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Ingevuld 
antwoord 

Vervolgvragen en vervolgacties voor mtm’er 
 

Vraag 1 Indien ja Actie: 
Thoraxfoto + consult arts 

Vraag 2 Indien ja Vervolgvragen:  

Wanneer was dat contact en met wie?  
Actie: 

Als het inderdaad om iemand met besmettelijke longtuberculose ging zijn de vragen 3 en 4 erg belangrijk. Als niet eerder THT/IGRA is 
verricht en niet behandeld voor LTBI/actieve tbc is 1e vervolgactie THT. Als het contact < 2 jaar geleden was, dan is de afkapwaarde 5 
mm, indien het contact > 2 jaar geleden is geweest is de afkapwaarde 10 mm.** 

Vraag 3 Indien uitslag 
positief 

Vervolgvragen: 
Bent u daarvoor behandeld? En zo ja, hoe? 
Actie: 

Indien niet-behandeld: Thoraxfoto + IGRA 

Indien behandeld:        Thoraxfoto 

Vraag 4 Indien ja;   
bij positieve IGRA 

Vervolgvragen: 
Bent u daarvoor behandeld? En zo ja, hoe? 
Actie: 

Thoraxfoto + consult arts 

 Indien ja;  
bij negatieve IGRA 

Actie: 
IGRA herhalen 

Vraag 5 Indien ja Actie: 
Indien geen bewijs aanwezig, litteken controleren 

BCG vaccinatie noteren in TUBIS 

THT zetten 

 Indien nee  Actie: 
Indien THT negatief blijkt, BCG vaccinatie alsnog zetten volgens BCG richtlijn. 

Vraag 6 Indien ja Toelichting 
De tuberculinehuidtest kan door een kort geleden (< 6 weken) toegediend levend vaccin tijdelijk fout-negatief uitslaan. 
Actie: 
Indien men een levend vaccin (mazelen (o.a. in BMR), gele koorts, rotavirus, waterpokken (varicella zoster), oraal polio vaccin, oraal 
tyfus (typhoid)) heeft gehad in de afgelopen 6 weken, overleg dan met de arts of THT direct geïndiceerd is of dat uitstel nodig is.  

Vraag 7 Indien ja Actie: Overleg arts 

Vraag 8 Indien ja Actie: Overleg arts 

Vraag 9 Indien uitslag 
positief 

Actie: Consult arts 

Vraag 
10 

Indien ja Vervolgvragen: 
Gebruikt de cliënt een van de volgende medicijnen? 
* Prednison / Dexamethason / Methotrexaat 
* TNF – alphablokkers (Biologicals) o.a.: Infliximab, (Remicade), Humira, Enbrel 
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** Toelichting bij vraag 2. 

Het is met name van belang of het hier gaat om een contact met iemand met besmettelijke longtuberculose in de afgelopen 2 jaar, in verband met een verhoogde kans 

op het ontwikkelen van tuberculose in die periode, zie ook blz. 33 en 34 Handboek Tuberculose 2020, https://www.kncvtbc.org/uploaded/2020/05/11.1_Algemeen-1.pdf 

 
 

* Medicatie tegen kanker 
* Medicatie na orgaantransplantatie 
Actie: 
Indien niet bekend vragen om medicatie mee te nemen bij aflezen THT. 
Indien één van bovenstaande medicijnen wordt gebruikt overleg arts.  

https://www.kncvtbc.org/uploaded/2020/05/11.1_Algemeen-1.pdf

