
Nieuwsbrief 3 – 2012 Osiris-NTR 
December 2012 

 
Inhoud van deze nieuwsbrief: 

 
 Geboortejaar komt in clusterdownlaod 

 Sociale anamnese vragen en informed consent 
 Antwoord op registratievragen 

 Continuïteit 

 

 

 Geboortejaar komt in clusterdownload 
 

In de CPT vergadering van maart dit jaar werd besloten dat de geboortedatum van 
een patiënt niet mee mocht komen in de download van een VNTR-cluster. In de 

vergadering van afgelopen september is besproken dat de variabele geboortejaar 

hier voor terug kan komen. Vanaf 01-01-2013 zal deze variabele dan ook in de 
clusteroverzichten zichtbaar zijn. 

Is op de GGD een clusteroverzicht opgeslagen; maak dan begin januari een nieuwe 
download van het specifieke VNTR-cluster om de variabele geboortejaar toe te 

kunnen voegen aan de opgeslagen gegevens. 

 

 Sociale anamnese vragen en informed consent 

 

Per januari 2011 is de vragenlijst in Osiris op deel 2 uitgebreid met de vragen uit de 

sociale anamnese. De vragenlijst was zo gemaakt dat deze vragen pas zichtbaar 
werden op het moment dat op de vraag ‘Informed Consent’ ‘ja’ werd geantwoord. 

Met betrekking tot het beheren van het NTR en privacy beleid heeft KNCV 
Tuberculosefonds in 2011 bij de KNMG advies gevraagd en hier ook een vraag 

gesteld over het registreren en delen van gegevens uit de clusteroverzichten, waar 
de sociale anamnese vragen in terug komen. Dit advies is begin 2012 in de CPT 

besproken. De gegevens in het clusteroverzicht worden door de CPT anoniem geacht, 
daarom is het expliciet vragen van informed consent niet noodzakelijk. Per 01-01-

2013 zal daarom de vraag ‘informed consent’ uit de vragenlijst verwijderd worden. 

De sociale anamnese vragen zullen nu uit klappen wanneer er bij de vraag 
‘Fingerprintnummer bekend’ ‘ja’ is ingevuld. Dit betekent dat er voor elke patiënt 

waar een positieve kweek van is (deze gaan allemaal voor VNTR typering naar het 
RIVM), de sociale anamnese vragen in te vullen zijn. Nota bene: het feit dat 

informed consent niet meer vastgelegd hoeft te worden, betekent niet dat 
de socaal verpleegkundige de patiënt niet meer hoeft te informeren over de 

mogelijkheid dat gegevens in het belang van publieke gezondheidszorg met 
collega’s binnen de tbc-bestrijding worden gedeeld.  

 

 Antwoord op registratievragen 
 

Welke status kies ik om gegevens in een melding aan te passen? 

In de meldingscyclus van een ziekte-melding zijn er twee statussen te kiezen waarin 
eerder ingevulde vragen in de vragenlijst aan te passen zijn: 

 

Status Omschrijving  heeft 

betrekking 
op deel 



 

2 
 

 

t13 Aanpasbaar dl 1,2, 3 en 4  Het weer wijzigbaar maken (door GGD) van 
alle delen nadat een deel 1 al vastgesteld 
is door LCI.  

1, 2, 3, 4 

t15 Aanpasbaar dl 2, 3 en 4 
Via deze status kan de GGD deel 2 + 3 + 4 
weer wijzigbaar maken voor aanvullingen.  

2 , 3, 4  

 

Gebruik de status t13 alleen wanneer er ook echt gegevens op deel 1 van de melding 
aangepast moeten worden. De gegevens op deel 1 betreffen de verplichte gegevens 

die aan de LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding) gemeld worden. 

Wanneer de melding status t13 heeft, gaat de melding dus éérst weer langs de LCI, 
voordat deel 2 of deel 3,4 gemeld kunnen worden aan EPI. Hier gaat dus extra tijd 

mee gemoeid. Gaat het om aanpassingen op deel 2, 3 of 4; kies dan altijd 
voor status t15 Aanpasbaar dl 2, 3 en 4.  

 

Hoe vaak krijg ik mail met betrekking tot lab- en clusterinformatie? 

De software achter Osiris is zo ingesteld dat: 
1) Bij elke toevoeging van nieuwe informatie over de uitslag vanuit het RIVM op 

deel 1 van de melding wordt een automatische e-mail verstuurd. Als een 

laboratorium uitslag in twee delen bekend wordt gemaakt (bijvoorbeeld eerst 
is alleen het VNTRnummer bekend, een week later volgt de uitslag met 

betrekking tot resistentiebepaling) dan betekent dit dat er 2x een email 
verstuurd zal worden uit het systeem.  

2) Bij iedere keer dat de melding status t14 wordt toegekend door EPI (gezien 
deel 2) en het VNTRnummer dat op deel 2 is ingevuld behoort tot een cluster, 

volgt een automatische e-mail om te melden dat de melding tot een cluster 
behoort. Wanneer de GGD een melding wijzigt en opnieuw deel 2 meldt; dan 

zal wordt deze melding opnieuw gezien en zal nogmaals een mail vanuit het 

systeem worden verstuurd met het bericht dat de Osiris melding tot een 
cluster behoort.  

 
 Continuïteit 

 

Het jaar 2012 is bijna om. Dat betekent dat het overgangstraject van 

surveillancetaken van KNCV Tuberculose Fonds naar het RIVM-CIb afgerond is. De 
verzending van de Osiris-nieuwsbrief zal een gezamenlijke activiteit blijven, zodat we 

vanuit KNCV jullie kunnen blijven informeren over registratie en surveillance van 
cluster- en resistentiegegevens en vanuit de afdeling Epidemiologie en Surveillance 

(EPI) van het Centrum Infectieziektenbestrijding over de andere vragen mbt 
registratie en surveillance in Osiris-NTR. 

 

Prettige feestdagen en alvast een mooi 2013 gewenst! 

 

Rianne van Hunen, KNCV, verpleegkundig consulent surveillance 

Connie Erkens, KNCV, arts consulent 

Erika Slump, RIVM, consulent surveillance 

Job van Rest, KNCV en RIVM, datamanagement en surveillance 

Henrieke Schimmel, RIVM, datamanagement en surveillance 

 

==================================================== 
Indien u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u zich 

wenden tot RIVM-CIb, afdeling EPI, Henrieke Schimmel (tel: 030-274 24 36, email: 

henrieke.schimmel@rivm.nl).  
De nieuwsbrieven Osiris-NTR zijn ook beschikbaar via de helppagina van Osiris-NTR. 
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