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Inhoud van deze nieuwsbrief: 
 
 Zwangerschapsverloven 
 Aan wie versturen we deze nieuwsbrief? 
 Evaluatie Osiris-NTR 
 Meldingen binnen halen 2014 en verschijnen TiN 2013 

 Osiris-NTR basistraining 
 Antwoord op registratievragen 

- Registratie hiv-test 
- Registratie P-resistentie  

 

 
 Zwangerschapsverloven 

 
Het is waarschijnlijk nog niet iedereen ter ore gekomen: Anne en Henrieke zijn 
beide in verwachting! Als alles voorspoedig blijft verlopen, zal de laatste werkdag 

van Anne zijn op 24 februari en van Henrieke zal dat zijn op 27 maart 2015. In 
een volgende nieuwsbrief zullen we jullie laten weten wie tijdens de verloven de 
Osiriswerkzaamheden zal waarnemen en bij wie jullie in die tijd met vragen 
terecht kunnen. 

 

 Aan wie versturen we deze nieuwsbrief? 
 
De Osiris-NTR Nieuwsbrief versturen wij meestal 3 keer in het jaar naar alle 
mensen die aangemeld zijn als gebruiker van het systeem. In de nieuwsbrief 

bespreken we zaken die te maken hebben met de registratie van de ziekte 
tuberculose en de LTBI meldingen in Osiris. Deze onderwerpen raken aan de 
praktijk van de werkzaamheden van niet alleen de Osiris gebruikers, maar ook 
van de andere medewerkers op de GGD ’en. Stuur daarom deze nieuwsbrief door 
aan je collega’s indien je denkt dat de inhoud ook voor hen interessant is. 
Medewerkers die niet zijn aangemeld in Osiris-NTR en wel de nieuwsbrief 

standaard willen ontvangen, kunnen zich aanmelden via 
henrieke.schimmel@rivm.nl.  
 

 Evaluatie Osiris-NTR 

 
In 2014 is de CPT werkgroep Evaluatie Osiris-NTR begonnen met de evaluatie van 
de vragenlijsten in Osiris-NTR. In deze groep waarin de GGD’en, KNCV en RIVM 

vertegenwoordigd zijn, worden stuk voor stuk alle registratievragen uit de 
vragenlijsten besproken. Op de planning voor 2015 staan enkele bezoeken aan de 
GGD’en. Tijdens deze bezoeken wil de werkgroep inzicht verkrijgen in hoe het 
proces rondom registratie in Osiris-NTR op de GGD georganiseerd is. Te zijner tijd 
zal contact opgenomen met enkele GGD’en om te informeren naar de 
mogelijkheden van een bezoek. 
 

 Meldingen binnen halen 2014 en verschijnen TiN 2013 
 
Het jaar loopt ten einde en daarom zijn we in de afgelopen periode begonnen met 
het binnenhalen van de Osirismeldingen door meldingen die mogelijk verder in 
het meldingsproces zouden kunnen zijn op de status ‘t21 Melding incompleet’ te 

zetten. Zo willen we er samen met jullie naar streven begin februari 2015 alle 

meldingen met een diagnosedatum in 2014 in ieder geval deel 2 gemeld en 
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gezien te hebben op het moment dat het jaarbestand vastgesteld wordt. De 2013 
meldingen zijn dan zo mogelijk allemaal tot en met deel 3 en 4 gemeld en gezien. 
Rond begin maart zullen we dan ook het jaarcijfer van de meldingen uit 2014 
kunnen benoemen. We verwachten dat dit aantal iets lager zal zijn dan het aantal 

van 2013 (848). De beschrijving ‘Tuberculose in Nederland (TiN) 2013’ zal als het 
goed is begin volgende week in hardcopy op jullie GGD verschijnen. Het rapport is 
sinds vandaag te vinden via:  
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberich
ten/2014/12_procent_minder_tuberculosepatienten_ten_opzichte_van_2012 

 

 Osiris-NTR basistraining 
 

Dit jaar verliep de organisatie van de jaarlijks georganiseerde Osiris-NTR 
basistraining iets anders dan gebruikelijk. Een wat aangepaste versie van de 
training is op maandag 8 december gehouden voor onder andere de tbc-aio’s en 

enkele nieuwe gebruikers van Osiris-NTR. De training volgend jaar zal 
waarschijnlijk ook weer in het najaar gehouden worden. Nieuwe gebruikers 
kunnen hun interesse voor de training aan ons doorgeven. Wij houden jullie dan 
op de hoogte over de organisatie van de training. Voor vragen met betrekking tot 
bepaalde registraties in een melding is het altijd mogelijk ons een email te sturen, 
dan kijken we even mee naar de specifieke vraag, hiervoor hoef je niet te 

wachten tot er weer een mogelijkheid is de training te volgen. 
 

 Antwoord op registratievragen 

 
Registratie hiv-test 
De CPT acht de hiv-registratie belangrijk. Per januari 2014 is de vraag in Osiris 
naar de hiv-status veranderd. Allereerst wordt gevraagd of een hiv-test is 

gedaan. De vervolgvragen zijn (zo ja) wat is de uitslag of; (zo nee) om welke 
reden werd de test niet gedaan. Wanneer geen test werd verricht omdat al 
bekend was dat de patiënt hiv-positief was, dient de vraag of een hiv-test verricht 
is met ‘ja’ te worden beantwoord. 
Wanneer is aangegeven dat de hiv-test wel werd gedaan, maar de uitslag van de 
test is bij het melden van deel 2 nog niet bekend, dan zullen wij hier geen 
navraag over doen. De uitslag van de test kan later aangepast worden in de 

melding. Om GGD’en hierin te ondersteunen zullen we alleen bij deze meldingen 
bij het valideren van deel 3/ 4 navragen of het resultaat van de test die werd 
uitgevoerd inmiddels wel bekend is, mocht dat op dat moment nog steeds als 
‘onbekend’ weergegeven staan.  

 
Registratie pyrazinamide-resistentie  

Een toenemend aantal laboratoria vragen geen resistentiebepalingen meer aan bij 
het RIVM omdat ze deze zelf uitvoeren. Resistentie tegen pyrazinamide is niet 
altijd bekend. In dit geval-is het resistentiepatroon van 1ste lijns tuberculostatica 
onvolledig bekend. Dit kan niet goed geregistreerd worden in Osiris-NTR.  
Ontbreekt de bepaling omtrent pyrazinamide, dan adviseren we – wanneer naar 
het oordeel van de artsen op de GGD dit geen invloed heeft op de behandeling en 
in afwachting van een voorstel tot verbetering van deze registratie – dit als 

resistentie ‘nee’ te registreren. Wanneer we ‘onbekend’ geregistreerd zien staan 
en de resistentiebepaling is bij het RIVM ‘niet aangevraagd’, dan vragen we altijd 
na of er geen uitslag is vanuit het streeklab of wat de reden is van het ‘onbekend’ 
zijn van de resistentie.  
 

 

Rest ons jullie fijne feestdagen toe te wensen  

en een gelukkig en gezond 2015! 
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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. 


