
 
Aan geadresseerde, 
 
Eind 2019 zijn wij gestart met een door ZonMw gefinancierd project om te komen tot de 
ontwikkeling van een Kwaliteitsstandaard verpleegkundige zorg bij behandeling en 
begeleiding van tuberculose en LTBI.  
 
In Nederland zijn verpleegkundigen vanuit de GGD’en betrokken bij de behandeling en 
begeleiding van patiënten met tuberculose of een latente tuberculose infectie (LTBI). Deze 
verpleegkundige ondersteuning wordt al decennia lang gegeven. Verpleegkundigen bieden 
ondersteuning tijdens de behandeling om therapietrouw te bewerkstelligen. Daarnaast zijn 
zij verantwoordelijk voor de interventies in het kader van de publieke gezondheid, met name 
infectiepreventie en contactonderzoek. De integratie met de publieke taken wordt als één 
van de sterke punten van de Nederlandse tbc-bestrijding beschouwd. Een richtlijn voor de 
werkwijze en de daarbij behorende wetenschappelijke onderbouwing ontbreken echter.  
Het is belangrijk om de kennis en expertise in richtlijnen vast te leggen, om hiermee de zorg 
transparant en overdraagbaar te maken. Hierdoor wordt een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de legitimering en verantwoording van verpleegkundige zorg, die ook als basis kan 
dienen voor de training van (nieuwe) professionals. Zeker gezien de afnemende incidentie 
van tuberculose in Nederland is dit van groot belang.  
 
In 2016 heeft KNCV Tuberculosefonds een systematisch literatuuronderzoek gedaan naar de 
verpleegkundige zorg bij tuberculose en LTBI. Ook is het beleid in andere low incidence 
Europese landen geïnventariseerd. Als vervolg op dit onderzoeksproject hebben V&VN en 
ZonMW dit project gehonoreerd. 
 
De eerste stap in de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard is een analyse van 
organisatorische en (zorg)inhoudelijke knelpunten zoals deze door zorggebruikers en 
professionals worden ervaren of geconstateerd. Deze bestaat uit 2 fasen: 

1. Een (bureau)inventarisatie en analyse van bestaande richtlijnen, protocollen en 
werkinstructies (zowel internationaal, landelijk als op regionaal en lokaal niveau).  

2. Een bijeenkomst om aanvullende knelpunten te inventariseren bij een diverse groep 
ketenpartners en bij (ex)-patiënten. Via deze mail nodigen wij u uit voor deze 
bijeenkomst.  

 
Deze brainstormmiddag vindt plaats op dinsdag 14 april van 13.30 – 17.00 uur bij V&VN,  
Orteliuslaan 1000, Utrecht. 
 
We willen op deze middag de knelpunten rondom de verpleegkundige zorg bij tuberculose 
breed en vanuit verschillende invalshoeken inventariseren. Wij stellen uw inbreng daarom 
zeer op prijs. 
 
In de bijlage bij deze mail vindt u de lijst met organisaties/personen die we hebben 
uitgenodigd voor deze middag.  
 
Graag horen we uiterlijk 20 maart of u bij deze bijeenkomst aanwezig kunt zijn, via 
niesje.jansen@kncvtbc.org   
Begin april ontvangt u van ons een bevestiging met het programma voor deze middag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Niesje Jansen, verpleegkundige 

 

mailto:niesje.jansen@kncvtbc.org


 
Senior consulent, team Nederland 
Projectleider ZonMw project ontwikkeling Kwaliteitsstandaard verpleegkundige zorg bij behandeling en 
begeleiding van tuberculose en LTBI 
Tel.070-4270980 
Mobiel:06-34499830 
 
 

 
 
Bezoekadres:  
Van Bylandt Huis,  
Benoordenhoutseweg 46,  
2596 BC Den Haag 
Postadres: 
Postbus 146,  
2501 CC Den Haag 

 
 


