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Nieuwsbrief 

Regionale 
tuberculoseconsulenten

Het RIVM Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) heeft per  
1 januari 2013 vier regionale tuberculoseconsulenten (RTC’er) voor 
0,1 fte aangesteld. Elke RTC’er vertegenwoordigt twee regio’s in de 
tbc-bestrijding en vormt de schakel tussen de lokale/regionale en 
de landelijke bestrijding. Op vrijdag 14 december 2012 vond een 
eerste bijeenkomst met stakeholders plaats waarbij de doelen van 
het RTC-programma werden toegelicht. De deelnemers leverden 
input aan de hand van vier vragen: 
1.  Wat moeten RTC’ers wel en vooral niet doen? 
2.  Welke thema’s of onderwerpen hebben aandacht nodig en 

welke hebben prioriteit? 
3.  Hoe borgen de RTC’ers de regionale liaisonfunctie? 
4.  Wanneer zijn de RTC’ers succesvol? 

De bespreking genereerde veel discussie en nieuwe ideeën. Deze 
zijn verwerkt in het werkplan voor 2013. 

Onderwerpen werkplan en prioriteiten voor 2013

Hivtestbeleid bij tbc-patiënten

De implementatie van richtlijnen is een belangrijk aandachtspunt 
van de RTC’ers. Als eerste is de praktijk van het hivtesten van 
tbc-patiënten onder de loep genomen. Hoewel de tuberculose-hiv 
richtlijn sinds 2008 adviseert alle tbc-patiënten op hiv te testen, is 
het percentage hivgeteste tbc-patiënten al jaren minder dan 50% 

(28% in 2008; 33% in 2009; 38% in 2010 en 46% in 2011). 
In Amsterdam en omgeving heeft een actieve benadering ertoe 
geleid dat 70% van de tbc-patiënten in 2011 op hiv werd getest. 
Door routinematig tbc-patiënten te testen werden in 2011 twee 
hivpatiënten opgespoord die niet tot een risicogroep behoorden.

Aanbevelingen:

• Bied alle tbc-patiënten een hivtest aan, ook aan kinderen.
• Creëer een mogelijkheid in het tbc-registratiesysteem voor ‘wel 

aangeboden/niet verricht’.
• Realiseer in 2014 dat 100% van de tbc-patiënten, die door een 

tbc-arts van de GGD worden vastgesteld, een hivtest aan- 
geboden krijgen.

• Vraag bij elke melding van een (externe) tbc-patiënt aan de 
behandelaar of de hivtest is verricht. Is de test niet aangeboden 
dan het verzoek aan de arts om bij het volgend consult de 
hivtest aan te bieden. Stuur eventueel de richtlijn. Bel een 
maand later over het resultaat.
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Marlies Mensen
RTC Noord-Holland, Flevoland en Utrecht

Aandachtsgebied als RTC’er: hivtesten bij tuberculose
E : mmensen@ggd.amsterdam.nl

Werkzaam in de tuberculosebestrijding sinds 1993 bij de 
GGD Amsterdam en Zaandam

Lid van:
• Werkgroep Tuberculose NVALT
• Commissie richtlijn tuberculosediagnostiek NVVM
• CPT-werkgroep CORD
• CPT-werkgroep MDR
• Commissie nascholing VvAwT

Sofie Toumanian
RTC Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en 
Gelderland

Aandachtsgebied als RTC’er: risicogroepenbeleid
E: s.toumanian@ggdtwente.nl 

Werkzaam in de tuberculosebestrijding sinds 2001 bij de 
GGD Twente

Lid van:
• CPT-werkgroep IGRA
• CPT-werkgroep behandeling LTBI
• CPT-werkgroep CORD
• Visitatie commissie 

Margreet Kamphorst-Roemer 
RTC Zuid-Holland

Aandachtsgebied als RTC’er: OGZ diagnostiek Fonds
E: mh.kamphorst-roemer@rotterdam.nl
E: mkamphorst@ggdhm.nl

Werkzaam in de tuberculosebestrijding sinds 2001 bij de 
GGD Rotterdam-Rijnmond en Hollands-Midden

Lid van:
• CPT-werkgroep Monitoring Screening Immigranten

Roxana van Nispen-Dobrescu
RTC Zeeland, Brabant en Limburg

Aandachtsgebied als RTC’er: OGZ diagnostiek Fonds
E: r.van.nispen@ggdbzo.nl 

Werkzaam in de tuberculosebestrijding sinds 1998 bij  
de GGD Brabant-Zuidoost

Lid van:
• CPT-werkgroep behandeling LTBI
• Commissie nascholing VvAwT

Vaste deelnemers aan de RTC-bijeenkomsten zijn: Gerard de  
Vries (coördinator tbc-bestrijding RIVM-CIb en hoofd 
regiokantoor Nederland & Europa, KNCV Tuberculosefonds), 
Connie Erkens (arts consulent KNCV en secretaris Commissie 
voor Praktische Tuberculosebestrijding) en Niesje Jansen 
(verpleeg- kundig consulent KNCV). Op uitnodiging andere 
deskundigen.
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