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• Nieuwe vragen in vragenlijst per januari 2016 
 

De CPT heeft in september ingestemd met het toevoegen van een aantal nieuwe 
vragen aan de Osiris-NTR ziekte vragenlijst per 1 januari 2016. De handleiding zal 
binnenkort worden aangepast. Wellicht een goed moment om deze dan nog eens 
door te lezen en te zien wat de wijzigingen precies zijn. Hier zetten we ze al even 
kort op een rijtje. 

 

Latente tuberculose-infectie in het verleden 

Wanneer je in een melding aangeeft dat de patiënt eerder LTBI heeft gehad, kun 
je invullen of een preventieve behandeling werd gestart en zo ja of deze voltooid 
werd. 

 

Hiv-positieve tbc-patiënten 

Bij een hiv-positieve patiënt, kun je aangeven of de diagnose hiv vóór of na de 
diagnose tbc werd vastgesteld. Ook kan geregistreerd worden of de hiv-tbc 
patiënt cART en/of cotrimoxazol behandeling ontvangt. 

 
Labuitslagen n.a.v. vernieuwde NVMM richtlijn 

De NVMM richtlijn is herzien en opnieuw vastgesteld. Dit heeft geleid tot enkele 
aanpassingen in de manier van het registreren van diagnostiek. 

 
Weergave lichaamsmateriaal 

Bij de uitslag van het microscopisch onderzoek, een moleculaire test en/ of de 
bacteriologische bevestiging van een diagnose kan worden aangegeven op welk 

lichaamsmateriaal het betreffende onderzoek werd verricht. 
NB: het is mogelijk dat de verschillende tests op eenzelfde materiaal zijn gedaan. 
Het is dan voldoende 1x het betreffende materiaal weer te geven. 

 

Resistentie o.b.v. moleculaire test naast resistentie o.b.v. kweek 
Nieuw is de mogelijkheid resistentie aan te geven die op basis van een 
moleculaire test is aangetoond. Daarnaast is de vraag naar de resistentie op basis 
van de bacteriologische bevestiging aangepast. Per antibioticum kun je 
aangegeven of de resistentiebepaling is uitgevoerd en wat de uitslag van de 
bepaling voor dat middel was. 

 
Resistentie op deel 3 

Op deel 3 is er ook de mogelijkheid om resistentie weer te geven. De vraag is 
geherformuleerd en resistentie kan worden weergegeven wanneer er na minimaal 
2 maanden adequate behandeling een vervolgkweek is gedaan. 

 

Opname in ziekenhuis en/of sanatorium 

Er zijn nu twee losse vragen waarbij de opname in een ziekenhuis en/of de 
opname in een sanatorium kan worden aangegeven. Eveneens kan hierbij de 

duur van de opname worden geregistreerd. 
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Behandeling werd voltooid in het buitenland 

Er is een nieuwe antwoordcategorie toegevoegd aan de vraag naar het resultaat 

van de behandeling. Op deze manier kan worden geregistreerd dat een patiënt de 
behandeling heeft voortgezet in het buitenland en dat bekend is dat deze 
behandeling daar werd voltooid. 

 
• Wisselingen medewerkers SDtbc 

 

Na hun zwangerschapsverloven zijn Anne en Henrieke sinds juni en half augustus 

weer aan het werk. Anne heeft binnen de afdeling EPI momenteel andere 
werkzaamheden, maar blijft wel als vervanger inzetbaar. Ineke Spruijt die het 
valideren van Osirismeldingen waarnam tijdens de zwangerschapsverloven is 
sinds half november gestopt met werken bij het RIVM. Zij heeft nu een nieuwe 

baan bij het KNCV Tuberculosefonds als onderzoeker in opleiding. Jullie zullen 
vast wel van haar horen over het nieuw in te voeren screeningsbeleid op LTBI 
bij immigranten en asielzoekers (het project ‘TB ENDpoint’). 

Per december is een nieuwe collega gestart: I Bregman. Zij zal naast Henrieke 
werkzaamheden voor SDtbc op gaan pakken.  

 

• Meldingen binnen halen 2015 en verschijnen TiN 2014 

 
Het jaar loopt ten einde en dan weet je het wel! 

We zijn in de afgelopen periode weer begonnen met het status ‘t21 Melding 
incompleet’ zetten. Dit doen we bij Osirismeldingen die mogelijk verder in het 

meldingsproces zouden kunnen zijn. Zo willen we er samen met jullie naar 

streven rond februari 2016 alle meldingen met een diagnosedatum in 2015 in 
ieder geval deel 2 gemeld en gezien te hebben op het moment dat het 
jaarbestand vastgesteld wordt. De 2014 meldingen zijn dan zo mogelijk allemaal 
tot en met deel 3 en 4 gemeld en gezien. 
In maart zullen we dan ook het jaarcijfer van de meldingen uit 2015 kunnen 
benoemen. We verwachten dat dit aantal ongeveer gelijk zal zijn aan het aantal 
van 2014 (823). De beschrijving ‘Tuberculose in Nederland (TiN) 2014’ is vorige 

week in hardcopy op jullie GGD verschenen. Het rapport is online te vinden via: 
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberich 
ten/2015/Geen_toename_tuberculosepati%C3%ABnten_verwacht_door_grotere_i 
nstroom_migranten 

Ook dit jaar weer bedankt voor de prettige samenwerking! 

Fijne feestdagen! 

Connie Erkens, KNCV, arts consulent 

Erika Slump, RIVM, consulent surveillance 

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

Henrieke Schimmel, RIVM; SDtbc 

Inger Bregman, RIVM; SDtbc 

 
Heeft u vragen of opmerkingen 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. 
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