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 Nieuwe vragen in vragenlijst per 1 januari 2014 
 
De CPT heeft in haar vergadering van september ingestemd met het toevoegen 
van een aantal nieuwe vragen aan de Osiris-NTR registratie per 1 januari 2014. 

Op verzoek van GGD Nederland zal – zowel aan de ziekte als aan de LTBI 
vragenlijst - de vraag worden toegevoegd of een patiënt woonachtig is in een 
asielzoekerscentrum. De registratie van hiv-status is veranderd: er wordt nu eerst 
gevraagd of een hiv-test is uitgevoerd, daarna kan het resultaat van de test 

worden aangegeven of kan de reden voor het niet uitvoeren van een test worden 
geregistreerd. De vraag naar Hiv-status wordt ook aan de LTBI vragenlijst 
toegevoegd. Voor een overzicht van alle veranderingen in de ziekte en LTBI 
vragenlijst (tot nu toe bekend) zie de bijlage van deze nieuwsbrief. 
 
 

 Surveillance op website RIVM en kerncijfers 2012 

 

Nu de surveillance van tuberculose midden 2012 is overgegaan van KNCV 
Tuberculosefonds naar het RIVM, is er ook informatie over epidemiologie en 
surveillance geplaatst op de website van het RIVM: www.rivm.nl. Zoek in de 

pagina ‘Onderwerpen’ naar de T/Tuberculose pagina.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Binnen het onderdeel ‘Epidemiologie en surveillance van tuberculose’ is informatie 
te vinden over het melden van tuberculose aan de GGD en het registreren van 
tuberculose door de GGD in Osiris. Daarnaast zijn in het onderdeel ‘Rapportages’ 

onder meer de kwartaalrapportages aan de CPT terug te vinden. Op dit moment 

wordt gewerkt aan het jaarlijkse surveillance rapport ‘Tuberculose in Nederland, 
2012’. De kerncijfers over 2012 zijn al op de website te bekijken door te klikken 

http://www.rivm.nl/
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op ‘Tuberculose in Jaarrapportage Surveillance Respiratoire Infectieziekten, 2012’ 
aan de rechterkant van de pagina.  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cijfers m.b.t. 2012 zijn ook inzichtelijk op www.tbc-online.nl. 
 
 

 Terugkoppelingen gebruikersonderzoek clusterfunctionaliteit 
Osiris-NTR 

 

In de maanden juni en juli heeft een gebruikersonderzoek onder artsen en 

verpleegkundigen plaatsgevonden over de digitalisering van de 
clusterfunctionaliteit in Osiris.  

De belangrijkste resultaten zijn gepresenteerd op de plenaire CPT van afgelopen 4 
oktober. Respondenten waren positief over het signaal m.b.t. tot 

laboratoriuminformatie dat per e-mail wordt gestuurd en de uitleg in de 
handleidingen van Osiris. Ook hechtten zij waarde aan het gebruik van DNA 

fingerprinting voor het zoeken naar epidemiologische verbanden. Slechts 31% 
van de respondenten vond dat de sociale anamnese vragen de juiste informatie 
biedt om naar relaties tussen clusterende patiënten te zoeken. De algemene 
reactie is ‘Het biedt weinig bruikbare en nuttige informatie, het is te algemeen en 
contact met collega’s blijft nodig voor aanvullende informatie’. KNCV heeft de 

GGD bestrijdingsregio’s gevraagd hun mening te geven in de CPT van december 
aanstaande over de vragen sociale anamnese: continueren in de huidige vorm, 
verbeteren van deze vragen of niet meer registreren in Osiris.  

De resultaten van het gebruikersonderzoek zullen input leveren aan een 

multidisciplinaire training clusteronderzoek welke gegeven zal worden in de vier 
‘twinning’-regio’s. Deze training zal naar verwachting plaatsvinden in de 1e helft 
2014. 

 

 

 Aanpassing clusterfunctionaliteit; gegevens vanaf 2005 
 

Het maken van een clusterdownload is mogelijk wanneer in de melding op deel 2 
het VNTRnummer is weergegeven en deze melding een gevalideerde status 
(minimaal t14) heeft. Aangezien de registratie van tuberculose patiënten pas 

http://www.tbc-online.nl/
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sinds 2005 in Osiris-NTR plaats vindt, is het niet mogelijk een clusterdownload te 
maken waarin alle patiënten van vóór 2005 worden weergegeven. Uitzondering 
hierop vormen patiënten die in 2004 gemeld werden via een pilot met Osiris-NTR 
bij de GGD Den Haag. Om verwarring te voorkomen hebben we er voor gekozen 

ook deze patiënten uit 2004 vanaf nu niet meer zichtbaar te maken in de 
clusterdownload. 


 Vertrek Job van Rest bij RIVM en SDtbc 
 

Met ingang van 1 december 2013 verlaat Job van Rest het RIVM. Job gaat weer 
volledig bij KNCV Tuberculosefonds werken, waarvan gedeeltelijk bij de 
internationale afdeling en gedeeltelijk bij de nationale afdeling. Nationaal blijft hij 

vanuit KNCV Tuberculosefonds als hoofd van de Functionele Eenheid 
Datamanagement (FED) o.a. betrokken bij de evaluatie van 
screeningsinterventies (immigrantenscreening, bron- en contactonderzoek). 
 
Voor het datamanagement van OSIRIS-NTR (SDtbc) blijft Henrieke Schimmel het 
aanspreekpunt binnen het RIVM. Dit betreft o.a. taken zoals het secretariaat van 
de registratie commissie NTR, het valideren van Osirismeldingen en het bewerken 

en beheren van het NTR. Over een (eventuele) opvolger op de lange termijn is op 
dit moment nog niets bekend.  
Wat betreft de landelijke surveillance blijft Erika Slump het aanspreekpunt.  
Om de continuiteit te waarborgen zal Erika Slump geautoriseerd worden om naast 
Henrieke Schimmel Osirismeldingen te valideren. 

 

 

 Registratievragen: wanneer een nieuwe melding 
 
Wanneer wordt een nieuwe melding in Osiris gemaakt van een eerder 
gemelde/behandelde patiënt?  

Wanneer een patiënt een behandeling heeft afgebroken (of de behandeling werd 
gestaakt) en opnieuw met de behandeling start, dan dient deze patiënt opnieuw 
in Osiris gemeld te worden als die eerdere behandeling 1 maand of langer heeft 
geduurd én er tussen het staken en opnieuw starten van de behandeling een 
periode zit van 2 maanden of langer. In de melding dient dan het Osirisnummer 
van de eerdere behandelepisode te worden geregistreerd. Duurt het staken van 
de behandeling korter dan 2 maanden dan kan de bestaande Osirismelding 

aangevuld worden. Het is dus mogelijk dat een patiënt in 1 kalenderjaar meer 
dan 1x in Osiris geregistreerd wordt.  

Bij de LTBI meldingen is dit niet gewenst. Daarom vragen we in voorkomende 
gevallen altijd de melding aan te passen zodat de laatste, voltooide 
behandelingsperiode wordt geregistreerd. Wanneer bij een LTBI profylactische 
behandeling wordt gestaakt en de cliënt blijft onder röntgencontrole, dan vragen 

we de GGD de ‘afgebroken behandeling’ in de melding te registreren.  
 
 
 

 

 

================================================== 
Connie Erkens, KNCV, arts consulent 

Erika Slump, RIVM, consulent surveillance 

Rianne van Hunen, KNCV, verpleegkundig consulent surveillance, FED/ SDtbc 

Job van Rest, KNCV en RIVM; FED/ SDtbc 

Henrieke Schimmel, RIVM; SDtbc 

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van deze nieuwsbrief zie het 
telefoonnummer en emailadres rechtsboven in de afzender van deze brief.  
De nieuwsbrieven Osiris-NTR zijn ook beschikbaar via de helppagina van Osiris-NTR. 


