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Inhoud van deze nieuwsbrief: 

 
• Overgang surveillancetaken naar RIVM- CIb 

• Osiris basistraining 
• Update Tbc-online  

• Antwoord op enkele clusterdownloadvragen 
 

 
• Overgang surveillancetaken naar RIVM- CIb 

 
Zoals bij jullie bekend is en zoals ook te lezen is in het laatste nummer van Tegen de 
Tuberculose, is 2012 het overgangsjaar waarin de surveillancetaken worden 
overgedragen van KNCV Tuberculosefonds aan het RIVM- CIb, aan de afdeling 
Epidemiologie en Surveillance. De betrokken KCNV- medewerkers zijn inmiddels in 
dienst getreden bij het RIVM. Dit betreft Erika Slump als epidemioloog en Job van 
Rest en Henrieke Schimmel als datamanagers. Erika en Henrieke zijn volledig in 
dienst van het RIVM, voor Job betreft het een gedeelte van zijn functie. Hij blijft voor 
de helft van de tijd werkzaam bij KNCV voor de werkzaamheden rond de Monitoring 
Screening Risicogroepen (MSR).  
Vanzelfsprekend zal er veel samenwerking met de medewerkers van KNCV 
Tuberculosefonds blijven bestaan. De cluster- en resistentiesurveillance blijven bij 
KNCV en Rianne van Hunen blijft volledig in dienst van KNCV. Daarnaast behoudt 
Connie Erkens haar adviserende rol in de surveillance. 
 
In principe blijven de medewerkers bij het RIVM dezelfde werkzaamheden voor de 
surveillance doen zoals ze dat gewend waren bij KNCV. Voor alle vragen met 
betrekking tot Osirismeldingen, kwartaalrapportages, regionale surveillance, TiN 
rapport, BCG-landenlijst etc, kunnen jullie nog steeds bij hen terecht. In de komende 
maanden zijn ze in ieder geval elke donderdag aanwezig op het RIVM in Bilthoven. 
De andere dagen zijn ze bij KNCV in Den Haag bereikbaar.  
 
De contactgegevens bij het RIVM zijn per 1 oktober:  
Erika Slump – erika.slump@rivm.nl              telefoon op donderdag:   030- 274  -- -- 
Job van Rest – job.van.rest@rivm.nl                                                 030- 274 4213 
Henrieke Schimmel – henrieke.schimmel@rivm.nl                              030- 274 2436 
 
Dit is de laatste Osiris-NTR Nieuwsbrief met het KNCV logo, op de volgende zal alleen 
het logo van het RIVM staan. 
 

• Osiris basistraining 
 
De basistraining Osiris-NTR zal plaatsvinden op donderdag 22 november 2012 van 
09:00 - 12:30 op het RIVM. De training is bedoeld voor alle mtm’ers en sociaal 
verpleegkundigen die meldingen in Osiris (gaan) doen. Dus, werk je nog niet zo lang 
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met Osiris-NTR of vind je het prettig nog eens extra stil te staan bij de registratie 
van patiënten, meld je dan aan bij Henrieke Schimmel (schimmelh@kncvtbc.nl). Er 
zijn geen kosten aan de training verbonden. Meld je op tijd aan want er zijn een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
 

• Update Tbc-online  
 
Op de website www.tbc-online.nl zijn de NTR cijfers tot en met 2011 beschikbaar om 
hier zelf tabellen en figuren mee te maken. Daarnaast is de update van de BCG-
landenlijst onlangs in de CPT besproken en deze lijst is als printversie terug te vinden 
onder de button ‘landeninformatie’ op deze website*. De gegevens zijn ook verwerkt 
in de applicatie die hier te vinden is: door in een specifiek werelddeel op een land te 
zoeken en te klikken verschijnen de adviezen uit de landenlijst in een tabel en ook 
gegevens zoals incidentie van tbc, prevalentie van hiv en het vóórkomen van MDR in 
dit land.  
 
* Ook op de website van KCNV is de landenlijst terug te vinden en te downloaden, zie RPT 
35.340 op http://www.kncvtbc.nl/nl/regelgeving-praktische-tuberculosebestrijding. 
 

• Antwoord op enkele clusterdownloadvragen 
 
Het bewaren van een clusteroverzicht: 
Om een weg te vinden in hoe het beste gewerkt kan worden met een 
clusteroverzicht hierbij een praktische tip vanuit een GGD: 
In de bijlage van deze nieuwsbrief is een clusterdownload uit Osiris toegevoegd waar 
meerdere kolommen zijn verborgen en extra vrije velden zijn aangemaakt voor de 
aantekeningen per patiënt (blauwe velden). 
Stappenplan: 

1. Maak een map VNTR clusters aan op een goed terug te vinden plek op de 
computer 

2. Maak een clusterdownload uit Osiris met behulp van het VNTR clusternummer 
3. Het Excel bestand opslaan onder vermelding van het VNTR clusternummer in 

de map VNTR clusters 
4. Verberg de kolommen, zie voorbeeld  
5. Maak een extra kolom aan voor aantekeningen per patiënt volgens bijgevoegd 

voorbeeld 
6. Desgewenst kunt u een papieren versie uitprinten 
7. Wees er van bewust dat een cluster kan groeien; wanneer u verder moet 

werken met een cluster is het altijd goed eerst te kijken hoe het cluster er op 
dat moment uitziet in Osiris. Maak een nieuwe download, vergelijk het 
overzicht met het opgeslagen bestand en als er nieuwe patiënten bij gekomen 
zijn, kunnen deze aan het opgeslagen overzicht met de eigen aantekeningen 
worden toegevoegd. 

 
Enkele aandachtspunten: 

- Naar CPT besluit staat de geboortedatum niet meer in het overzicht; de 
datum die zichtbaar is in het overzicht betreft de ‘datum in Nederland sinds’ 
wanneer een patiënt in het buitenland is geboren.  

- Wanneer een patiënt recidiveert, is het mogelijk dat éénzelfde patiënt twee 
keer in een clusteroverzicht voorkomt. 

 
Indien u vragen heeft over clusteroverzichten kunt u deze altijd mailen aan 
labresults@kncvtbc.nl. 
 
 
 
==================================================== 
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Indien u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u zich 
wenden tot KNCV Tuberculosefonds, Henrieke Schimmel (tel: 070-4270956, email: 
schimmelh@kncvtbc.nl).  
De nieuwsbrieven Osiris-NTR zijn ook beschikbaar via onze website www.kncvtbc.nl en via de 
helppagina van Osiris-NTR. 
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