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1. Implementatie van (nieuw landelijk) beleid: 
- Na vaststelling van CPT richtlijn BCG vaccinatie in december 2017 

en de update van maart 2019, is de werkgroep bezig met afspra-
ken tav implementatie 2020. Vertegenwoordiging van RTC-er in de 
werkgroep is: Natasha van ’t Boveneind – REC Zuid Holland. 

- Na herziening van CPT richtlijn Bron en Contactonderzoek medio 
2019, deelname van een RTC-er of vertegenwoordiger in de werk-
groep en hulp bij implementatie en praktische uitvoerbaarheid.  

 
2. 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) gecombi-
neerd werd met hepatitis/hiv (vrijwillig) (Rotterdam, Arn-
hem/Nijmegen, Amsterdam, Utrecht).  

- Daarnaast heeft ECDC in 2018 een advies uitgebracht over scree-
ningsprogramma van hepatitis B en C en HIV  in de EU en EEA. 

- Aansluitend op het succesvolle samenwerking met IZB  tijdens in 
KAMG congresworkshop “gedwongen opname” in 2017,  RTC’ers 
zullen een voorstel indienen voor een gemeenschappelijk work-
shop BCO,  regionale arts consulenten (RAC’ers) zullen  gezamen-
lijke projecten formuleren en indienen voor goedkeuring en finan-
ciering vanuit het CIb-regionaal programmabudget. 

- RTC’ers en RAC’ers zullen blijven minimaal eenmaal per jaar ge-
zamenlijke overleg hebben om overlappende terreinen te identifi-
ceren en samenwerking te versterken. Actieve inbreng in plenaire 
CPT van dit onderwerp. 

- RIVM en RAC’ers maken een onderzoeksvoorstel voor ZonMW met 
als onderwerp   “geïntegreerde screening”  van hoogrisicogroepen 
voor tuberculose, hepatitis en HIV. 
 

Jaarplan regionale tuberculose 
consulenten 2020 



 

2 
 

Datum 
2 juni 2020 

3. Projecten:  
Er zijn 2 projecten afgerond en er is een nieuw project gestart: 
“Demonstratie project: het gebruik van E(M)-Health 
technologieën in de begeleiding  van patiënten met ( L)TBI”. 
 

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 RIVM  
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-
11/009755_102234_organogram_NL_V1.pdf 

- Netwerkontwikkeling. 
- Profilering bij RIVM-activiteiten, zoals de Transmissiedag, 

regionale consulenten dag, etc.  
 

6. Regionale surveillance, transmissie en clustering en 
communicatie daarover. 
- In 2019 zal verder gewerkt worden aan de enhanced surveil-

lance de uitkomsten zullen besproken worden en adviezen 
daaruit voortkomend gedeeld met het veld.  

- De taakstelling en werkwijze binnen het RTC-overleg wordt 
besproken, alsmede de taken van de RTC’ers in de regionale 
surveillance. 

- De werkgroep Reizigers en TBC zal met de RTC-ers afstem-
men welke informatie nodig is uit de dossiers van de reizi-
gers met TB ten behoeve van de herziening van de richtlijn.   

 
7. Deelname van RTC-ers aan tuberculose surveillance/ la-

boratorium/ bestrijdingsoverleg  
De RTC-ers participeren 2 x per jaar hierin met presentaties, 
voorbereiding en deelname. 

 
8. 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 de uitkomsten zullen zo nodig worden vastgelegd en 
teruggekoppeld aan het veld. 
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9. Doorlopende activiteiten 
- Nieuwsbrief. 
- Regelmatige update RTC-websitepagina RIVM/CIb 
- (http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Regionale_infectieziekt

ebestrijding/Regionale_Tuberculose_Consulenten_RTC). 
- Up-to-date houden van lijst van tuberculose-coördinatoren 

ziekenhuizen in de regio. 
- Terugkoppeling in de CPT via Mededelingen RIVM  RTC’ers 

(4x  per jaar). 
- Bespreken indien nodig OGZ-diagnostiekbudget-declaraties. 

 


