
therapiebegeleiding

Verwijs de cliënt door voor een gratis longfoto
en/of tuberculinehuidtest. Je kan hiervoor
terecht in een VRGT-centrum in de buurt.

ANTWERPEN antwerpen@vrgt.be

Hulpverlener,
blijf alert voor

Wat doen wij?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

Volg ons op sociale media

screening en opsporing risicogroepen

contactonderzoek

opleiding en vorming

epidemiologische opvolging

Meer weten over onze werking? 
Surf naar www.vrgt.be.

Op de hoogte blijven?

BRUSSEL brussel@vrgt.be

GENT gent@vrgt.be

HASSELT hasselt@vrgt.be

KORTRIJK kortrijk@vrgt.be

LEUVEN leuven@vrgt.be

OOSTENDE oostende@vrgt.be

TURNHOUT turnhout@vrgt.be

De Vlaamse Vereniging voor Respiratoire
Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding vzw zet
binnen haar tuberculosewerking in op:

Vermoeden van
tuberculose?

Liever telefonisch contact?
Bel één van onze verpleegkundigen. 
De telefoonnummers vind je hier:

tuberculose



algemeen 
onwel voelen

Zo maak jij het verschil

Als hulpverlener ken je misschien mensen
die meer risico hebben op tuberculose.
Een eenvoudige screening bij hen is
aangewezen. 

Hoe sneller je denkt aan tuberculose, hoe
kleiner de impact is voor de zorgvrager en
de omgeving (gezin, contacten,...). Blijf dus
alert voor de ziekte en contacteer ons bij
een vermoeden of vragen. 

chronisch 
hoesten

vermageren

pijn in de 
borstkas

nachtzweten

verminderde 
eetlust

koorts

Tuberculose wereldwijd opnieuw de
dodelijkste infectieziekte is? Ook in ons
land komt het nog steeds voor, al zijn de
cijfers wel dalende.

Een infosessie bij jou op kantoor over
tuberculose en de werking van de VRGT.
Een doorgedreven vorming voor
zorgverleners die frequent in contact komen
met risicogroepen voor tuberculose. We
bespreken onder andere ziekteleer,
diagnostiek en preventie.
Een e-learning waarin jouw algemene kennis
wordt aangescherpt. Wil je graag deelnemen
in groep? Dat kan ook! Stuur een mailtje naar
info@vrgt.be.

Wij helpen je adequaat handelen als
hulpverlener.

Contacteer ons vrijblijvend voor:

Surf naar www.vrgt.be

Kan je besmet raken?

Besmetting gebeurt via de lucht. De meest
voorkomende vorm is longtuberculose. Als
iemand met deze vorm hoest, niest, lacht,
of zelfs praat komen bacteriën vrij in de
lucht. Door het inademen hiervan kunnen
andere personen geïnfecteerd worden.

De kans op besmetting neemt toe
naarmate men langer (uren) in dezelfde
ruimte is, en als deze niet verlucht en
verlicht is. Een goede ventilatie en zonlicht
(UV-stralen) binnenlaten zijn enkele
preventiemaatregelen. 

contact met besmettelijke tuberculosepatiënt

armoede (dakloos, drugmisbruik, geen inkomen,...)

afkomstig van of recent in hoog risicoland

verzwakte immuniteit

voorgeschiedenis van niet of slecht behandelde
tuberculose

Risicofactoren

Symptomen

Samen staan we
sterker!

Waarop moet je letten?Wist je dat...
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