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 Update handleidingen vragenlijsten ziekte en LTBI 

 Antwoord op registratievragen 
- Wanneer een melding overgedragen naar een andere GGD? 
- Wat te registreren als postcode van de patiënt op het moment van 

diagnose? 
- Wat registreer ik als 2e VNTR-nummer? 

 

 
 

 Versterking SDtbc 
 

Per mei hebben we voor de SDtbc-werkzaamheden ondersteuning van Anne 
Teirlinck, die net als Erika en Henrieke op de afdeling respiratoire infecties van 
het RIVM werkt. Zij zal meldingen gaan valideren in Osiris en andere 
werkzaamheden met betrekking tot het beheer van het NTR uitvoeren.  

 
 TiN 2012 en kerncijfers 2013 

 

Dit jaar werd het jaarlijkse surveillance rapport ‘Tuberculose in Nederland 2012’ 
voor het eerst door het RIVM opgemaakt en verstuurd. Het drukken van het 
rapport viel net in de periode dat er een overgang in systemen plaats vond in de 
drukkerij van het RIVM. Dit heeft helaas voor vertraging gezorgd in de laatste 

fase van het afronden van het rapport. Vanaf 5 juni is het rapport in te zien op de 
website van het RIVM.  

Bij het rapport 2012 is geen bestand met figuren en tabellen gemaakt, zoals 
in de jaren ervoor wel werd verstrekt. Via www.tbc-online.nl van KNCV is het 
mogelijk zelf met enkele variabelen uit het NTR een bepaalde tabel of grafiek te 
maken. Heb je een verzoek voor een figuur of tabel voor een presentatie of een 
artikel, stuur dan een mail naar Erika Slump (erika.slump@rivm.nl). 

Jaarlijks wordt begin maart een nieuw bestand uit Osiris-NTR gehaald en 

vastgelegd in het NTR met de meldingen van het voorgaande jaar. Het aantal 
gemelde tuberculose patiënten in 2013 is 848, dat is 12% minder dan het aantal 
gemelde patiënten in 2012 (957 patiënten). Deze en andere kerncijfers over 2013 
zijn terug te vinden op de website van het RIVM (via: onderwerpen – tuberculose 
– surveillance - rapportages – kerncijfers). Begin juli zal tbc-online worden 

aangevuld met de gegevens voor zowel ziekte als ook LTBI tot en met 2013. 
 

 Update handleidingen vragenlijsten ziekte en LTBI 
 
Op de help-site van Osiris-NTR zijn de laatste versies van de handleidingen te 
vinden*. Pagina’s 2 en 3 van de ziekte-handleiding vermelden de criteria voor het 
melden van een patiënt. Bijvoorbeeld wanneer wel/niet melden van een patiënt in 

geval een M.bovis BCG of NTM is aangetoond door middel van een kweek. Als 
bijlage van de nieuwsbrief sturen we de geüpdate versies van de handleidingen 
mee, met daarin de nieuwe vragen per 01-01-2014 geel gearceerd.  

 
* ook op de RIVM website te vinden en op de website van KNCV via RPT nr. 40.300 en 
40.301. 

http://www.tbc-online.nl/
mailto:erika.slump@rivm.nl
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:241606&type=org&disposition=inline
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten/Tuberculose/Handleidingen_Osiris_NTR
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 Antwoord op registratievragen 

 
In de praktijk merken we af en toe dat dat er onduidelijkheid is over het invullen 
van bepaalde vragen. In deze rubriek komen enkele aan ons gestelde vragen met 

betrekking tot de Osiris-registratie aan de orde:  
 
Wanneer een melding overgedragen naar een andere GGD? (handleiding 
pagina 2) 
De GGD in de woonplaats van de tbc-patiënt is verantwoordelijk voor de 

registratie in Osiris-NTR, volgens de wet PG. Wanneer (de diagnose en) 

behandeling in een andere regio plaatsvindt, kan een melding tijdelijk worden 
overgedragen aan de GGD die de patiënt begeleidt. Het advies is de melding na 
afsluiten van de behandeling weer terug over te dragen**. Dit kan of voor, of 
nadat de melding deel 3 en deel 4 werd gemeld en gezien. Op deze manier komt 
de patiënt weer in de telling en de jaargegevens van de oorspronkelijk meldende 
GGD.  
 

NB: Het overdragen en terugoverdragen van meldingen behoort in onderling 
overleg tussen de GGD’en te geschieden.  
 
** in RPT 40.302 (2006) is dit advies door de CPT eerder al zo vastgelegd. 




Wat te registreren als postcode van de patiënt op het moment van 

diagnose? (handleiding pagina 6) 
In de Osiris- registratie wordt de postcode op het moment van diagnose 
gevraagd.  
 
Wanneer het laatste woonadres van de patiënt minder dan 3 maanden hetzelfde 
is geweest of als het woonadres onbekend is: dan dienen de postcodecijfers van 
de behandelende GGD of de GGD in het werkgebied van de behandelend arts te 

worden ingevoerd. Indien een patiënt woonachtig is in het buitenland en geen 
tijdelijk woon-/verblijfadres in Nederland heeft, kan postcode ‘8888’ ingevoerd 
worden. 


Bij insluiting in detentie: 
Wanneer een gedetineerde langer dan 3 maanden wordt ingesloten, wordt de 
woonplaats overgeschreven naar de GBA-gegevens van de instelling (Bron: DJI). 
In dat geval is de meldende GGD de GGD waar de instelling in het werkgebied 

valt en de postcode van de instelling wordt genoteerd als ‘postcode op het 
moment van diagnose’ in de Osiris-melding. 
De meeste gedetineerden met tuberculose worden gevonden door screening bij 

binnenkomst. Het verblijf in detentie van die patiënt is vaak <3 maanden en dus 
is de meldende GGD de GGD waar de woonplaats van de patiënt toe behoort. Wel 
kan ook hier tot het tijdelijk overdragen van de melding worden besloten, 
wanneer er verschil is tussen de meldende GGD en de GGD die de patiënt 
begeleidt. 
 

Bij het overdragen van een melding: de postcode van de patiënt die wordt 
geregistreerd is de postcode op het moment van het diagnose, dus in geval van 
verhuizing - maar ook in andere gevallen dat een melding wordt overgedragen – 
word de postcode niet aangepast. 
 
 

Wat registreer ik als 2e VNTR-nummer?  

In de vragenlijst kan nu ook het 2e VNTRnummer indien bekend worden ingevuld. 
Hiermee wordt bedoeld: het 2e VNTRnummer uit hetzelfde isolaat. Het is niet de 
bedoeling hier een VNTRnummer weer te geven uit een voorgaande tbc-episode 
van deze patiënt.  
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================================================== 
Connie Erkens, KNCV, arts consulent 

Erika Slump, RIVM, consulent surveillance 

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

Anne Teirlinck, RIVM; 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


