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Nieuwsbrief | Oktober 2019 

 

Nieuwe tuberculoseafdeling in Sint-Pietersziekenhuis Brussel 
 

 

 

Op woensdag 25 september 2019 werd een nieuwe eenheid ingehuldigd in het Universitair Medisch Centrum 

(UMC) Sint-Pieter. De nieuwe afdeling is bestemd voor het lang herstelverblijf van tuberculosepatiënten.  

  

Tuberculose blijft een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. 

Hoewel de incidentie in België laag en stabiel blijft, concentreert de 

ziekte zich in de grootsteden waar ze de allerzwaksten treft.  

De jongste jaren is het aandeel patiënten zonder vaste verblijfplaats 

of met grote psycho-sociale problemen gestegen tot 28% in 2017. 

Ook zijn er multiresistente vormen van tuberculose die een langere 

en complexere behandeling vergen.  

 

Voor deze patiënten omvat de behandeling een hospitalisatiefase in strikte respiratoire isolatie. Zo lang ze 

besmettelijk zijn, of indien ambulante verderzetting van de therapie onmogelijk blijkt, moeten de patiënten op 

de eenheid verblijven. Een gemiddeld verblijf duurt 26,8 dagen, wat voor de meesten psychologisch zwaar is. 

Tijdens de hospitalisatie wordt vooral medicamenteuze omkadering geboden en therapeutische educatie. Na 

het herstelverblijf volgt nog een ambulante behandeling. Therapietrouw is essentieel voor de genezing en om 

transmissie van de ziekte te vermijden.  

De nieuwe eenheid voor lang verblijf biedt aan alle 

tuberculosepatiënten uit België, ook de meest kansarmen, een 

kwaliteitsvolle en persoonlijke behandeling in menswaardige 

omstandigheden.  

Dr. Annemie Forier van het Agentschap Zorg en Gezondheid 

benadrukt het belang van een meer aangename en 

menswaardige behandeling.  
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De eenheid werd ontworpen conform de internationale normen voor infecties met luchttransmissie. De afdeling 

bestaat uit twee verdiepingen die met een lift verbonden zijn. Op de eerste verdieping is de zone met 

patiëntenkamers (15 bedden) volledig afgescheiden van de zone voor het verzorgend personeel.  

 

De tweede verdieping is bestemd voor recreatieve en psycho-educatieve activiteiten. Er is een bibliotheek, een 

tv-kamer, een aparte eetruimte, de patiënt kan computers gebruiken en er is een ruimte voor ergotherapie en 

voor fitness. Op een groot terras aan de zonnekant kan de patiënt terecht voor frisse lucht.  

 

 

 

 

 

 

Tijdens het lang verblijf wordt niet alleen medische zorg verleend, er wordt ook gewerkt aan de sociale re-

integratie van de patiënt. Opvoeders bieden alfabetiseringscursussen en psycho-sociale ondersteuning aan om 

de vaardigheden van de patiënt te versterken. De nieuwe afdeling beoogt een betere levenskwaliteit voor de 

patiënt, betere therapietrouw, sociale re-integratie en een verminderd risico op herval.  

Het is een grote geruststelling dat deze eenheid er is. Uitdrukkelijke dank gaat uit naar het ziekenhuis Sint-Pieter 

en alle pneumologen die investeren in tuberculose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk de reportage van BRUZZ 

 

 

 
VRGT Nieuwsbrief Oktober 2019 - Overname toegestaan mits uitdrukkelijke bronvermelding 

https://www.bruzz.be/videoreeks/woensdag-25-september-2019/video-umc-sint-pieter-opent-nieuwe-tbc-afdeling-een-beetje
https://www.bruzz.be/videoreeks/woensdag-25-september-2019/video-umc-sint-pieter-opent-nieuwe-tbc-afdeling-een-beetje

