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Inleiding 
 
Het RIVM Centrum Infectieziektebestrijding (RIVM/CIb) heeft per 1 januari 2013 
vier regionale tuberculoseconsulenten (RTC’er) voor 0,1 fte aangesteld. Elke RTC’er 
vertegenwoordigt een van de regio’s in de tbc-bestrijding en vormt de schakel 
tussen de lokale/regionale en de landelijke bestrijding.  
 
In de overeenkomst tussen RIVM en GGD kwamen partijen overeen tot een 
optimale onderlinge afstemming en dienstverlening ten behoeve van de 
uitvoering van 

- de wettelijke taak van de GGD om de preventie en bestrijding van tuberculose 
uit te voeren 

- de wettelijke taak van het RIVM/CIb een coördinatie- en 
ondersteuningsstructuur voor de preventie en bestrijding van infectieziekten in 
stand te houden. 

 
In een “Taakomschrijving en functieprofiel” zijn de functie en kerntaken van 
RTC’ers beschreven (Bijlage 1), namelijk 
1) de RTC’er is liaison is tussen het CIb en GGD’en in zijn/haar regio (via 

overleggen op het CIb en in de regio), en  
2) De RTC’er initieert en begeleidt projectmatige samenwerking tussen GGD’en en 

tussen GGD’en en het CIb c.q. andere ketenpartners, in nauwe samenwerking 
met zijn/haar collega’s artsen-tuberculosebestrijding. 

 
 
Projecten en activiteiten 2017-2018 
 
RTC’ers hebben één keer maand overleg op het RIVM, samen met de coördinator, 
en twee consulenten van KNCV Tuberculosefonds. In het vijfde en zesde jaar zal de 
nadruk liggen op de uitvoering van projecten (met CIb-financiering) in de regio’s. 
Het werkplan 2017-2018 zal worden voorgelegd aan de regio’s en het RIVM-
CIb/LCI voor commentaar en uiteindelijk accordering en daarna gepubliceerd op 
de RIVM-website. In het onderstaande overzicht zijn de activiteiten en projecten in 
volgorde van prioriteit weergegeven.  
 

1. Projecten 
Eind zijn in 2017 twee regioprojecten met financiering vanuit het CIb-
regionaal programmabudget

1
 goedgekeurd gestart. Regio Noordwest 

ontwikkelt een tool om Whole Genome Sequencing (WGS) in de praktijk te 
gebruiken. Naar verwachting zal de WGS-techniek de huidige genotypering 
(Variable Number of Tandem Repeats; VNTR) vervangen. De regio Zuid-
Holland onderzoekt en evalueert samen met een ziekenhuis in de regio, de 
implementatie van latente tbc-infectie (LTBI)-screening van hiv-geïnfecteerde 
personen. Projecten worden in de regio’s door stuurgroepen begeleid en 
resultaten worden in het RTC-overleg besproken. 
In het najaar van 2017 worden projectaanvragen voor 2018 geformuleerd en 
ingediend (zie ook 3.samenwerking tuberculose- en infectieziektebestrijding). 
Een van de project ideeën betreft een tool voor GGD’en m.b.t. de communicatie 

                                                 
1
 Zie: Regeling beoordeling en besluitvorming van plannen ten laste van het RIVM/CIb regionaal programmabudget 
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over (grote) contactonderzoeken en outbreaks naar bestuurders, CPT en het 
signaleringsoverleg (http://signalen.rivm.nl/). Een tool is een leidraad/protocol 
over wat, wanneer, waar, aan wie (bestuurders, media) en op welke manier 
gedeeld wordt over grote contactonderzoeken/outbreaks. Deze tool kan 
ontwikkeld worden als een regio-project met CIb-financiering. 
 

2. Implementatie van (nieuw landelijk) beleid 
De RTC’ers zullen implementatie van nieuwe richtlijnen begeleiden, 
knelpunten inventariseren en oplossingen voorstellen voor deze knelpunten. 
De werkwijze is dat in de regio’s wordt onderzocht wat de consequenties zijn 
van een nieuwe richtlijn of nieuw beleid, en dat dit in het RTC-overleg wordt 
gedeeld.  
Actueel onderwerp is implementatie van het door de Commissie voor 
Praktische Tuberculose (CPT) vastgestelde beleid om immigranten <18 jaar te 
screenen op LTBI. De implementatie daarvan kent een aantal uitdagingen en 
zullen tijdens RTC-overleggen besproken worden. 
 

3. Samenwerking tuberculose- en infectieziektebestrijding 
De tuberculose- en infectieziektebestrijding hebben vaak dezelfde doelgroep, 
waarbij samenwerking gewenst is. Afgelopen jaren zijn er verschillende 
onderzoeken geweest waarbij de screening van immigranten op tuberculose 
(wettelijk) gecombineerd werd met hepatitis/hiv (vrijwillig) (Rotterdam, 
Arnhem/Nijmegen, Amsterdam, Utrecht). De uitkomst van deze onderzoeken is 
in verschillende fora besproken (RIVM-transmissiedag, gezamenlijke Landelijk 
Overleg Infectieziekten (LOI)/CPT overleg) en/of gepubliceerd. Daarnaast heeft 
de Gezondheidsraad in 2016 advies gegeven over (regionale) hepatitis-
screeningsprogramma’s.  

- RTC’ers en regionale arts consulenten (RAC’ers) zullen lokale/regionale 
gezamenlijke projecten formuleren en indienen voor goedkeuring en 
financiering vanuit het CIb-regionaal programmabudget. 

- RTC’ers en RAC’ers zullen minimaal eenmaal per jaar gezamenlijke overleg 
hebben om overlappende terreinen te identificeren en samenwerking te 
versterken. 

 
4. Regio / Regionaal expertisecentrum (REC) 

De RTC’ers delen informatie uit de RTC-besprekingen met collega’s in regionale 
overleggen/multidisciplinaire overleggen en agenderen regionale 
onderwerpen landelijk. N.B. De rol van de RTC’ers in de REC verschilt per 
regio/REC. 
 

5. RIVM 

- Samenwerking met andere medewerkers CIb/LCI (reizigers, arbo-
aangelegenheden, veterinair, communicatie (Apps), etc.) – 
netwerkontwikkeling.  

- Informeren van regio’s over RIVM-producten (contactpersoon in de regio), 
zoals Tuberculine Bulbio® en het BCG-vaccin. 

- Profilering bij RIVM-activiteiten, zoals de transmissiedag, regionale 
consulentendag, etc.  

 
  

http://signalen.rivm.nl/
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6. Regionale surveillance, transmissie en clustering en communicatie 

daarover. 
In 2017 zal een heidag van de CPT-werkgroep CORD (Contactonderzoek, 
resistentie en DNA fingerprinting) worden georganiseerd, waarbij de 
taakstelling en werkwijze binnen het RTC-overleg wordt besproken, alsmede de 
taken van de RTC’ers in de regionale surveillance.   
 

7. Consulentfunctie/deskundigheidsbevordering 
KNCV Tuberculosefonds consulenten documenteren vragen uit het veld in 
CRIos. Deze vragen zullen in het RTC-overleg worden besproken. Ook regionaal 
voorkomende vragen/ dilemma’s zullen besproken worden en in CRIos worden 
vastgelegd. 
 

8. Union World Lung conference, Den Haag, 2018 
In oktober 2018 vindt de ‘Wereld Tuberculose Conferentie’ plaats in Den Haag. 
KNCV organiseert deze conferentie samen met de ‘Union’. RTC’ers zullen een 
abstract indienen over een onderwerp, bijv. verscherpte surveillance.   
 

9. Doorlopende activiteiten  

- Nieuwsbrief 

- Regelmatige update RTC-websitepagina RIVM/CIb 
(http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Regionale_infectieziektebestrijding/Regi
onale_Tuberculose_Consulenten_RTC)  

- Up-to-date houden van lijst van tuberculosemedewerkers bij GGD’en, 
tuberculose-coördinatoren ziekenhuizen en artsen-microbioloog in de regio. 

- Schriftelijke terugkoppeling in de CPT via Mededelingen RTC’ers (4x per jaar) 

- (OGZ-diagnostiek declaraties) 
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