 

 Geen actie. Is niet volgens WIP-format. 

4 Alg Van tuberculose zijn ook 
multiresistente (MDR-tuberculose) en 
extensief resistente (XDR-tuberculose) 
varianten bekend die de behandeling 
van tuberculose bemoeilijken. 

T: Ook benoemen van incidentie 
MDR/XDR in NL 

Er worden incidenties genoemd van 
TBC, maar niet van MDR/XDR 

Toegevoegd: ‘1,2% van de 
kweekpositieve patiënten betreft 
MDR- en XDR-tuberculose’ (betreft 
cijfers van 2014) 
 

9 TE Verder betrof het bij 23% een 
besmettelijke vorm van 
longtuberculose… 

A: afhankelijk van zie argumentatie Onduidelijk wat bedoeld wordt:  
23% van alle tuberculose gevallen 
betrof besmettelijke longtuberculose  
of  
23% van alle longtuberculose gevallen 
betrof besmettelijke longtuberculose. 

Toegevoegd: ‘van de 823 gevallen’ 
(cijfers van 2014 zijn opgenomen) 

15 inh Drinken van besmette melk van koeien 
die lijden aan rundertuberculose. 

I: is dit ook nog van toepassing na 
behandeling (pasteuriseren) van melk? 

 Toegevoegd:  ongepasteuriseerd, 
ongesteriliseerd 

1 TE Komma  na tuberkelbacteriën kan eruit   Aangepast 

3 TE / A Een landelijke, 
multidisciplinair overleg van 
professionals …. 

Een landelijk multidisciplinair overleg 
van professionals ….. 

 Aangepast  

4 Alg Tevens is het van belang om aandacht 
te hebben voor het screenen van 
medewerkers die risico lopen op 
besmetting met tuberculose. 

T: Literatuurverwijzing toevoegen naar 
richtlijn Tuberculose screeningsbeleid 
KNCV 2013, staat overigens wel in 1.4. 

http://www.kncvtbc.org/sites/publick
ncv.antenna.nl/files/regelgeving/35.70
1.pdf 

Toegevoegd: link aan de betreffende 
richtlijn in §1.4. 

4 Inh De THT of Interferon Gamma Release 
Assay (IGRA) differentiëren niet tussen 
een recente infectie of één uit het 
verleden. 

T: een negatieve mantoux of negatieve 
IGRA sluit een actieve tuberculose niet 
uit. 

 Geen actie. De richtlijn gaat over 
besmettelijke tuberculose. 

http://www.kncvtbc.org/sites/publickncv.antenna.nl/files/regelgeving/35.701.pdf
http://www.kncvtbc.org/sites/publickncv.antenna.nl/files/regelgeving/35.701.pdf
http://www.kncvtbc.org/sites/publickncv.antenna.nl/files/regelgeving/35.701.pdf
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14 2 V Deze richtlijn richt zich op 
infectiepreventie- en arbomaatregelen 
die de kans op besmetting met 
Mycobacterium tuberculosis-complex 
via de lucht (aerogeen) verkleinen. 

 De informatie op de regels 2 t/m5 is al 
eerder vermeld. Kan verwijderd 
worden 

Aangepast zodat er geen/minder 
overlap is tussen §1.3 en §1.4 

14 2 A Richtlijngebruikers Doelgroep Beter passend woord Geen actie. Standaard format  WIP-
richtlijnen. Doelgroep kan ook de 
patiëntengroep zijn. 

7 Ình Deze richtlijn is primair bedoeld voor 
... waaronder deskundige IP, 
longartsen…. 

Toevoegen:  intensivisten, 
kinderartsen, internisten 

vollediger Geen actie. Er wordt in de zin 
verwezen naar beleidsmakers. 

14 2 T De Raad van Bestuur is… De Raad van Bestuur van de instelling 
is… 

Verduidelijken dat RvB van de 
instelling verantwoordelijk is  

Toegevoegd  

2 INH De Raad van Bestuur is 
eindverantwoordelijk voor de 
implementatie van de aanbevelingen 
in DEZE richtlijn. 

Niet DEZE maar de maatregelen zoals 
vastgesteld in de infectie preventiecie 
van de instellingen met in achtneming 
van de  aanbevelingen in DEZE richtlijn 

Instellingen mogen gemotiveerd 
afwijken van de WIP 

Geen actie. In de richtlijn staan de 
minimale eisen. 

3 TE / T Richtlijn Behandeling Latente 
Tuberculose Infectie (LTBI) 

Richtlijn Behandeling Latente 
Tuberculose Infectie (LTBI) (CPT) 

hier ontbreekt dat het een CPT-richtlijn 
is 

Toegevoegd  

10 TE … of bij driemaal negatieve 
microscopie maar een positieve kweek 
en/of NAT 

A: of bij een positieve NAT en/of 
kweek, ongeacht de microscopie 
uitslag  

Verwarrend opgeschreven. Nu lijkt het 
alsof je 3x een positieve kweek of NAT 
nodig hebt.  

Aangepast: ‘een’  gewijzigd in ‘later 
één’ 

7 Inh Zonder ventiel 
 
…met of zonder ventiel… 

zonder ventiel Eenduidig = duidelijker Aangepast voor medewerkers  
conform RL Persoonlijke 
beschermingsmiddelen ‘gebruik bij 
voorkeur een 
ademhalingsbeschermingsmasker 
zonder ventiel’. Patiënten dragen altijd 
zonder ventiel. 

2 TE Het beleid is gebaseerd op een 
risicoanalyse van de blootstelling aan 
de tuberkelbacterie door patiënten, 
bezoekers en medewerkers. 

Het beleid is gebaseerd op een 
risicoanalyse van de blootstelling aan 
de mycobacterium tuberculose 
complex door patiënten, bezoekers en 
medewerkers. 

Het gaat in deze richtlijn om 
tuberculose veroorzaakt door MTC 
niet door andere tuberkelbacteriën. 
Het correcter om steeds te spreken 
van MTC i.p.v tuberkelbacterie.  

Geen actie. Tuberkelbacterie staat 
vermeld in verklarende woordenlijst 
en in de inleiding staat ook dat in de 
richtlijn met tuberkelbacterie 
mycobacterium tuberculose complex 
wordt bedoeld 

14 2 V Toelichting: het doel van het 
infectiepreventiebeleid is het 
verkleinen van de kans  op overdracht 
van de tuberkelbacterie naar 
medewerkers, patiënten en bezoekers. 

Toelichting verwijderen De argumentatie is al eerder vermeld Aangepast: handje en toelichting 
samengevoegd 
 
Verwijderd de afbakening 
‘medewerkers, patiënten en bezoek 
toegevoegd aan §1.4. 
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7 Inh de inzet van omgevingsfactoren 
(ventilatie, gebruik HEPA-filter); 
 

Is alleen genoemd op blz. 22 regel 30 
bij onderzoeksruimte;  is dat de enige 
plek waar dit moet komen dan? Zo 
niet, alle ruimten (isolatiekamers?) 
benoemen waarvoor deze eis geldt 

vollediger Toegevoegd: verwijzing naar §5.2. 
Geldt alleen voor onderzoeksruimte en 
isolatiekamer. Voor de isolatiekamer 
wordt hiervoor verwezen naar de RL 
Ventilatie isolatiekamers. 

5 inh instructie en scholing van 
medewerkers in:  
herkennen van tuberculose;  

V: verwijderen tekst tenzij dit bedoeld 
is voor artsen, maar deze dan ‘arts’ 
noemen. 

‘herkennen’ van TBC is niet aan 
algemene medewerkers 

Aangepast: gewijzigd in ‘(herkennen 
van) het ziektebeeld tuberculose’ 

8 Inh. Uitvoeren van een jaarlijkse audit van 
het infectiepreventiebeleid 

 Wat wordt bedoeld? Auditeren van 
een patiënt in aerogene isolatie of 
nagaan of de procedure is gevolgd, of 
instruc-ties en scholing gegeven is 
etc.?  

Geen actie. Er staat het 
infectiepreventiebeleid. 
 

9 Inh Uitvoeren van een jaarlijkse audit van 
het infectiepreventiebeleid 

A: afhankelijk van zie argumentatie Een jaarlijkse audit op het gebied van 
isolaties in het algemeen, alleen 
aërogene isolatie, het TB beleid of 
werkelijk het hele 
infectiepreventiebeleid? 
 

Zie hierboven en hier beneden. 

8 Inh. Uitvoeren van een jaarlijkse audit van 
het infectiepreventiebeleid 

 Indien het gaat om het gehele 
infectiepreventie beleid: Waarom is er 
voor een termijn van 1 jaar gekozen en 
niet minder frequent bv. 1x p 3 jr? 

Aangepast: gewijzigd in ‘uitvoeren van 
een periodieke audit van het 
infectiepreventiebeleid, de termijn is 
afgestemd op het risico op 
blootstelling aan de tuberkelbacterie 
door patiënten, bezoekers en 
medewerkers’ 

16  -Periodieke/incidentele screening van 
medewerkers; 
 

 beperken tot de specifieke long 
afdelingen waar men regelmatig te 
maken heeft met open TBC. 
Wellicht dat men hieraan een norm 
kan verbinden?? 

Geen actie. De richtlijn verwijst voor 
dit onderwerp naar de CPT-richtlijn. 

13  In het tuberculose 
infectiepreventiebeleid is minimaal 
opgenomen: 
- uitvoeren van een jaarlijkse 

evaluatie van de effectiviteit van het 
tuberculose infectiepreventiebeleid 
(bijvoorbeeld risicoanalyse op basis 
van het aantal patiënten met 
besmettelijke tuberculose, de tijd 
dat patiënten met besmettelijke 

 Is te uitgebreid en te veel.  Dit staat in 
de taakbeschrijving van de TB 
coördinator.  Een verwijzing naar het 
document van de NVALT volstaat.  
(Bijvoorbeeld: “Er is een TB 
coördinator actief  volgens het profiel 
van de NVALT.” )  

Geen actie. Dit soort zaken ontbreken 
in het profiel. 
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tuberculose niet waren geïsoleerd, 
het aantal geïnfecteerde 
medewerkers); 

- uitvoeren jaarlijks overzicht van de 
klinische, epidemiologische en 
microbiologische kenmerken van de 
behandelde tuberculosepatiënten; 

- zo nodig differentiatie naar 
subpatiëntengroepen (bijvoorbeeld 
immuungecompromitteerden) en/of 
specifieke afdelingen (bijvoorbeeld 
hemodialyse); 

17 Alg - uitvoeren jaarlijks overzicht van de 
klinische, epidemiologische en 
microbiologische kenmerken van de 
behandelde tuberculosepatiënten; 
- zo nodig differentiatie naar 
subpatiëntengroepen … 

V. Minimaal benoemen dat deze eisen 
voortkomen uit de taak-
functieomschrijving van de longartsen.  

De noodzaak voor het uitvoeren van 
een jaarlijks overzicht/risicoanalyse en 
evaluatie  wordt niet onderbouwd. 
Sterker nog,  in de richtlijn wordt 
aangegeven dat het aantal patiënten 
nog steeds afneemt (ondanks toename 
van immuun-suppressieve 
behandelingen en immigranten uit TB 
endemische gebieden). Het aantal 
besmettelijk geachte patiënten zou 
nog sterker zijn afgenomen als 
laboratoria niet overgegaan waren op 
auramine fluorescentie PCR 
technieken.  
Extra werk, zonder noodzaak. 
Daarnaast voert de GGD en landelijke 
centra al onderzoek uit naar de 
epidemiologische facetten.  

Verwijderd: ‘uitvoeren jaarlijks 
overzicht van de klinische, 
epidemiologische en microbiologische 
kenmerken van de behandelde 
tuberculosepatiënten’  
Gewijzigd aandachtspunt er boven: 
‘uitvoeren van een jaarlijkse evaluatie 
van de effectiviteit van het lokale 
tuberculose infectiepreventie-beleid 
(bijvoorbeeld risicoanalyse op basis 
van het aantal patiënten met 
besmettelijke tuberculose, de tijd dat 
patiënten met besmettelijke 
tuberculose niet waren geïsoleerd, het 
aantal geïnfecteerde medewerkers, 
dekkingsgraad van contactonderzoek 
en periodieke screening) 

9 Inh uitvoeren jaarlijks overzicht van de 
klinische, epidemiologische en 
microbiologische kenmerken van de 
behandelde tuberculosepatiënten 

A: afhankelijk van zie argumentatie Welke klinische, epidemiologische en 
microbiologische kenmerken moet er 
minimaal in dit jaarlijkse overzicht 
staan? 
 

Zie hierboven. 

16  - Jaarlijks overzicht van de klinische, 
epidemiologische en microbiologische 
kenmerken van de behandelde 
tuberculosepatiënten 

 Beperken tot de specifieke long 
afdelingen waar men regelmatig te 
maken heeft met open TBC.  
Wellicht dat men hieraan een norm 
kan verbinden?? 
 

Zie hierboven 
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2 INH Plaats een patiënt met (besmettelijke) 
MDR- of XDR-tuberculose zo spoedig 
mogelijk over naar één van de 
specialistische tuberculosecentra.  

T En wat zijn de risicofactoren voor deze 
vormen zodat deze snel herkent 
kunnen worden. Of moet er worden 
overgeplaatst aan de hand van een 
risicoprofiel van de patiënt? 
 

Geen actie. Op moment dat 
gevoeligheid bekend is kun je pas 
zeggen of het MDR/XDR tuberculose 
is. 

14 2 T Plaats een patiënt met (besmettelijke) 
MDR- of XDR-tuberculose  zo spoedig 
mogelijk over naar één van de 
specialistische tuberculosecentra. 

Deze specialistische centra opnemen 
in een bijlage of noemen in de tekst 

Deze zijn niet aan iedereen bekend. Toegevoegd: ‘in overleg met de 
longarts’ 

13  Plaats een patiënt met (besmettelijke) 
MDR- of XDR-tuberculose in overleg 
met de longarts  zo spoedig mogelijk 
over naar één van de specialistische 
tuberculosecentra 

Schrappen.  
 

Dit gaat over de behandeling van TB, 
daar gaat de WIP niet over. Past 
eventueel in een NVALT richtlijn maar 
niet in een WIP richtlijn. 

Zie hierboven. 

4 Alg “Plaats een patiënt met MDR- XDR-
tuberculose …tuberculosecentra.” 

Geldt dit niet meer voor alle vormen 
van open tuberculose? 
 

 Geen actie. Dit was nooit het beleid 
voor alle vormen van open tbc. 

18 inh Geboren in Nederland voor 1960 Geboren in Nederland voor 1945 Wij begrijpen niet dat dit jaartal is 
veranderd. Wat is de argumentatie 
om  dit ineens naar 1960 te 
verleggen? Zijn eerdere cijfers over 
incidentie tussen 1945/1960 
veranderd? 

Gewijzigd in:  ‘geboren in Nederland 
voor 1950’. Voetnoot opgenomen met 
verwijzing naar incidentiecijfers 
leeftijdsgroep ≥65 jaar. 
Jaartal 1945 is verbonden met zetten 
wel/geen Mantoux. 

13  Geboren in Nederland voor 1960  Klopt dat? Dit zijn mensen van 55jr en 
ouder. In de betreffende referentie 
(surveillancerapport  2013) is in figuur 
6 de incidentie van autochtonen <65 
jaar  1/100.000 inwoners. Waarom 
hebben zij een hoger risico op 
besmettelijkheid?  

Zie hierboven 

8 TE Anti-TNF-alfa therapie  T: Therapie tegen auto-
immuunaandoeningen zoals M. Crohn, 
reumatoïde aandoeningen waarbij 
eerst TBC moet worden uitgesloten 

Verklaren. Niet iedere DI weet wat dit 
inhoudt 

Gewijzigd: ‘Anti-TNF-alfa therapie’ in 
‘behandeling met biologicals waarbij 
er een toegenomen risico is op het 
actief worden van LTBI‘. 

8 TE Silicose T: Silicose (stoflong) Verklaren. Niet iedere DI weet wat dit 
inhoudt 

Aangepast  

16  -  Behorend tot één van de volgende 
risicogroepen: 

 Medewerkers in de 
gezondheidszorg; 

 Alle medewerkers in de 
gezondheidszorg behoren tot een 
risicogroep??  Of moet hier nog 
onderscheid in worden gemaakt? 

Gewijzigd in: ‘medewerkers in de 
gezondheidszorg met 
patiëntencontact of contact met 
patiëntenmateriaal’ 
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10 Inh  Neem 3 monsters af van 
luchtwegmateriaal (sputum) 

T: Beoordeel de kwaliteit van de 
sputum. Een slechte kwaliteit sputum 
moet niet meegenomen worden in de 
beslisboom.   

- er staat niets beschreven over de 
kwaliteit van de sputum monster. Bij 
slechte kwaliteit sputum daalt de 
gevoeligheid van de testen 
(auramine/PCR). 

Toegevoegd aan motivatie: er is geen 
eenduidig bewijs dat sputumkwaliteit 
gecorreleerd is aan een hogere 
sensitiviteit en specificiteit (Ho, 2015). 

2 TE Neem 3 monsters af van 
luchtwegmateriaal (sputum) voor 
detectie van Mycobacterium 
tuberculosis en de beoordeling van de 
besmettelijkheid. 

A 
voor detectie van Mycobacterium 
tuberculosis complex 

 Gewijzigd  

2 INH Neem het eerste monster af direct bij 
verdenking op besmettelijke 
tuberculose  

A Waarom de haast?  Geen actie. Verkorten van de 
isolatieperiode en eerder inzetten 
(adequate) behandeling. 

2 TE Neem het eerste monster af direct bij 
verdenking op besmettelijke 
tuberculose (zie §4.1) en  herhaal dit 
voor twee monsters op twee 
opeenvolgende dagen.  

A Op drie verschillende dagen 
 

 Geen actie.  
Verschillende internationale richtlijnen 
doen verschillende aanbevelingen 
hierover. De WIP volgt hier de NVMM-
richtlijn Mycobacteriële 
laboratoriumdiagnostiek maar laat ook 
ruimte om andere internationale 
richtlijnen te volgen die een 
tussenpoos van minimaal 1 uur 
aangeven (met minimaal 1 
ochtendmonster). 

2 INH Neem minimaal één ochtend monster 
af.  

A Waarom niet alle monsters in de 
ochtend? Of de NAT moet altijd op een 
ochtendsputum worden uitgevoerd. 

Gewijzigd in: ‘Neem bij voorkeur 
ochtendmonsters af maar minimaal 
één keer’. 

4 Inh Er wordt gesproken over “nuchtere 
maaginhoud” 

T: hoe verkrijg je nuchtere 
maaginhoud? Evt. verwijzing naar 
richtlijn…. 
 

 Geen actie. Hoort niet in deze richtlijn. 

3 inh Mogelijkheden voor diagnostisch 
onderzoek zijn: microscopie 
(auramine), NAT en kweek. Zie de 
NVMM-richtlijn Mycobacteriële 
laboratoriumdiagnostiek voor verdere 
informatie over het diagnosticeren van 
tuberculose. 

Toevoegen: 
Een snelle moleculaire test (NAT) op 
het eerst verkregen monster kan de 
besmettelijkheid van de patiënt snel 
uit sluiten en de duur van isolatie 
bekorten.  

Bijgaande studie in US heeft 
aangetoond dat de duur van isolatie 
van patiënten verdacht van 
tuberculose aanzienlijk kan worden 
ingekort. Afhankelijk van de 
meerkosten van isolatie kan dit op 
jaarbasis een aanzienlijk 
kostenbesparing opleveren.  
Referentie: Milman et al.  2013 
 

Toegevoegd. 
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5  Beschouw tuberculose als besmettelijk 
in de volgende twee situaties: 

minimaal één positieve microscopie 
(auramine); 
én 
bevestigd door een positieve 
Nucleinezuur Amplificatie Techniek 
(NAT) M. tuberculosis-complex; 
ÓF 
microscopie (auramine) driemaal 
negatief; 
máár 
NAT en/of kweek positief. 

 Bij een klinische verdenking op TBC 
waarbij een atypische verwekker niet 
waarschijnlijk is, of waarbij er een 
positieve IGRA bekend is, zou ik wel de 
mogelijkheid willen aanhouden om bij 
een positieve auramine ook bij een 
negatieve PCR de patiënt als mogelijk 
besmet te beoordelen. Dit kan in 
overleg tussen longarts en 
infectiepreventie/microbioloog 

Toegevoegd: positieve microscopie en 
negatieve NAT in richtlijn en flowchart. 
In richtlijn met de volgende motivatie 
‘bij positieve microscopie maar 
negatieve NAT is het het meest 
waarschijnlijk dat de positieve uitslag 
van de microscopie een artefact is of 
dat het een non-tuberculeuze 
mycobacterie betreft.’ 
Er was al een handje om de 
aanvullende maatregelen niet op te 
heffen bij reële verdenking op 
tuberculose.  

9 Inh/TE Beschouw tuberculose als besmettelijk 
in de volgende twee situaties: 
minimaal één positieve microscopie 
(auramine); 
én 
bevestigd door een positieve 
Nucleinezuur Amplificatie Techniek 
(NAT) M. tuberculosis-complex; 

A: bevestigd door een positieve 
Nucleinezuur Amplificatie Techniek 
(NAT) M.  tuberculosis-complex en/of 
positieve kweek  
 

Een patiënt met een positieve 
auramine, een negatieve NAT en een 
positieve kweek wordt hopelijk nog 
steeds ook als besmettelijk gezien. Of 
komt het echt nooit voor dat auramine 
en kweek positief zijn en NAT 
negatief? 

Geen actie. 
Een positieve auramine met negatieve 
NAT en positieve kweek komt 
incidenteel voor (1,3% in Floe CID 
2015), maar veel vaker komt het voor 
dat het een artefact betreft. 

13  Beschouw tuberculose als 
besmettelijk in de volgende twee 
situaties: 
…. 
ÓF 
microscopie  driemaal negatief; 
máár NAT en/of kweek positief. 

 Niet duidelijk omschreven dat er maar 
op 1 sputum een NAT gedaan hoeft te 
worden, en niet op alle 3 de sputa. 

Aangepast: later één NAT en/of kweek 
positief. 

5    Eerst wordt gesteld dat indien SK 3 
maal negatief is maar wel een 
positieve PCR of kweek een patiënt als 
besmettelijk moet worden 
beschouwd.  Een stukje verder op p.20 
wordt gesteld dat indien de kweek of 
PCR later positief blijkt te zijn en er 
geen behandeling is ingesteld dat er 3 
keer sputum ingeleverd moet worden 
om de besmettelijkheid opnieuw te 
beoordelen. Dit staat in contrast met 
de eerdere opmerking over 
besmettelijkheid bij negatief sputum 

Geen actie. Even verderop staat dat 3x 
negatieve microscopie besmettelijke 
tuberculose niet uitsluit. Als de 
NAT/Kweek later positief is wordt een 
nieuwe evaluatie gedaan van de mate 
van besmettelijkheid op opnieuw 
ingestuurd sputum. 
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17 TE Ook bij driemaal negatieve 
microscopie (auramine) maar een 
positieve NAT en/of kweek wordt 
tuberculose als besmettelijk 
beschouwd … 

V: Ook Ook slaat terug op de vorige zin, maar 
dat klopt taalkundig niet met de 
boodschap. 

Aangepast. Splitsing gemaakt in 
motivatie 1 en motivatie 2. 

8 TE Toelichting: de te verwachten mate 
van besmettelijkheid is onder andere 
afhankelijk van: 
-de uitslag van microscopie (auramine) 

T: en PCR Uitslag PCR bepaalt toch ook wel / niet 
besmettelijkheid? 

Geen actie. Positieve PCR is 
hoogvoorspellend voor positieve 
kweek bij onbehandelde patiënten. 
Deze patiëntencategorie is 
verantwoordelijk voor ongeveer 15-
20% van de secundaire besmettingen. 
Er is onvoldoende literatuur die 
gradering van auramine vergelijkt met 
kwantitatieve PCR. 
Toegevoegd in verklarende 
woordenlijst dat NAT onderscheid 
maakt tussen M. tuberculosis-complex 
en non-tuberculeuze mycobacterieën.. 
Ook toegevoegd dat met microscopie 
de gradatie van  besmettelijkheid kan 
worden aangetoond. 

8 A Stuur opnieuw drie luchtwegmonsters 
in voor microscopie (auramine) voor 
het herbeoordelen van de 
besmettelijkheid indien: … 

 Uit de tekst is niet duidelijk wanneer 
dit herbeoordelen dient te worden 
gedaan  

Aangepast. Toegevoegd: direct. 

4 Inh Stuur opnieuw drie luchtwegmonsters 
in voor microscopie (auramine) voor 
het herbeoordelen van de 
besmettelijkheid indien: … 
-er nog geen behandeling is gestart 

 Voor herbeoordelen van de 
besmettelijkheid (bij 3x auramine, 
maar positieve kweek/NAT) wordt 
geschreven dat er opnieuw 3 
luchtwegmonsters opgestuurd moeten 
worden indien er nog geen 
behandeling is gestart. Wat moet je 
doen als er wel al therapie is gestart en 
waarom zou je dit nog willen 
herbeoordelen met 3xauramine? 

Toegevoegd:  
- (adequate) behandeling. 
Motivatie: met het herhalen van 
microscopie wordt antwoord 
verkregen op de vraag of er in de 
tussentijd een hogere besmettelijkheid 
is ontstaan. Dit  beïnvloedt de 
afweging van de uitgebreidheid van 
het contactonderzoek. (adequate) 
Behandeling beïnvloedt de 
microscopie resultaten. 
 

13  Start direct onderstaande aanvullende 
infectiepreventiemaatregelen …. 

T: “Stel de Deskundige 
Infectiepreventie op de hoogte.” 

 Toegevoegd: ‘Toelichting 3:  stel, 
conform het lokale 
infectiepreventiebeleid, de 
coördinerend functionaris 
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(bijvoorbeeld tuberculosecoördinator, 
deskundige infectiepreventie) op de 
hoogte’. 

19 Alg de isolatiekamer heeft onderdruk in de 
sluis of de isolatiekamer zelf 

 Bij een onderdruk in de sluis moet de 
medewerker/ bezoeker voor het 
betreden van de sluis een 
neusmondmasker op doen. 
In veel protocollen staat nog dat zowel 
bij strikte als bij aerogene isolaties de 
beschermende kleding aan- en 
uitgetrokken moet worden in de sluis. 
Dit geldt dus niet voor 
mondneusmaskers. 

Geen actie. Ook een 
ademhalingsbeschermingsmasker mag 
worden bevestigd in de sluis. 

9 Inh/TE de isolatiekamer heeft onderdruk in de 
sluis of de isolatiekamer zelf 

A: afhankelijk van zie argumentatie Er bestaat toch de mogelijkheid om 
universele isolatie toe te passen met 
overdruk is sluis t.o.v. zowel de kamer 
als de gang? Deze wordt waarschijnlijk 
nauwelijks toegepast gezien het 
moeten plaatsen van een HEPA-filter 
in zowel de kamer als de sluis, maar 
wordt deze optie ook bewust niet 
goedgekeurd voor TB-isolatie omdat 
hij ook niet vermeldt staat in WIP 
richtlijn over eisen isolatiekamers? 

Geen actie. Overdruk is niet conform 
de WIP-richtlijn Ventilatie 
isolatiekamer. 

11 Alg de isolatiekamer heeft onderdruk in de 
sluis of de isolatiekamer zelf  

Graag uitspraak of medewerker in de 
sluis of op de gang masker moet 
afzetten bij een isolatiekamer met 
onderdruk in de sluis 

 Geen actie. Staat in hoofdstuk 5. 

14 2 A Neem bij het overwegen van ontslag 
uit het ziekenhuis de thuissituatie mee 
in de overwegingen 

Noemen wie hiervoor 
verantwoordelijk is en waar wordt het 
vermeld bijv. in het ontslagbrief? 

Afbakening verantwoordelijkheden Geen actie. Opnemen in lokaal 
protocol. 

12  … kan hij, in overleg met de afdeling 
tuberculosebestrijding van de GGD, op 
grond van de Wet Publieke gezondheid 
tegen zijn wil worden opgenomen en 
geïsoleerd. 

 dit is wat kort door de bocht Aangepast: ‘bestaat de mogelijkheid’ 

2 INH Informeer en instrueer de patiënt over 
(het belang van) de te nemen 
aanvullende 
infectiepreventiemaatregelen.  

A 
 

Over welke situatie gaat dit? Thuis of 
in het ziekenhuis? Afhankelijk van de 
situatie zijn verschillende personen 
hiervoor verantwoordelijk. Nu is het 
niet helder wie dat moet doen. 

Geen actie. De richtlijn betreft de 
ziekenhuissetting. 
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3 Inh / A Medewerkers en bezoekers gebruiken 
een ademhalingsbeschermingsmasker 
type FFP2 indien zij binnen dezelfde 
ruimte zijn als een patiënt met 
(verdenking op) 
besmettelijke tuberculose of het 
vervoer begeleiden. 

Medewerkers, bezoekers EN DERDEN 
gebruiken een 
ademhalingsbeschermingsmasker type 
FFP2 indien zij binnen dezelfde ruimte 
zijn als een patiënt met (verdenking 
op) besmettelijke tuberculose of het 
vervoer (INCLUSIEF TAXI- OF 
AMBULANCEVERVOER) begeleiden. 

Informatie over beschermende 
maatregelen zoals het dragen van 
maskers door begeleiders van 
patiënten bij (transport buiten het 
ziekenhuis dient ook te worden 
vermeld 

Aangepast: ‘medewerkers en 
bezoekers’ gewijzigd in ‘draag een .. ‘ 
en  ‘Toelichting 1: het dragen van een 
ademhalingsbeschermingsmasker 
geldt voor elke ruimte waarin de 
patiënt verblijft (bijvoorbeeld 
isolatiekamer, onderzoeksruimte, 
operatiekamer) en voor elke persoon 
die de ruimte betreedt‘. 
 
Geen actie voor maatregelen buiten 
het ziekenhuis, de richtlijn geldt voor 
de ziekenhuizen. 

5  Medewerkers en bezoekers gebruiken 
een ademhalingsbeschermingsmasker 
type FFP2 indien zij binnen dezelfde 
ruimte zijn als een patiënt met 
(verdenking op)  besmettelijke 
tuberculose of het vervoer begeleiden. 

 Vraag: 
Waarom een masker als de patiënt al 
een masker draagt? 

Gewijzigd: bij vervoer  draagt alleen de 
patiënt een 
ademhalingsbeschermingsmasker. In 
een onderzoeksruimte kan óf de 
patiënt óf de medewerker een 
ademhalingsmasker dragen mits 
daarover duidelijke afspraken worden 
gemaakt. 

5  Medewerkers en bezoekers gebruiken 
een ademhalingsbeschermingsmasker 
indien zij … het vervoer begeleiden.  

T. Geen ademhalings-bescherming 
nodig bij vervoer van de patiënt als 
deze zelf een FFP2 masker draagt 

 Zie hierboven. 

13  Medewerkers en bezoekers gebruiken 
een ademhalingsbeschermingsmasker 
indien zij … het vervoer begeleiden 

Verwijder  “…of het vervoer 
begeleiden”.  

Tijdens transport heeft de patiënt een 
FFP2 masker op, zonder ventiel. Voor 
de vervoerder is een masker dan 
overbodig.   

Zie hierboven. 

8 Inh. Medewerkers en bezoekers gebruiken 
een ademhalings-beschermingsmasker 
type FFP2 indien zij binnen dezelfde 
ruimte zijn als een patiënt met 
(verdenking op) besmettelijke 
tuberculose of het vervoer begeleiden.  

A: eerste deel van de zin klopt.  
Maar bij vervoer begeleiden dient 
alleen de patiënt een FFP2 
ademhalingsbeschermingsmasker te 
dragen en bezoek / medewerkers niet.  

Als de patiënt een FFP 2 masker draagt 
bij vervoer is er geen kans op 
contaminatie van medewerker en / of 
bezoek.  

Zie hierboven. 

17 inh Medewerkers en bezoekers dragen 
een masker als zij het vervoer 
begeleiden.  

A: medewerkers/bezoekers die het 
bezoek begeleiden dragen geen 
masker.  

Als de patiënt een masker draagt 
tijdens het vervoer, dan hoeft de 
begeleiding geen masker op (zodra de 
isolatiekamer is verlaten). Conform 
isolatierichtlijnen WIP. De patiënt 
wordt immers door het ziekenhuis 
vervoerd, waarbij er niet aan wordt 

Zie hierboven. 
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ontkomen dat er andere personen in 
de buurt komen. Het is heel raar als 
medewerkers met maskers oplopen, 
maar ander e personen wel gewoon 
mogen passeren.  

14 2 V Motivatie:  hoewel er weinig direct 
bewijs is dat 
ademhalingsbeschermings-maskers 
bijdragen aan het verkleinen van de 
kans op aerogene transmissie van de 
tuberkelbacterie is er voldoende 
indirect bewijs om het dragen van een 
ademhalingsbeschermingsmasker aan 
te bevelen 

Motivatie weglaten Haalt de kracht van de maatregel weg Geen actie. Dit is de huidige stand van 
zaken met betrekking tot de 
onderbouwing. 

20 Ibh/Te Zet, voor het betreden van de ruimte 
(gang of sluis)… 

Zet voor het betreden van de ruimte of  
zet voor het betreden van de gang of 
voor het betreden van de sluis (keuze 
maken) 

Zin is multi-interpretabel. Door eerder 
advies van TNO (er bestaat een risico 
op overdracht in de sluis) is er veel 
onduidelijkheid ontstaan. Graag 
duidelijk standpunt innemen.  

Aangepast: geëxpliciteerd  altijd in 
de sluis, de gang heeft betrekking op 
andere ruimten dan isolatiekamer 
(bijv. onderzoekruimte). 

17 Alg Zet in sluis of gang het masker op Vraag: is het advies om in de sluis of 
op de gang het masker op te zetten, 
gebaseerd op of het een universele of 
bronisolatie is? Dan benoemen in welk 
geval je in de gang of in de sluis het 
masker opzet.  

 Zie hierboven.  

4 Inh “zet, voor het betreden van de ruimte 
(sluis of gang), het FFP-2” 

Dit is op meerdere wijze 
interpreteerbaar. Moet je nu juist voor 
het betreden van de sluis en de gang 
het FFP2 masker al opzetten? Dit lijkt 
ons onjuist. Of heeft dit te maken met 
hoe je je drukregime hebt geregeld? 

A: “zet, voor het betreden van de 
patiëntenkamer/ruimte (in de sluis of 
op de gang)….” 

 Zie hierboven. 

5  Toelichting 1: zet, voor het betreden 
van de ruimte (sluis of gang), het FFP-2 
masker op volgens voorschrift van de 
fabrikant. 

A: zet, voor het betreden van de 
ruimte (sluis of gang afhankelijk van je 
drukhiërarchie in de kamer en sluis), 
het FFP-2 masker op volgens 
voorschrift van de fabrikant.  
 

Vraag:  
Patiënt ligt in een gesluisde kamer, wat 
wordt er dan bedoelt met de gang? 
Alleen sluis is toch voldoende?  
Of wordt bedoelt dat je een afweging 
moet maken afhankelijk van je 
drukhiërarchie in de sluis en kamer 

Zie hierboven. 
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9 TE Toelichting 1: zet, voor het betreden 
van de ruimte (sluis of gang), … 

A: Toelichting 1: zet, voor het betreden 
van de ruimte (in de sluis of op de 
gang), … 

Zoals het nu geformuleerd staat lijkt 
het net alsof je het FFP2 masker moet 
opzetten voordat je de sluis of de gang 
betreedt. 

Zie hierboven. 

11 Alg Medewerkers kunnen een 
ademhalingsbeschermingsmasker met 
of zonder ventiel dragen. 

Altijd maskers zonder ventiel 
gebruiken 

Voorkomt verwarring Aangepast. Conform richtlijn 
Persoonlijke beschermingsmiddelen: 
bij voorkeur zonder ventiel. 

2 INH Toelichting 2: het dragen van een 
ademhalingsbeschermings-masker 
geldt in principe ook voor huisgenoten 
(een uitzondering kan bijvoorbeeld 
worden gemaakt als huis-genoten 
blijven slapen op de isolatiekamer) 
zolang de uitslag van 
contactonderzoek niet bekend is; dit 
draagt bij aan eenduidigheid van 
regels en de handhaving ervan. 
Afhankelijk van de uitslag van het 
contactonderzoek wordt het dragen 
van het ademhalings-
beschermingsmasker gecontinueerd of 
gestaakt. 

V Er moet worden vermeld dat deze 
tekst gaat over het beschermen van de 
omgeving door de huisgenoten die op 
bezoek komen 

 Aangepast: ‘Toelichting 3: er is geen 
wetenschappelijke onderbouwing en 
geen consensus over het al dan niet 
dragen van een 
ademhalingsbeschermingsmasker door 
huisgenoten zolang de uitslag van het 
contactonderzoek nog niet bekend is 
(en dus nog niet bekend is of de 
huisgenoot geïnfecteerd is). Leg lokaal 
vast of huisgenoten wel of geen 
ademhalingsbeschermingsmasker 
moeten dragen tot aan de uitslag van 
het contactonderzoek. Overweeg 
daarbij onder andere: eenduidigheid 
van regels en handhaving ervan, 
probleem met differentiatie wie 
wel/geen huisgenoot, probleem met 
differentiatie naar mate van 
blootstelling, verantwoordelijkheid van 
het ziekenhuis ten aanzien van de 
mogelijke besmetting van de 
huisgenoot in de ziekenhuissituatie, 
preventieve behandeling van 
geïnfecteerde huisgenoten en de kans 
op besmetting in de thuissituatie.’ 

21 inh Het dragenvaneen 
ademhalingsbeschermingsmasker geldt  
ip ook voor huisgenoten 

Tekst huidige richtlijn handhaven: 
‘uitzondering daarop mag worden 
voor bezoekende huisgenoten 
(waaronder inwonende kinderen) 
omdat zij , al voor de infectie werd 
gevonden, zijn blootgesteld’ 

Juist omdat zij van te  voren al zijn 
blootgesteld is masker overbodig. 
Zeker gezien het feit dat huisgenoten 
na ontslag patiënt in thuissituatie 
ook geen masker dragen. Het 
dragen van een masker tijdens 
opname zorgt juist  voor verwarring 
en creëert geen eenduidigheid voor 
huisgenoten en patiënt. 

Zie hierboven 
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20 Inh Dragen van masker geldt in principe 
ook voor huisgenoten (een 
uitzondering kan bv gemaakt worden 
als een huisgenoten blijven slapen) 
zolang de uitslag van het 
contactonderzoek niet bekend is 

Huisgenoten dragen geen masker. Besmetting van tuberculose onder 
huisgenoten vindt vooral nachts plaats 
in de slaapkamer. Huisgenoten hebben 
thuis al uitvoerig  onbeschermd 
contact gehad met patiënt. 

Zie hierboven. 

13  het dragen van een 
ademhalingsbeschermingsmasker 
geldt in principe ook voor huisgenoten 

 Het FFP2 masker voor huisgenoten 
met nauw contact (echtgenoten, 
ouders met kleine kinderen) is 
onlogisch als er mogelijk al maanden 
blootstelling is geweest.  
Voor huisgenoten met minder nauw 
contact (oudere kinderen, huisgenoten 
in studentenhuizen/woongroepen) is 
het wel nuttig. Ons voorstel zou zijn 
om dit vrijblijvender te formuleren.  

Zie hierboven. 

17 Inh Het dragen van een masker geldt ook 
voor huisgenoten 

A: Huisgenoten in de patiëntenkamer 
dragen geen masker. Indien zij  
voldoen aan de risicobeoordeling 
($4.1), dragen zij wel een masker bij 
het verlaten van de patiëntenkamer.  

Zie argumentatie van de Regieraad in 
de voetnoot 1: Het argument dat het 
masker bijdraagt aan de eenduidigheid 
van regels en handhaving vind ik van 
ondergeschikt belang in deze situatie: 
het dragen van een masker is een 
enorme belasting. En als de patiënt 
tijdens de besmettelijke periode met 
ontslag gaat, worden huisgenoten ook 
blootgesteld. Oftewel: ik volg de 
mening van de Regieraad.  

Zie hierboven. 

16  het dragen van een 
ademhalingsbeschermingsmasker 
geldt in principe ook voor huisgenoten 
zolang de uitslag van 
contactonderzoek niet bekend is; 

 Onze voorkeur gaat uit naar wat de 
regieraad voorstelt. 

Zie hierboven. 

5 inh het dragen van een 
ademhalingsbeschermingsmasker 
geldt in principe ook voor huisgenoten 
zolang de uitslag van 
contactonderzoek niet bekend is; 

A: het dragen van een ademhalings-
beschermingsmasker geldt in principe 
ook voor huisgenoten zolang de 
patiënt opgenomen is in het 
ziekenhuis 

Link met uitslag contactonderzoek niet 
duidelijk; bij eenduidig beleid is het 
voldoende om uit te gaan van 
isolatieperiode in ziekenhuis? 

Zie hierboven. 

9 Inh Over het dragen van een 
ademhalingsbeschermingsmasker door 
huisgenoten in de isolatiekamer 
bestaat verschil van mening tussen de 

A: afhankelijk van zie argumentatie Er worden op deze manier 2 opties 
gegeven en dit schept onduidelijkheid. 
Wij zijn voor het standpunt van de 
Regieraad. 

Zie hierboven. 
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Expertgroep en de Regieraad. 

1  Zorg dat de patiënt met tuberculose 
adequate hoesthygiëne uitvoert. De 
patiënt:   

 

voor de mond;   

gebruik weg als normaal afval.  
 
Toelichting: dit geldt voor elke 
tuberculosepatiënt ongeacht of er 
sprake is van  (verdenking op) 
besmettelijke tuberculose. 

Toelichting: dit geldt voor elke patiënt 
ongeacht of er sprake is van 
(verdenking op) besmettelijke 
tuberculose. 
 

Contradictie in de tekst. Aangepast. In handje toegevoegd 
‘(verdenking op) (besmettelijke)’. De 
toelichting verwijderd. 

9 Inh/TE Zorg dat de patiënt met tuberculose 
adequate hoesthygiëne uitvoert. 
Toelichting: dit geldt voor elke 
tuberculosepatiënt ongeacht of er 
sprake is van  (verdenking op) 
besmettelijke tuberculose. 

A: Toelichting: dit geldt voor elke 
patiënt … 

Goede hoesthygiëne geldt voor alle 
patiënten en niet alleen voor 
tuberculosepatiënten. 
 

Geen actie. Deze richtlijn betreft 
besmettelijke tuberculose. 

1 inh Het toepassen van UV-licht in 
(isolatie)ruimten waar 
tuberculosepatiënten komen  wordt 
niet aanbevolen.  
 

Opmerking: de technische problemen 
en gezondheidsrisico’s van UV-licht zijn 
de afgelopen jaren behoorlijk 
verminderd bij een juiste 
toepassing/installatie.  (5;7;22). 

Volgens mij moet je dat niet aangeven. 
In r.9 en 10 zeg je dat het niet 
aanbevolen wordt. Daarna zeg je bij 
juiste toepassing  enz. 
gezondheidsrisico’s verminderd. Het 
wordt toch niet aanbevolen! 

Geen actie. Opmerking is erbij gezet 
omdat hierover andere uitspraken 
werden gedaan in de voorgaande 
richtlijnversie (2004). 

5  De instelling zorgt voor voldoende 
mechanische ventilatie in het gehele 
ziekenhuis.  
 

A:  De instelling zorgt voor minimaal 6 
ACH mechanische ventilatie in het 
gehele ziekenhuis.  
 

‘voldoende’ is niet SMART 
geformuleerd en kan niet getoetst 
worden.  
Vraag: Is dit ook van toepassing voor 
gangen, openbare ruimte? 

Aangepast: De instelling zorgt voor 
minimaal 6 ACH mechanische 
ventilatie in alle (doorgangs)ruimten 
van het ziekenhuis waar patiënten 
komen. 

22 TE Het toepassen van UV-licht in 
(isolatie)ruimten waar 
tuberculosepatiënten komen wordt 
niet aanbevolen. 

A: Het toepassen van UV-licht in 
(isolatie)ruimten waar 
tuberculosepatiënten komen heeft 
geen toegevoegde waarde. 

 Geen actie. ‘geen toegevoegde 
waarde’ is te stellig geformuleerd. 
 
 

22 Inh De instelling zorgt voor voldoende 
mechanische ventilatie in het gehele 
ziekenhuis. 

A: De instelling zorgt voor voldoende 
mechanische ventilatie in de relevante 
ruimtes. 

In het gehele ziekenhuis is te breed 
geformuleerd. Betekent nu dat er ook 
in ruimtes waar de betreffende patiënt 
niet komt voldoende geventileerd 
moet worden? (Voor deze richtlijn is 
dat niet-relevant) 

Aangepast: ‘in het gehele ziekenhuis’ 
gewijzigd in ‘alle (doorgangs)ruimten 
waar patiënten (klinisch en 
poliklinisch) komen’ 
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1 Inh De instelling zorgt voor voldoende 
mechanische ventilatie in het gehele  
ziekenhuis.  
Er is onvoldoende: bewijs welke 
ventilatievoud effectief is (5).   
Toelichting: de minimale 
ventilatievoud voor bestaande 
gebouwen/situaties is 6 ACH. 

Impliceert dat dit in het hele 
ziekenhuis dan 12 ACH moet zijn ??  
Minimaal 12 ACH is dan voldoende ? of 
alleen voor de longfunctie/ 
bronchokamers e.d.  
De zin 23 en 24: er is onvoldoende 
bewijs  welke ventilatievoud effectief 
is, is dan overbodig toch, er wordt 12 
ACH geadviseerd?  

Eerst spreek je over het hele 
ziekenhuis en daarna alleen over de 
bronchoscopie, sputuminductie en 
verneveling met  pentamidine en 
autopsieruimten (streefnorm). 

Geeft onduidelijkheid.  
 

Zie hierboven. 

14 2 V De instelling zorgt… + motivatie weglaten Te vaag beschreven, voegt niets toe Zie hierboven. 

16  De instelling zorgt voor voldoende 
mechanische ventilatie in het gehele 
ziekenhuis 

 Wat is voldoende? Zie hierboven. 

13  Toelichting: de minimale 
ventilatievoud voor bestaande 
gebouwen/situaties is 6 ACH. 
 

Weghalen. Als er onvoldoende bewijs is voor een 
effectief ventilatievoud, moet er ook 
geen ventilatievoud van 6 genoemd 
worden.  

Zie hierboven. 

4 Inh “Zorg, bij nieuwbouw… minimaal 12 
ACH” 

Er wordt deze aanbeveling gedaan, 
maar tevens wordt het ook als 
kennislacune aangeduid. En wat te 
doen bij centra waar de ACH niet 
gehaald worden? 

 Toegevoegd motivatie dat de 12 ACH is 
gebaseerd op internationale 
richtlijnen. 

22 Inh Zorg, bij nieuwbouw, voor een 
ventilatievoud van minimaal 12 ACH in 
onderzoeksruimten voor 
bronchoscopie, sputuminductie en 
verneveling met pentamidine en 
autopsieruimten (streefnorm). 

 Wat is de motivatie van minimaal 12 
ACH? 

Zie hierboven. 

11 inh Zorg bij nieuwbouw voor 
ventilatievoud van minimaal 12 ACH 

 Als er onvoldoende bewijs is welk 
ventilatievoud bijdraagt aan het 
verkleinen van de kans op overdracht 
waar om is de streefnorm dan op 12 
gesteld 

Zie hierboven. 

10 Alg Zorg, bij nieuwbouw, voor een 
ventilatievoud van minimaal 12 ACH in 
onderzoeksruimten voor 

V Waarom deze streefnorm? In 
ziekenhuizen is de minimale ACH 6. 
Medewerkers die een bronchoscopie 

Toegevoegd: ‘Motivatie: een 
ventilatievoud van minimaal 12 ACH in 
genoemde ruimten sluit aan bij 
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bronchoscopie, sputuminductie en 
verneveling met pentamidine en 
autopsieruimten (streefnorm). 

uitvoeren horen zichzelf te 
beschermen tegen (mogelijk) 
besmettelijke aerosolen met een FFP2 
masker en zijn dus beschermd. De ACH 
te verhogen naar 12 zorgt er natuurlijk 
wel voor dat deze deeltjes sneller 
verwijderd zijn maar (winst van 23 
minuten) maar hoe weegt dat op 
tegen de (mogelijke) extra  kosten van 
zwaardere systemen die nodig zijn om 
een ACH 12 te behalen? 

internationale richtlijnen’ 
 
Conform de Arbowet moet er niet 
alleen persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden 
gebruikt maar ook technische 
middelen worden ingezet. Zie richtlijn 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
(bio-arbeidshygiënische strategie). 
 

4 Inh “Zorg, bij nieuwbouw … 
autopsieruimten (streefnorm).” 

T: isolatiekamers 
Niet duidelijk of de streefnorm van 
12ACH nu ook bedoeld is voor de 
isolatiekamers. Ik verwacht van wel 
omdat dit o.a. de ruimte is waar 
sputum geïndiceerd wordt of 
verneveld wordt, maar graag dit 
specifieker benoemen. 

 Toegevoegd: handje over ventilatie in 
isolatiekamer met verwijzing naar de 
betreffende WIP-richtlijn (al stond het 
ook al in §5.1) 

17 Alg Zorg, bij nieuwbouw, voor een 
ventilatievoud van minimaal 12 ACH in 
onderzoeksruimten voor 
bronchoscopie, sputuminductie en 
verneveling met pentamidine en 
autopsieruimten (streefnorm). 

Benoemen of deze onderzoeksruimten 
verder ook aan de eisen van 
isolatiekamers moeten voldoen 

Uit de tekst is niet duidelijk op te 
maken of een longbehandelkamer 
(naast de genoemde ventilatievoud) 
ook moet voldoen aan de andere eisen 
voor een isolatiekamer, zoals 
bijvoorbeeld een gesluisde toegang.   

Geen actie. Staat vermeld in 
belangrijkste wijzigingen.  
Zie ook hierboven. 

I2 TE De ventilatie van een 
onderzoeksruimte waar patiënten met 
(verdenking op) besmettelijke 
tuberculose kunnen komen wordt 
minimaal geventileerd met een afvoer 
naar de buitenlucht of er is een HEPA-
filter geïnstalleerd. 
 

A  
Vervang minimaal door ten minste 

 Aangepast: ‘minimaal’ verwijderd. 

22 Inh De ventilatie van een 
onderzoeksruimte waar patiënten met 
(verdenking op) besmettelijke 
tuberculose kunnen komen wordt 
minimaal geventileerd met een afvoer 
naar de buitenlucht of er is een HEPA-
filter geïnstalleerd. 
 

 Wat is de motivatie? Geen actie. De motivatie is externe 
afvoer of filteren van aerosolen, dit 
wordt bekend verondersteld bij de 
primaire richtlijngebruikers. 



Versie Regieraad  21 
 

Commen-
tator 

Soort  
comm.

1
 

Oude tekst Nieuw voorstel
2
 Argumentatie

3
 Verwerking in RL 

3 TE / A  De ventilatie van een 
onderzoeksruimte waar patiënten met 
(verdenking op) 
besmettelijke tuberculose kunnen 
komen wordt minimaal geventileerd 
met een afvoer naar de buitenlucht of 
er is een HEPA-filter geïnstalleerd. 

 Deze zin klopt niet. Aangepast: ‘de ventilatie van’ 
verwijderd omdat verderop al 
‘geventileerd’ staat.  

20 Inh Toelichting: zie verder de WIP-richtlijn 
Bouw- en inrichtingseisen 
isolatieafdeling Ventilatie 
isolatiekamer. 

 De eerder benoemde 
onderzoeksruimten voor 
bronchoscopie etc hoeven toch niet te 
voldoen aan de eisen van een 
isolatiekamer? Onduidelijk-heid 
ontstaat door deze verwijzing.  

Aangepast: ‘zie voor verdere 
informatie over luchtafvoer en 
toepassing HEPA-filters …..’ 

19 Inh Patiënten dragen, zodra zij zich buiten 
de isolatiekamer begeven, altijd een 
ademhalingsbeschermingsmasker type 
FFP2 zonder ventiel.  

Patiënten dragen, zodra zij zich buiten 
de isolatiekamer begeven, altijd een 
chirurgisch mondneusmasker. 

Een adembeschermingsmasker FFP2 
sluit dermate goed af, dat dit extra 
benauwdheidsklachten geeft bij een 
patiënt met TBC. Er is geen 
beschrijving gevonden van besmetting 
van mensen in de omgeving tijdens 
vervoer van de patiënt, waarbij de 
patiënt een chirurgisch 
mondneusmasker draagt. 
Geldt ook voor pag. 24, regel 2 en 3 
en  regel 21 en 22 overige in de 
richtlijn beschreven dragen van 
mondneusmasker FFP 2 door de 
patiënt  
Als een patiënt benauwd wordt van 
het masker wordt het nog erger, als hij 
in paniek het masker af trekt en in een 
reflex begint te hoesten. 

Verder:  een ademhalings-
beschermingsmasker is bedoeld om de 
drager  te beschermen en niet 
omgekeerd. 

Toegevoegd aan motivatie: ‘het 
dragen van een masker door de 
patiënt is bestrijding aan de bron, dit is 
de eerste stap van bio-
arbeidshygienische strategie (zie WIP-
richtlijn Persoonlijke 
beschermingsmiddelen)’  
In motivatie was al literatuur 
toegevoegd ter onderbouwing, wel 
aanpassing gedaan: ‘… dat bij hoesten 
een ademhalingsbeschermingsmasker 
(equivalent van type FFP2) beter 
beschermt dan een chirurgisch 
neusmondmasker’ gewijzigd in  ‘… dat 
bij hoesten minder aerosolen 
vrijkomen bij het dragen van een 
ademhalingsbeschermingsmasker 
(equivalent van type FFP2) dan een 
chirurgisch neusmondmasker. 
 

17 Inh Neem tijdens het transport van een 
patiënt met (verdenking op) 
besmettelijke tuberculose de volgende 
aanvullende infectiepreventie-
maatregelen: 
 

T: indien de patiënt te benauwd 
is/hoest/niet te instrueren is en dus 
geen FFP2 masker kan dragen: 
heroverweeg de noodzaak van het 
transport.   

 Geen actie. 1e handje in deze 
paragraaf geeft al aan dat verblijf 
buiten de isolatiekamer alleen 
plaatsvindt indien strikt noodzakelijk. 
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5 inh Neem tijdens het transport van een 
patiënt met (verdenking op) 
besmettelijke tuberculose de volgende 
aanvullende infectiepreventie-
maatregelen: 
-breng de transportmedewerker(s) 
voorafgaand aan het vervoer op de 
hoogte van de isolatiestatus van de 
patiënt 

 Moet je dit wel aan een 
transportmedewerker overlaten? 

Geen actie. De richtlijn geeft de 
minimale zorg aan, dit punt zal per 
patiënt moeten worden beoordeeld. 

2 INH breng de transportmedewerker(s) 
voorafgaand aan het vervoer op de 
hoogte van de isolatiestatus van de 
patiënt;  

A Moet je een transportmedewerker wel 
op pad laten gaan met een patiënt met 
TBC. Kan de verpleging dit niet beter 
doen?  

Zie hierboven. 

4 Inh Neem tijdens het transport van een 
patiënt met (verdenking op) 
besmettelijke tuberculose de volgende 
aanvullende infectiepreventie-
maatregelen: 
-de patiënt zet vóór het verlaten van 
de isolatiekamer een 
ademhalingsbeschermingsmasker type 
FFP2 zonder ventiel op; 
-de medewerkers/bezoekers die het 
transport van de patiënt begeleiden 
dragen een 
ademhalingsbeschermingsmasker type 
FFP2. 

Waarom moet bij transport zowel de 
patiënt als de vervoerder een FFP2 
mondneusmasker op. Dit 
correspondeert niet met de WIP 
richtlijn aerogene isolatie, waarin 
alleen voor de patiënt een chirurgisch 
mondneusmasker hoeft te dragen. 
A: de 
medewerkers/bezoekers…hoeven 
geen extra maatregelen te nemen, 
mits patiënt FFP2 goed draagt.” 

 Gewijzigd: bij vervoer  draagt alleen de 
patiënt een 
ademhalingsbeschermingsmasker.  
Er was al onderbouwing toegevoegd 
voor dragen van 
ademhalingsbeschermingsmasker in 
plaats van chirurgisch 
mondneusmasker. Dragen van 
ademhalingsbeschermingsmasker is 
conform huidige beleid bij tuberculose 
(WIP-richtlijn Tuberculose (2004)) 

5  pat. zet bij verlaten van kamer een 
FFP2 masker op zonder ventiel 

 in aerogene isolatie staat chirurgisch 
neusmondmasker 

Zie hierboven  

17 Inh Medewerkers die het transport 
begeleiden dragen een FFP2 masker. 

A: medewerkers die het transport 
begeleiden zetten het masker af zodra 
ze buiten de patiëntenkamer zijn. 

Als de patiënt een masker draagt 
tijdens het vervoer, dan hoeft de 
begeleiding geen masker op (zodra de 
isolatiekamer is verlaten).  
 (idem punt bij p.21, r.5) 

Zie hierboven 

22 TE de medewerkers/bezoekers die het 
transport van de patiënt begeleiden 
dragen een 
ademhalingsbeschermingsmasker type 
FFP2. 

V Indien de patiënt een 
ademhalingsbeschermingsmasker type 
FFP2 draagt, dan hoeft de 
medewerker/ bezoeker die het 
transport van de patiënt begeleid geen 
masker te dragen. 
 

Zie hierboven 
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12  de medewerkers/bezoekers die het 
transport van de patiënt begeleiden 
dragen een 
ademhalingsbeschermingsmasker type 
FFP2. 

 Moet personeel van transport 
inderdaad ook een kapje dragen op als 
patiënt ook al kapje draagt? Beetje 
raar signaal naar andere medewerkers 
in het ziekenhuis zoals bv radiologie 
medewerkers. Die zetten in principe 
geen kapje op als ze met patiënt aan 
de slag gaan. 

Zie hierboven 

21 inh De medewerkers/bezoekers die het 
transport van de patiënt begeleiden 
dragen een 
ademhalingsbeschermingsmasker 
type FFP2 

Tekst weglaten Indien de regel is dat patiënt buiten 
de kamer een maskerdraagt hoeven 
medewerkers/ bezoekers op dat 
moment geen masker te dragen 

Zie hierboven 

1 inh de patiënt zet vóór het verlaten van de 
isolatiekamer een  
ademhalingsbeschermingsmasker type 
FFP2 zonder ventiel op;   

transport van de patiënt begeleiden  
dragen een 
ademhalingsbeschermingsmasker type 
FFP2.  

 Als de patiënt een masker draagt moet 
diegene die transport uitvoert dan ook 
nog masker dragen?  Wel idd geval 1 
bij zich hebben lijkt mij. 

Zie hierboven 

2 INH de medewerkers/bezoekers die het 
transport van de patiënt begeleiden 
dragen een 
ademhalingsbeschermingsmasker type 
FFP2.  

A De patiënt heeft al een FFP2 masker 
op waardoor de omgeving beschermd 
blijft en medewerkers/bezoekers geen 
masker hoeven te dragen 

Zie hierboven 

19 Inh de medewerkers/bezoekers die het 
transport van de patiënt begeleiden 
dragen een 
ademhalingsbeschermingsmasker type 
FFP2. 

De patiënt draagt tijdens het transport 
een chirurgisch mondneusmasker dat 
correct is aangebracht.  

Als de patiënt tijdens vervoer een 
chirurgisch mondneusmasker draagt, 
dat correct is aangebracht, hoeft de 
omgeving, waaronder de medewerker 
patiëntenvervoer geen persoonlijke 
beschermingsmiddelen te dragen. 
WIP richtlijn algemene 
voorzorgsmaatregelen: Medewerkers 
dragen buiten de isolatiekamers geen 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Zie hierboven 
 

20 Inh Medewerkers/bezoekers die het 
transport begeleiden dragen een 
masker TYPE2  

Medewerkers/bezoekers die het 
transport begeleiden dragen geen 
masker  

Niet in overeenstemming met de 
algemene isolatiemaatregelen van de 
WIP/ geeft veel onrust terwijl het 
wetenschappelijk bewijs ontbreekt 

Zie hierboven 
In de richtlijn Aerogene isolatie staat: ‘ 
de vervoersdienst en de afdeling waar 
de patiënt heen gaat worden vooraf 
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ingelicht over de isolatie en eventueel 
te nemen maatregelen (=geen 
tegenspraak). 

7 Inh Medewerkers/bezoekers dragen … 
FFP2 masker tijdens transport 

Als de patiënt al een masker draagt is 
dat toch niet nodig? 

Dubbele bescherming is overbodig Zie hierboven 

8 Inh. De medewerkers / bezoekers die het 
transport van de patiënt begeleiden 
dragen een FFP2 masker  

V: tekst verwijderen  Als patiënt een FFP 2 masker draagt bij 
vervoer is er geen kans op 
contaminatie van medewerker en / of 
bezoek. 

Zie hierboven 

5  begeleiders van transport dragen een 
FFP2 masker 

 waarom? zie ook 21 / 4 
is het niet of de patiënt / of medew.? 

Zie hierboven 
 

14  Bij transport buiten het ziekenhuis: 
-breng indien van toepassing, de 
ambulancedienst voorafgaand aan het 
transport op de hoogte van de 
isolatiestatus van de patiënt  

Noemen wie hiervoor 
verantwoordelijk is en waar wordt het 
vermeld bijv. in het ontslagbrief? 

Afbakening verantwoordelijkheden Geen actie. Lokaal afspraken maken. 

22 Inh Bij transport buiten het ziekenhuis:  
- breng, indien van toepassing, de 
ambulancedienst voorafgaand aan het 
transport op de hoogte van de 
isolatiestatus van de patiënt;  
- maakt de patiënt geen gebruik van 
het openbaar vervoer;  
- vindt het transport plaats in een goed 
geventileerd transportmiddel. 

A 
Bij transport buiten het ziekenhuis:  
- breng, indien van toepassing, de 
ambulancedienst voorafgaand aan het 
transport op de hoogte van de 
isolatiestatus van de patiënt 

Punt 2 en 3 verwijderen. Betreft 
advisering buiten het ziekenhuis. 

Aangepast: aandachtsstreepje 2 en 3 
verwijderd, toegevoegd 
aandachtsstreepje ‘overleg bij andere 
vormen van transport met de GGD op 
welke wijze en onder welke condities 
het transport moet plaatsvinden’ 

17 Inh Bij transport buiten het ziekenhuis T/vraag? Toevoegen op welk moment 
de patiënt het  masker afdoet.  

 Zie hierboven 

1 inh vindt het transport plaats in een goed 
geventileerd transportmiddel.  
 

Zoals ?? Auto met ramen open ? Fiets 
?  
Patiënt of medewerker beschermt zich 
d.m.v FFP 2 mondneusmakser.  

Misschien beter iets te noemen over 
mag een airco in de auto aan of niet   

Zie hierboven 

7 Wet Openbaar vervoer / goed geventileerd 
transportmiddel 

Het betreft een richtlijn voor 
ziekenhuizen. Horen deze punten in 
deze richtlijn dan? Zo ja, wie moet dit  
dan regelen? 

 Zie hierboven. 
 

5  Bij transport buiten het ziekenhuis:  
-vindt het transport plaats in een goed 
geventileerd transportmiddel. 

Vraag:  Wat wordt verstaan/ bedoeld 
met een goed geventileerd 
transsportmiddel? Ambulance? Heeft 
een ambulance voldoende ventilatie 
mogelijkheden? 

Duidelijkere omschrijving wat onder 
goed geventileerd wordt verstaan 

Zie hierboven. 



Versie Regieraad  25 
 

Commen-
tator 

Soort  
comm.

1
 

Oude tekst Nieuw voorstel
2
 Argumentatie

3
 Verwerking in RL 

15 Inh Bij transport buiten het ziekenhuis:  
-vindt het transport plaats in een goed 
geventileerd transportmiddel. 

A: dient er verwezen te worden naar 
richtlijnen ivm reinigen en/of 
desinfecteren? 

 Geen actie. Aandachtstreepje 
vervangen (zie hierboven) en een 
transportmiddel hoeft niet te worden 
gereinigd en gedesinfecteerd bij 
aerogene isolatie.  

22 TE Plan onderzoek buiten de 
isolatiekamer en polikliniekbezoek van 
de patiënt met (verdenking op) 
besmettelijke tuberculose aan het 
einde van de dag/het 
spreekuurprogramma. 

A Plan onderzoek buiten de 
isolatiekamer en polikliniekbezoek van 
de patiënt met (verdenking op) 
besmettelijke tuberculose zo, dat 
rekening wordt gehouden met de 
juiste ventilatietijd. 

Onderzoeken hoeven niet aan het 
einde van de dag/het spreekuur, mits 
men rekening houdt met de juiste 
ventilatietijd. 

Aangepast: ‘op een zodanig tijdstip dat 
voldoende tijd beschikbaar is voor het 
nemen van de extra 
voorzorgsmaatregelen (zie handje 
hieronder) na het 
onderzoek/polikliniek bezoek’ 

22 Inh  T 
 

- medewerkers die zijn betrokken bij 
het onderzoek/ polikliniekbezoek 
dragen een ademhalings-
beschermingsmasker type FFP2 
(opdoen voor betreden onderzoeks- of 
polikliniekruimte c.q. aankomst 
patiënt, afdoen na verlaten kamer); 

Indien de patiënt voor het onderzoek 
geen ademhalings-
beschermingsmasker type FFP2 kan 
dragen: 
- medewerkers die zijn betrokken bij 
het onderzoek/polikliniekbezoek 
dragen een ademhalings-
beschermingsmasker type FFP2 
(opdoen voor betreden onderzoeks- of 
polikliniekruimte c.q. aankomst 
patiënt, afdoen na verlaten kamer); 

Ingeval van luchtwegtuberculose hoeft 
de medewerker geen 
ademhalingsbeschermingsmasker type 
FFP2 te dragen indien de patiënt van 
begin tot eind een masker draagt. 
 
Indien sprake is van extrapulmonale 
TBC, dan alleen een ademhalings-
beschermingsmasker type FFP2 dragen 
indien kans op aerosolvorming. 

Aangepast:  

-‘in de ruimte draagt óf de 
medewerker óf de patiënt 
consequent een ademhalings-
beschermingsmasker, minimaal type 
FFP2 (patiënt altijd zonder ventiel): 
maak daarover duidelijke afspraken; 

-als de patiënt het 
ademhalingsbeschermingsmasker 
draagt heeft de medewerker altijd 
een ademhalingsbeschermingsmasker 
in de nabijheid voor onvoorziene 
omstandigheden’ 

Zie bij punten ‘Algemeen’ voor  reactie 
m.b.t. extrapulmonale tuberculose en 
aerosolvormende handelingen. 
Mogelijk hier ook iets over toevoegen. 

20 Inh De patiënt draagt steeds een masker, 
tenzij onderzoek dit niet mogelijk 
maakt 

In de onderzoeksruimte draagt de 
medewerker een masker en niet de 
patiënt. 

De conceptrichtlijn schrijft voor dat 
zowel de medewerker als de patiënt 
een masker draagt en de kamer 
geventileerd wordt (dubbelop). 
Dubbele bescherming is niet nodig, uit 
oogpunt van patiënt vriendelijkheid 
kiezen voor bescherming medewerker 
en ventilatie ruimte.  

Zie hierboven. 

5  De patiënt draagt steeds een 
ademhalingsbeschermingsmasker type 
FFP2 zonder ventiel, tenzij onderzoek 
dit tijdelijk niet mogelijk maakt 
(bijvoorbeeld bij bronchoscopie); 

De arts/verpleegkundigen dragen ook 
en masker. Waarom dubbelop? Je zou 
dit kunnen interpreteren dat een FFP2 
masker niet toereikend is als de 
patiënt geen masker draagt. 

 Zie hierboven. 
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22 Inh - houd, na afloop van het onderzoek, 
deuren en ramen gesloten en houd 
minimaal een uur aan (gebaseerd op 
een standaard ventilatievoud van 6 
ACH (zie tabel 1)) voordat een 
onderzoeksruimte of polikliniek-
spreekkamer na het onderzoek/ 
polikliniekbezoek weer door anderen 
betreden mag worden. 

- houd, na afloop van het onderzoek, 
deuren en ramen gesloten en houd 
minimaal een uur aan (gebaseerd op 
een standaard ventilatievoud van 6 
ACH (zie tabel 1)) voordat een 
onderzoeksruimte of 
polikliniekspreekkamer na het 
onderzoek/polikliniekbezoek weer 
door anderen betreden mag worden 
zonder een ademhalings-
beschermingsmasker type FFP2. 

V: indien de patiënt een 
ademhalingsbeschermingsmasker type 
FFP2 draagt, is het genoemde punt 
niet van toepassing. 
 
T: indien de patiënt niet een 
ademhalingsbeschermingsmasker 
draagt kunnen medewerkers de ruimte 
betreden indien zij een 
ademhalingsbeschermingsmasker type 
FFP2 dragen. 

Aangepast. 

12  houd, na afloop van het onderzoek, 
deuren en ramen gesloten en houd 
minimaal een uur aan (gebaseerd op 
een standaard ventilatievoud van 6 
ACH (zie tabel 1)) voordat een 
onderzoeksruimte of 
polikliniekspreekkamer na het 
onderzoek/polikliniekbezoek weer 
door anderen betreden mag worden.  

 Er staat nergens iets vermeld over hoe 
een kamer te reinigen na gebruik. Is 
60 minuten luchten voldoende of 
moet er ook nog reiniging plaats 
vinden? 

Toegevoegd. In §5.1 wordt voor 
reiniging en desinfectie verwezen naar 
de richtlijn Aerogene isolatie en 
Onderzoek en behandeling van 
geïsoleerde patiënten. 

2 INH Tabel 10 staat zowel verwijdering van 
99 als 99,9% 

A Geeft aan welk kolom moet worden 
gevolgd 99 of 99,9%  

Geen actie. Er wordt in de tekst al een 
termijn aangegeven. 

UMCG Inh de kortste route van en naar de 
onderzoeksruimte of 
polikliniekspreekkamer gebruikt 

V 
 

Wat is hierbij de argumentatie?  
Indien patiënt een 
ademhalingsbeschermings-masker 
type FFP2 draagt lijkt dit punt niet van 
toepassing. 

Geen actie. Een 
ademhalingsbeschermings-masker 
biedt geen 100% bescherming. 

15 inh N.v.t. A: dient er verwezen te worden naar 
richtlijnen i.v.m. reinigen en/of 
desinfecteren 
onderzoeks/polikliniekruimte? 

 Toegevoegd: in §5.1 wordt voor de 
reiniging en desinfectie verwezen naar 
de richtlijnen Aerogene isolatie en 
Onderzoek en behandeling van 
geïsoleerde patiënten. Voor 
operatiekamers volstaat de reguliere 
reiniging en desinfectie. 

22 Inh plan de operatie aan het einde van het 
dagprogramma 

T  
Plan de operatie bij voorkeur aan het 
einde van het dagprogramma. 

Een operatie hoeft niet aan het einde 
van de dag/het spreekuur, mits men 
rekening houdt met de juiste 
ventilatietijd. 

Aangepast: ‘Plan de operatie op een 
zodanig tijdstip dat voldoende tijd 
beschikbaar is voor het nemen van de 
extra voorzorgsmaatregelen (zie 
laatste aandachtspunt) na de 
inleiding/operatie/uitslaapperiode’ 
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2 INH de inleiding, operatie en 
uitslaapperiode vinden plaats op de 
operatiekamer 

Inleiding en Uitslaapperiode elders 
waar geen overdruk is, bij voorkeur 
onderdrukruimte 

Minimaliseren verblijf in overdruk 
ruimte 

Toegevoegd: ‘overweeg de 
uitslaapperiode, indien mogelijk, te 
laten plaatsvinden in een 
isolatiekamer die geschikt is voor 
aerogene isolatie’ 

9 Inh/TE de inleiding, operatie en 
uitslaapperiode vinden plaats op de 
operatiekamer 

A: de inleiding, operatie en 
uitslaapperiode vinden plaats op de 
operatiekamer. Verkoeveren op een 
gesluisde isolatiekamer heeft echter, 
indien mogelijk, de voorkeur. 

Verkoeveren op een gesluisde 
isolatiekamer zou o.i. beter zijn dan op 
de operatiekamer, het lijkt ons handig 
om dit te benoemen in de richtlijn als 
betere mogelijkheid, omdat het anders 
misschien niet eens overwogen wordt. 

Zie hierboven 

5  de patiënt draagt, zoveel mogelijk, 
steeds een 
ademhalingsbeschermingsmasker type 
FFP2 zonder ventiel; (operatiekamer) 

 De arts/operatieassistent dragen ook 
een masker. Waarom dubbelop? Je 
zou dit kunnen interpreteren dat een 
FFP2 masker niet toereikend is als de 
patiënt geen masker draagt. 
Hoe haalbaar is dit. Patiënt is of 
geïntubeerd, of heeft mogelijk een 
zuurstofsnor/masker 

Verwijderd. 

22 Inh houd, na vertrek van de patiënt, de 
deur van de operatiekamer gesloten 
en houd de benodigde tijd aan, 
afgestemd op de ventilatievoud (zie 
tabel 1), voordat de operatiekamer 
weer door anderen betreden mag 
worden. 

T 
- houd, na vertrek van de patiënt, de 
deur van de operatiekamer gesloten 
en houd de benodigde tijd aan, 
afgestemd op de ventilatievoud (zie 
tabel 1), voordat de operatiekamer 
weer door anderen betreden mag 
worden zonder een ademhalings-
beschermingsmasker type FFP2. 
 

Indien de patiënt niet een 
ademhalingsbeschermingsmasker 
draagt kunnen medewerkers de ruimte 
betreden indien zij een 
ademhalingsbeschermingsmasker type 
FFP2 dragen. 

Aangepast. 

9 Inh/TE houd, na vertrek van de patiënt, de 
deur van de operatiekamer gesloten 
en houd de benodigde tijd aan, 
afgestemd op de ventilatievoud (zie 
tabel 1), voordat de operatiekamer 
weer door anderen betreden mag 
worden. 

A: afhankelijk van zie argumentatie Slaat deze zin alleen op het ‘na vertrek 
van de patiënt’ of wordt de gehele 
periode dat de patiënt op de 
operatiekamer ligt t/m de periode na 
vertrek van de patiënt bedoeld?  
Indien het laatste dan is dit niet 
helemaal duidelijk.  
Indien het eerste dan vragen we ons af 
of het niet handig is om het volgende 
op te nemen:  
- beperk gedurende de operatie het 

aantal deurbewegingen tot het 

Dit geldt na het vertrek van de patiënt. 
Toegevoegd: ‘wees extra alert op het 
minimaliseren van het aantal 
deurbewegingen’ 
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minimaal noodzakelijke. 
We weten niet of er bewijslast is en 
hoe reëel het risico, maar bij elke 
deurbeweging is er kans dat de 
tuberculose buiten de operatiekamer 
terechtkomt door de overdruk in de 
isolatiekamer. Naast de POWI-bundel 
zou dit een extra reden kunnen zijn om 
het aantal deurbewegingen te 
beperken. 
 

8 TE In geval ook een chirurgisch 
mondneusmasker type IIR is 
geïndiceerd voldoet het 
ademhalingsmasker tevens aan deze 
eisen.  

A: In geval tijdens de operatie een 
niet-vocht doorlatende chirurgisch 
mondneusmasker (type IIR) is 
geïndiceerd, dan voldoet het FFP 2 
ademhalings-masker ook aan deze eis.  

Pas na 4x lezen en uitzoeken wat een 
type IIR is begreep ik de zin van de 
oude tekst.  

Toegevoegd. Type IIR wordt genoemd 
in richtlijn Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

4 Inh “Opmerking: in geval van ..type 
IIR..deze eisen (zie WIP richtlijn 
Persoonlijke beschermingsmiddelen).” 

Er wordt verwezen naar de richtlijn 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
die nog altijd alleen als concept is 
gepubliceerd. De “actuele, oude” 
richtlijn zegt niets over type I, II en IIR. 

 Richtlijn is inmiddels gepubliceerd. 

15 inh §5.3.3 Operatiekamer A: dient er voor de operatiekamer 
verwezen te worden naar richtlijnen 
ivm reinigen en/of desinfecteren? 

 Toegevoegd: in §5.1 ‘Voor reiniging en 
desinfectie na een operatie gelden de 
normale procedures. 
Toelichting: de reinigings- en 
desinfectieprocedures na een operatie 
zijn strenger dan de eisen voor 
reiniging en desinfectie bij aerogene 
isolatie’ 

15 inh  A: dient er voor beademde patiënten 
verwezen te worden naar richtlijnen 
ivm reinigen en/of desinfecteren? 

 Toegevoegd: in §5.1 wordt voor de 
reiniging en desinfectie verwezen naar 
de richtlijnen Aerogene isolatie. 

20 Alg Huisgenoten van kinderen onder de 5 
jaar dragen buiten de isolatiekamer 
een masker tot … 

 Discussie: Wie ziet hier op toe, worden 
de ouders ook door de GGD 
geïnformeerd over dit landelijke 
beleid?  

Herschreven: ‘Informeer het 
bezoek/de contactpersoon dat …’ 

17 Inh Huisgenoten van kinderen onder de 5 
jaar dragen buiten de isolatiekamer 
een masker tot 

Buiten de isolatiekamer, maar op de 
afdeling 

Instructies aan bezoekers bij aerogene 
isolatie is dat zij na het bezoek via de 
kortste werk het ziekenhuis verlaten 
en hoeshygiëne toepassen. Dit achten 
wij voldoende.  

Geen actie. Ook buiten de 
isolatiekamer is er kans op besmetting, 
de kans dat deze huisgenoten besmet 
zijn is relatief groot. 
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5  De huisgenoten van geïsoleerde 
kinderen onder de 5 jaar dragen ook 
buiten de isolatiekamer een 
ademhalingsbeschermingsmasker type 
FFP2 

Vraag; 
Zouden huisgenoten niet altijd een 
FFP2 masker op moeten zetten als ze 
het ziekenhuis betreden totdat uit het 
contactonderzoek is gebleken dat zij 
geen besmettelijke  tuberculose 
hebben. 
 

 Geen actie. 
- Het interval tot aan uitslag 

contactonderzoek is klein 
- Bij verblijf in een doorgangsruimte is 

risico klein 
Voor deze groep is deze maatregel te 
motiveren voor anderen niet. 

6  De huisgenoten van geïsoleerde 
kinderen onder de 5 jaar dragen ook 
buiten de isolatiekamer een 
ademhalingsbeschermingsmasker type 
FFP2 

Is het niet consequent om ook bij 
volwassen patiënten in isolatie te 
stellen dat de huisgenoten van de 
patiënt ook buiten de isolatiekamer 
hun FFP2-masker dragen totdat uit het 
contactonderzoek is gebleken dat zij 
geen besmettelijke tuberculose 
hebben? 
 

Wat opvalt is dat er onderscheid 
gemaakt wordt tussen de maatregelen 
voor bezoekers bij kinderen en 
volwassenen.  
Bedenk hierbij dat de volwassen 
verdachte en positieve tbc-patiënten 
voornamelijk op interne en 
longafdelingen liggen. Juist op deze 
afdelingen zijn vaak immuun-
gecompromitteerde medepatiënten 
aanwezig.  

Zie hierboven 

15 Inh De huisgenoten van geïsoleerde 
kinderen onder de 5 jaar dragen  ook 
buiten de isolatiekamer een 
ademhalingsbeschermingsmasker type 
FFP2  totdat uit het contact-onderzoek 
is gebleken dat zij geen besmettelijke  
tuberculose hebben.  

 Vraag: Wat wordt bedoeld met ook 
buiten de isolatiekamer? In het 
ziekenhuis? Of overal waar huisgenoot 
komt, ook buiten het ziekenhuis? 

Toegevoegd: ’in het ziekenhuis’ 

5  Ontraad immuun gecompromitteerde 
personen, inclusief kinderen, om op 
bezoek  te komen bij patiënten met 
(verdenking op) besmettelijke 
tuberculose. 

Graag motivatie.  
Wanneer deze categorie bezoekers 
een FFP2 masker dragen zou dit toch 
voldoende moeten zijn.  

 Toegevoegd motivatie. Adem-
halingsbeschermingsmasker biedt 
geen 100% bescherming. Bij 
immuungecompromitteerden vaker 
actieve tuberculose dan bij persoon 
met normale afweer. 

6  Ontraad immuun gecompromitteerde 
personen, inclusief kinderen, om op 
bezoek  te komen bij patiënten met 
(verdenking op) besmettelijke 
tuberculose. 

Ontraad kinderen 
en  immuungecompromitteerde 
personen om op bezoek te komen bij 
patiënten met (verdenking op) 
besmettelijke tuberculose. 

De letterlijke interpretatie hiervan is 
‘kinderen die door ziekte 
immuungecompromitteerd’ zijn. Maar 
worden niet alle kinderen bedoeld, zie 
opmerking op p.29 r.35-37? 
Daarbij: 
-  gezien het oncontroleerbare gedrag 

van kinderen (kunnen in hoestbui 
terechtkomen, trekken maskers af, 

Aangepast. Ontraad immuun 
gecompromitteerde personen, 
inclusief kinderen onder de 5 jaar, om 
op bezoek  te komen bij patiënten met 
(verdenking op) besmettelijke 
tuberculose. 
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etc.) 
èn 
- het gebrek aan passende FFP2-

maskers voor kinderen. 

13  §5.6 Laboratorium 
Kweek Mycobacterium tuberculosis-
complex in een microbiologisch 
laboratorium onder de 
veiligheidscondities die zijn 
omschreven als BioSafety Level (BSL)-3 
… 

De hele paragraaf verwijderen. 
 

 Dit hoort in een laboratorium richtlijn, 
niet in de WIP. 

Aangepast. Tekst verplaatst naar §4.2 
Afname luchtwegmateriaal en 
aangepast: ‘Kweek  M. tuberculosis-
complex in …’ in ‘Zorg dat het kweken 
van  M. tuberculosis-complex 
plaatsvindt in …’ 

16  Kweek Mycobacterium tuberculosis – 
complex in een microbiologisch 
laboratorium onder de 
veiligheidscondities die zijn 
omschreven als Bio SafetyLevel(BSL)-3 

 Moet dit in het protocol? Zie hierboven. 

8 Inh. Geen tekst T: extra paragraaf 5.7 Spoelen wonden 
en handmatige reiniging van 
instrumentarium. 
Bij (verdenking) van TBC bij een 
patiënt waarbij een wond gespoeld 
wordt (op verpleegafdeling of OK) 
dient een FFP2 ademhalings-
beschermingmasker te worden 
gedragen. Tevens dient bij (verdenking 
op) TBC door de medewerker op de 
CSA bij handmatige voorreiniging een 
FFP2 ademhalings-
beschermingsmasker te worden 
gedragen.  
Motivatie: door aerosol-vorming kan 
besmetting plaatsvinden.  

Referentie:  
Artikel dTHIP: (On)mogelijke 
transmissie TBC op een 
sterilisatieafdeling door Ingrid 
Oldenboom, sociaal verpleegkundige 
TBC GGD Gelre IJssel.  
Ook in ons ziekenhuis is een zelfde 
casus bekend van een CSA 
medewerker die besmet is met TBC 
door middel van het onbeschermd 
voorspoelen van vervuild 
instrumentarium (zelfde unieke stam 
als patiënt).  
 
 
 

Wat te doen bij aerosolvormende 
handelingen is opgenomen in §5.4: 
draag minimaal 
ademhalingsbeschermingsmasker 
FFP2. 

10 Inh Beëindig de aanvullende 
infectiepreventiemaatregelen bij:  

sputummonster;  
   óf  
   negatieve microscopie (auramine) 
van drie sputummonsters op drie 
opeenvolgende dagen.  
 

T:   een negatieve NAT van één 
sputummonster of BAL;  
   óf  
   negatieve microscopie (auramine) 
van drie sputummonsters op drie 
opeenvolgende dagen. 

- ook niets over kwaliteit van sputum. 
De studies waarop deze adviezen 
gebaseerd zijn, zijn  met geïnduceerde 
sputum gedaan.  
- Tevens, wordt er hier alleen maar 
over sputum gesproken, maar er 
wordt niets gezegd over BAL of 
maaginhoud.  
# Voor een BAL zou het beleid van een 

Aangepast. Bij negatieve NAT ‘één 
sputummonster’ vervangen door 
‘tenminste één luchtwegmonster’ 
 
Toegevoegd aan §4.2: ‘Er is geen 
eenduidig bewijs dat surrogaatmarkers 
voor de kwaliteit van het sputum 
gecorreleerd zijn aan een hogere 
sensitiviteit en specificiteit’ 
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negatieve NAT hetzelfde als voor 
sputum mogelijk zijn, maar 3 x BAL 
doen voor een auramine is geen reële 
optie. Kan ook geen literatuur vinden 
over de negatief voorspellende waarde 
van 1 x auramine op een BAL is.  
# Er is ook geen literatuur te vinden 
over de negatief voorspellende waarde 
van een negatieve maaginhoud.  

2 INH 6.1 Patiënt met verdenking op 
besmettelijke tuberculose 
Beëindig de aanvullende 
infectiepreventiemaatregelen bij: 
een negatieve NAT van één 
sputummonster; 
óf 
negatieve microscopie (auramine) van 
drie sputummonsters op drie 
opeenvolgende dagen. 

A Maar eerder (blz.18) moesten 3 
kweken worden afgenomen en nu is 1 
NAT voldoende om de isolatie op te 
heffen?  
Als je NAT doet waarom zou je dan nog 
3 monsters afnemen als je op basis van 
1 monster verdenking kan uitsluiten of 
bevestigen? 

Geen actie. Het betreft twee 
verschillende dingen. De eerdere tekst 
gaat over het aantonen van 
besmettelijkheid, hier gaat het om het 
opheffen van de aanvullende 
maatregelen. 
Er wordt een keuzeoptie 
gepresenteerd. De keuze kan lokaal 
gemaakt worden. 

13  6.1 Patiënt met verdenking op 
besmettelijke tuberculose 
Beëindig de aanvullende 
infectiepreventiemaatregelen bij: 
een negatieve NAT van één 
sputummonster; 
óf 
negatieve microscopie (auramine) van 
drie sputummonsters op drie 
opeenvolgende dagen. 

 Als je iemand met gerede verdenking 
op TB uit isolatie haalt op basis van 
slechts 1 negatieve PCR, moet je wel 
HEEL zeker weten dat het een 
kwalitatief goed sputum is. Het  lijkt 
ons te weinig. 

Geen actie. Toegevoegd aan §4.2: ‘Er is 
geen eenduidig bewijs dat 
surrogaatmarkers voor de kwaliteit 
van het sputum gecorreleerd zijn aan 
een hogere sensitiviteit en specificiteit’ 

12  Motivatie: één negatieve NAT is in 
diverse studies gevoeliger en 
specifieker gebleken dan driemaal 
negatieve microscopie (auramine) voor 
het uitsluiten van besmettelijke 
tuberculose. Het uitvoeren van meer 
dan één NAT heeft geen substantiële 
meerwaarde.  

 Eén negatieve PCR lijkt wat ons betreft 
niet voldoende om isolatie op te 
heffen. Het feit dat een PCR gevoeliger 
is dan een auramine maakt nog niet 
dat de patiënt meteen goed 
opgehoest materiaal inlevert. Verder 
kan bv bij een bronchoscopie net het 
verkeerde lumen gelaveerd zijn. In de 
NVMM richtlijn staat dat de 
sensitiviteit van de PCR op auramine 
negatief materiaal 60% is.  Bij Aur + 
materiaal zou dat bijna 100% zijn.   Is 

Geen actie. 
In de motivatie was al opgenomen dat 
‘één negatieve NAT in diverse studies 
gevoeliger en specifieker is gebleken 
dan driemaal negatieve microscopie 
voor het uitsluiten van besmettelijke 
tuberculose’ 
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het dan ook omgekeerd zo dat een 
negatieve PCR wijst op een niet-
besmettelijke patiënt ?  Ook bij een 
willekeurig sputum ? 

10 Inh Hef de aanvullende 
infectiepreventiemaatregelen nog niet 
op indien er, ondanks negatieve 
microscopie (auramine) of NAT, nog 
steeds een reële verdenking is op 
tuberculose en er (nog) geen andere 
diagnose is gesteld.  

T: Hef de aanvullende 
infectiepreventiemaatregelen nog niet 
op indien er, ondanks negatieve 
microscopie (auramine) of NAT, nog 
steeds een reële verdenking is op 
tuberculose en er (nog) geen andere 
diagnose is gesteld. Indien er geen 
luchtwegmateriaal afgenomen kan 
worden, en tuberculose nog een reële 
mogelijkheid is, isolatie niet opheffen.  

Soms is het niet mogelijk om een 
luchtwegmonster af te nemen. Deze 
gevallen worden niet in de richtlijnen 
benoemd.  

Geen actie. Het uitgangspunt is dat  je 
je best blijft doen om 
luchtwegmateriaal te verkrijgen. In 
individuele gevallen dat het niet lukt 
zelf lokaal beleid maken afgestemd op 
de context. 

2 INH Neem, twee weken na start van de 
therapie, drie sputummonsters af … en 
stuur deze in voor microscopie 
(auramine). 

V Ik begrijp niet waarom je technieken 
wil gebruiken die dode TBC kan 
aantonen?  

Het is de enige snelle manier om 
reductie aan te tonen. 

15 Inh Beëindig de 
infectiepreventiemaatregleen: 
-  Na minimaal twee weken adequate 

therapie  
En 
-  Negatieve microsocpie (auramine) 

van drie sputummonsters; 

 Opmerking: Er staat dat na 2 weken 
adequate therapie en goede respons 
de isolatie mag opgeheven worden. 
Adequate therapie betekent dan dat 
de medicatie is afgestemd op de 
gevoeligheid van de bacterie maar na 
2 weken is het antibiogram vaak nog 
niet bekend . 

Geen actie. Minimaal 2 weken 
adequate therapie is het criterium, 
indien antibiogram er nog niet is moet 
je daarop wachten omdat moleculaire 
resistentiebepaling  een goede positief 
voorspellende waarde heeft. 

20 Inh Beëindig de 
infectiepreventiemaatregelen: 
-na minimaal twee weken adequate 
therapie; 
én 
-negatieve microscopie (auramine) van 
drie sputummonsters 
 

Na minimaal twee weken adequate 
therapie/ na minimaal 3 weken 
adequate therapie bij caverneuze 
tuberculose; 

Bij caverneuze tuberculose is 3 weken 
adequate therapie geïndiceerd 

In principe is bij caverneuze 
tuberculose de microscopie positief, 
dan kun je gewoon de 
richtlijn/flowchart volgen. 

17 Inh Hef de maatregelen op na twee weken 
adequate therapie 

A: Na minimaal 2 weken adequate 
therapie en bij caverneuze tbc na 3 
weken adequate therapie, na overleg 
met de behandeld longarts. 

Handboek TBC 2015 KNCV 
Tuberculosefonds: na twee tot drie 
weken is de patiënt meestal niet meer 
infectieus. Bij cavernes riskant om na 2 
weken al op te heffen.  
 

Zie hierboven 
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12  Beëindig de 
infectiepreventiemaatregelen: 
-na minimaal twee weken adequate 
therapie; 
én 
-negatieve microscopie (auramine) van 
drie sputummonsters 

 een negatieve auramine na 2 weken 
behandeling is er vaak nog niet. Na 
adequate behandeling bij laag MDR-
risico en klinisch verbeterende  patiënt 
met standaard TB zou ik die 3 
negatieve auramines niet hoeven te 
hebben.  Positieve auramine is dan 
“Visible but not viable”. Ca. 10% van 
de longTB patienten is met 2 maanden 
nog Auramine positief. Die hoeven niet 
al die tijd in isolatie. 

De flowchart geeft aan ‘zolang 
ziekenhuisopname in isolatie’. Dit is 
toegevoegd aan §5.1: ‘Handhaaf de 
aanvullende 
infectiepreventiemaatregelen bij 
bewezen besmettelijke tuberculose 
tijdens de ziekenhuisopname tot het 
opheffen van de aanvullende 
infectiepreventiemaatregelen is 
geïndiceerd. 

3  Neem, indien het niet mogelijk is om 
sputum af te nemen, de beslissing tot 
beëindiging van de aanvullende 
infectiepreventiemaatregelen op basis 
van 
adequate therapie en de hoesthygiëne 
van de patiënt. 

Neem, indien het niet mogelijk is om 
ADEQUAAT sputum af te nemen, de 
beslissing tot beëindiging van de 
aanvullende 
infectiepreventiemaatregelen op basis 
van adequate therapie en de 
hoesthygiëne van de patiënt. 

de kwaliteit van het sputum dient in 
rekenschap te worden genomen 
wanneer men isolatie op basis van een 
negatieve NAT test wordt opgeheven: 
in hoeverre is deze uitslag 
betrouwbaar als de kwaliteit van het 
sputum onvoldoende is? 

Geen actie. Geen bewijs voor 
kwalitatief sputum. Zie ook eerdere 
opmerking. 

10 Alg Overleg in geval van twijfel over het 
beëindigen van de aanvullende 
infectiepreventiemaatregelen altijd 
eerst met een arts-microbioloog, 
tuberculosecoördinator, deskundige 
infectiepreventie, internist-
infectioloog of longarts.  
 

A: Overleg altijd over het beëindigen 
van de aanvullende infectiepreventie 
maatregelen met de in uw ziekenhuis 
hiervoor  verantwoordelijke persoon 
of team (arts-microbioloog, 
tuberculose coördinator, deskundige 
infectiepreventie, internist-
infectioloog, longarts) 

Letterlijk genomen, lijkt het dat het 
alleen maar in het geval van twijfel 
overlegd hoeft te worden. We denken 
dat er overleg altijd plaats moet 
vinden. Tevens, hanteert elk 
ziekenhuis een verschillend protocol 
hierover, waarbij de taken in 
verantwoordelijke team in elk 
ziekenhuis anders ingericht kunnen 
zijn.   

Geen actie. 
In de richtlijn staan de aanbevelingen 
die minimaal moeten worden 
uitgevoerd. Lokaal mag worden 
afgeweken. 

5  Hef de aanvullende 
infectiepreventiemaatregelen op na 
twee weken adequate therapie.  
 
Op pagina 27 regel 7 -11 staat: 
Beëindig de aanvullende 
infectiepreventie-maatregelen bij:  
een negatieve NAT van één 
sputummonster;  
óf  
negatieve microscopie (auramine) van 
drie sputummonsters op drie 
opeenvolgende dagen. 

  Vraag 
Isolatie wordt dan opgeheven, echter 
Als na 8 weken blijkt dat de kweek 
positief is zou je dus opnieuw isolatie 
starten tot twee weken na 
behandeling. 

Ja, dat klopt. 
Geen actie. De eerste situatie betreft 
een patiënt met besmettelijke 
tuberculose, de tweede situatie een 
patiënt met verdenking op 
tuberculose. 
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9 Inh De afdeling tuberculosebestrijding van 
de GGD is eindverantwoordelijk voor 
contactonderzoek en overlegt met de 
tuberculosecoördinator/ 
tuberculosecommissie/ 
infectiepreventiecommissie en de 
Arbodienst van de instelling. 
 

A: afhankelijk van zie argumentatie Bepaalt de GGD dat ook wie binnen de 
instelling binnen het contactonderzoek 
vallen of blijft dit de 
verantwoordelijkheid van de instelling 
zelf? 

Aangepast. het betreffende handje is 
komen te vervallen en als toelichting 
toegevoegd met een toevoeging aan 
het handje eronder:  
 
 De instelling  voert binnen de eigen 

instelling , in overleg met de GGD en 
de Arbodienst, contactonderzoek uit 
volgens het ringprincipe bij 
medepatiënten en medewerkers. 

 
Toelichting 2: de afdeling 
tuberculosebestrijding van de GGD is 
eindverantwoordelijk voor het 
contactonderzoek zowel binnen als 
buiten de instelling voor zover het de 
publieke gezondheid betreft. De 
instelling is zelf verantwoordelijk voor 
eventueel aanvullend 
contactonderzoek dat zij nodig acht 
op basis van haar eigen 
verantwoordelijkheid. De afdeling 
tuberculosebestrijding van de GGD 
overlegt met de 
tuberculosecoördinator/ 
tuberculosecommissie/infectieprevent
iecommissie en de Arbodienst van de 
instelling over het uit te voeren 
contactonderzoek. 

9 Inh In geval een contact 
immuungecompromitteerd is: 

A: afhankelijk van zie argumentatie Wordt hierbij de definitie van de GGD 
gevolgd (BCO richtlijn)? 

Aangepast. Handje verwijderd, er 
wordt al verwezen naar de CPT-
richtlijn Bron- en contactonderzoek 

2 INH Leg, voor het uitvoeren van 
contactonderzoek, een contactlijst aan 
van medepatiënten, medewerkers en 
bezoekers bij 

A Beschrijf wat medepatiënten zijn: 
zaalgenoten of ook afdelingsgenoten. 
 

Geen actie. Hierin wordt eigen 
expertise verondersteld, indien er 
onvoldoende expertise is dan 
consultatie/inhuren. 
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17 Inh Leg een contactlijst aan bij … 
bezoekers 

T: Leg een contactlijst aan … wanneer 
er geen adequate isolatiemaatregelen 
zijn genomen 

In tekst expliciet vermelden dat een 
contactonderzoek niet nodig is, 
wanneer isolatie juist is uitgevoerd. 
(staat nu niet duidelijk beschreven).  

Toegevoegd:  
Contactonderzoek is alleen 
geïndiceerd voor periode(n), vanaf de 
opname, dat er geen (adequate) 
aanvullende 
infectiepreventiemaatregelen zijn 
uitgevoerd. 
Toelichting: zie hoofdstuk 5 voor de 
aanvullende 
infectiepreventiemaatregelen. 

9 Inh Leg, voor het uitvoeren van 
contactonderzoek, een contactlijst aan 
van medepatiënten, medewerkers en 
bezoekers bij (36): 
- patiënten met longtuberculose (al 

dan niet in combinatie met 
extrapulmonale tuberculose) 
waarbij:  

 microscopie (auramine) 
positief én NAT positief; 

 NAT en/of kweek positief, 
ongeacht uitslag van 
microscopie (auramine). 

- situaties waarin aerosolen met de 
tuberkelbacterie zijn ontstaan. 

A: Leg wanneer geen correcte 
infectiepreventiemaatregelen zijn 
toegepast, voor het uitvoeren van 
contactonderzoek, een contactlijst aan 
van medepatiënten, medewerkers en 
bezoekers bij: 
- patiënten met longtuberculose (al 

dan niet in combinatie met 
extrapulmonale tuberculose) waarbij:  

 microscopie (auramine) positief 
én NAT positief; 

 NAT en/of kweek positief, 
ongeacht uitslag van 
microscopie (auramine). 

én/of 
- situaties waarin aerosolen met de 

tuberkelbacterie zijn ontstaan. 

Het is logisch dat contactonderzoek 
niet nodig is wanneer de patiënt op 
tijd is geïsoleerd en de correcte 
infectiepreventiemaatregelen zijn 
toegepast, maar lijkt wel zo volledig 
om dit te benoemen/beschrijven. 

Zie hierboven. 

20 Inh Leg een contactlijst aan van 
medepatiënten, medewerkers en 
bezoekers bij patiënten met 
longtuberculose… 

Leg een contactlijst aan van 
medepatiënten, medewerkers en 
bezoekers bij patiënten met 
longtuberculose zonder adequate 
isolatiemaatregelen 

Alle betrokken gaan er van uit dat er 
geen contactonderzoek nodig is na een 
adequaat geïsoleerde 
tuberculosepatiënt, dit staat echter 
niet expliciet in de richtlijn vermeld.  

Zie hierboven. 

2 INH Leg, voor het uitvoeren van 
contactonderzoek, een contactlijst aan 
van medepatiënten, medewerkers en 
bezoekers bij 

A Het aanleveren van gegevens van 
bezoekers is ongebruikelijk binnen het 
ziekenhuis. De GGD moet gegevens 
achterhalen bij het uitvoeren van het 
contactonderzoek in het persoonlijk 
netwerk van de patiënt.  

Aangepast: bezoekers verwijderd. 

17 Inh Leg een contactlijst aan bij … 
bezoekers 

T: Leg een contactlijst aan … wanneer 
er geen adequate isolatiemaatregelen 
zijn genomen 

Bezoekers zijn privébezoekers, die ook 
via het contact-onderzoek van de GGD 
boven tafel komen. Vanuit privacy-

Zie hierboven. 
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oogpunt (juridisch) lijkt het mij niet 
mogelijk om een lijst met gegevens 
van bezoek op de deur te hebben 
hangen… 

17 Inh Leg een contactlijst aan bij …  Bezoekers verwijderen  Zie hierboven. 

5  Leg, voor het uitvoeren van 
contactonderzoek, een contactlijst aan 
van medepatiënten, medewerkers en 
bezoekers bij: 
-patiënten met longtuberculose (al dan 
niet in combinatie met extrapulmonale 
tuberculose) waarbij: 

-NAT en/of kweek positief, ongeacht 
uitslag van microscopie (auramine). 

In de praktijk zal vaker 
contactonderzoek moeten 
plaatsvinden ondanks 3 negatieve 
auramines. Dit terwijl je wel bij drie 
negatieve auramines de aanvullende 
maatregelen mag opheffen. (p.27 r.7 -
11) 

 Geen actie. Er staat al ‘ongeacht de 
uitslag van microscopie’. 

22 Inh Overhandig de contactlijst aan de 
Arbodienst en aan de GGD voor de 
uitvoering van het contactonderzoek. 

T: Overhandig de contactlijst aan de 
Arbodienst en aan de GGD voor de 
uitvoering van het contactonderzoek, 
indien van toepassing. 

 Geen actie. De paragraaf gaat over de 
uitvoering van contactonderzoek. 

2 TE situaties waarin aerosolen met de 
tuberkelbacterie zijn ontstaan.  

A Misschien iets meer uitleg met een 
voorbeeld.  

Zie eerder commentaar bij Algemeen 

3 TE/A Er zijn 3 richtlijnen gevonden en 
bekeken 

Er zijn 4 richtlijnen gevonden en 
bekeken 

Er worden 4 richtlijnen opgesomd ipv 
3. 

Aangepast . 

 
Overige opmerkingen: 
-  Wij hebben het protocol ‘Tuberculose: preventie van aerogene transmissie’ gelezen en hebben geen commentaar. (12) 
-  De nieuwe flowchart is overzichtelijker dan de vorige. (16) 


