
BELTA-TBnet MDR registratieformulier  blz. 1 

BELTA-TBnet       MDR  Registratieformulier 
 

Op te sturen aan: BELTA-TBnet, Hoogstraat, ingang 290,807a 1000 Brussel 
 Tel: 02-518 18 87 - Fax: 02-512 32 73 - E-mail: info@belta.be 
 

Patiëntengegevens 

Naam  Voornaam  

Nationaal identificatienummer   Geslacht  Man     Vrouw 

Geboortedatum  Geboorteland  

Nationaliteit  Datum aankomst België  

Land van oorsprong van de familie  Tel.   

Adres   

 

Risico-
groep 

(u mag 
meer 
dan 1 
groep 
aan-
vinken) 

 Gedetineerde 

 Asielzoeker 

 Illegaal 

 Dakloos 

 Kansarm 

 Recent (<2 j) contact met 
besmettelijke TB patiënt 

 Contact met gekende MDR 
patiënt 

 Werkend met een risicogroep 

 Gezondheidswerker (incl. stagiair 
en vrijwilliger) 

 Andere: ………………………. 

 Geen 

 Onbekend 

Risico-
factor 

(u mag 
meer 
dan 1 
factor 
aan-
vinken) 

 Chronisch alcoholisme 

 Ondervoeding (>10% onder 

     ideaal lichaamsgewicht) 

 Diabetes mellitus 

 Immunosuppressie ten gevolge 
van ziekte of geneesmiddelen 

 Nierinsufficiëntie 

 Fibrotische lesies op RX thorax 

 Pneumoconiose (silicose e.a.) 

 Hoofd- of halscarcinoma, 
leukemie, Hodgkin lymfoma 

 IV druggebruiker 

 Roker 

 Persoon uit niet-endemisch land 
die lang verbleef in endemisch 
gebied 

 Andere: ………………………. 

 Geen 

 Onbekend 

HIV resultaat  Positief 

 Negatief 

 Onbekend 

TB antecedenten  Ja (zie hieronder. U kan meer dan 1 antecedent opgeven)         

 Nee           

 Onbekend 

Jaar Land Behandeling (schema, duur) en andere gegevens 
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Gegevens betreffende de diagnose van de huidige TB episode 

Datum van diagnose  

Type TB  Pulmonaal (P) 

 Extra-pulmonaal (EP) 

 P & EP 

Indien EP of P & EP: localisatie EP (u mag meer dan 1 
localisatie opgeven) 
 

Bacterio-
logische 
resultaten 

Rechtstreeks 
microscopisch 
onderzoek 

 
PCR 

 
Cultuur Genexpert 

Datum  
staalafname 

    

Type staal     

Resultaat  
 

 Positief 

 Negatief 

 Onbekend 

 M. tuberculosis 

 M. tuberculosis complex 

 M. bovis 

 M. africanum 

 Negatief/Onbekend 

 Nog niet  
beschikbaar 

 Positief 

 Negatief 

 Onbekend 

 Negatief/Onbekend 

 M. tuberculosis + /  
Geen resistentie rifa 

 M. tuberculosis + / 
resistentie rifa aanwezig 

Geneesmiddelen-
resistentie 

Fenotypisch 
antibiogram 

Whole genome 
sequencing 

Line Probe Assay 
MTBDRplus & MTBDRsl 

Datum staalafname    

Type staal    

Labo    

 S = gevoelig 
R = resistent 
0 = onbekend 

Vink aan 
indien 
mutatie 

Type 
mutatie 

 Vink aan 
indien 
mutatie 

Type 
mutatie 

Rifampicine    rpoB   

Isoniazide 
 

 
 katG 

inhA 
 
 

 

Ethambutol       

Pyrazinamide       

Rifabutine       

Ofloxacine    gyrA 
gyrB 

 
 

 

Moxifloxacine    

Streptomycine       

Kanamycine    
rrs 
eis 

 
 

 

Amikacine    

Capreomycine    

E-/Prothionamide        

Cycloserine       

PAS       

Linezolid       

Clofazimine       

Bedaquiline       

Delamanid       

       

Indien anatomo-
pathologisch  
onderzoek plaatsvond  

datum specimen resultaat 
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Behandeling van de huidige TB episode 

Datums Voorgeschreven geneesmiddelen (vink aan)  Toediening 
Bacteriologische 

evolutie 

Van Tot 
RMP 
(1) 

INH 
(1)  

EMB PZA RIB 
AMK 
(2) 

CAP 
(2)(3) 

MFL/ 
LVF 
(4) 

PTA CYC PAS LZD MRP 
Amc-

clv 
CLF BDQ DLM 

 

In het 
zieken-

huis 

Ambu-
lant 

 Recht-
streeks 

onderzoek 
Cultuur 

                                                

                                                

                                                

                                                

                        

                                                

                        

                        

                        

                        

                                                

                                                

                                                

RMP = rifampicine (Rifadine)       CAP = capreomycine (Capreomycine)     LZD = linezolid (Zyvoxid)   

INH = isoniazide (Nicotibine)  
 

 MFL = moxifloxacine (Avelox/Proflox)   MRP = meropenem (Meronem)  

EMB = ethambutol (Myambutol)   
 LVF = levofloxacine (Tavanic)  

 
  Amc-clv =  amoxycilline- clavulaanzuur 

PZA = pyrazinamide (Tebrazid)  
 

 PTA = prothionamide (Peteha)  
  CLF = clofazimine (Lamprene)  

RIB = rifabutine (Mycobutin)   
 

 CYC = cycloserine (Cycloserine)  
  BDQ = bedaquiline (Sirturo)  

AMK = amikacine (Amukin)    PAS = para-amino-salicylzuur  
 

  DLM = delamanid (Deltyba)  

(1) Geef aantal mg/dag op 
 

(2) Duid aan: 5x of 3x per week 
 

(4) Doorstreep het niet gebruikte geneesmiddel 
  

       (3) Duid aan: IV of IM             
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Opvolging van de patiënt  

Arts verantwoordelijk voor de opvolging van de patiënt 

Naam arts Ziekenhuis (naam  + gemeente, + afdeling waar arts werkt) 
 
 

 

Unit die de behandelingsgetrouwheid van de patiënt opvolgt 

 
Naam unit 

 
Naam verantwoordelijke 

Telefoon en e-mail adres indien 
niet VRGT of FARES 

   
 

 
 
Details BELTA-TBnet registratie (enkel in te vullen indien nog geen gewoon BELTA-TBnet 
registratieformulier werd ingevuld) 

Datum start BELTA-TBnet  

Reden van ten laste neming door BELTA-TBnet (vink 1 reden aan) Categorie  
van ten laste 
neming  Asielzoeker 

 Illegaal 

 Sociale dekking (nog) niet geregulariseerd (geef bijkomende uitleg hieronder) 

 MDR met mutualiteit 

 Toerist 

 Buitenlands student 

 Niet-MDR met mutualiteit die behandeld wordt met tweedelijns-
geneesmiddelen (geef bijkomende uitleg hieronder) 

 Niet-MDR met mutualiteit die eigen aandeel niet kan betalen.   

Specificeer:       pyridoxine  

(u mag meer dan 1 aanvinken)  medicatie nevenwerkingen  

 magistrale bereiding  

 preventie met rifadine 

 remgeld raadplegingen en/of 
onderzoeken  

 Andere: ……………………….………………………………..…. 

 TB 
behandeling 

 Preventieve 
therapie 

 Diagnose 

Bijkomende uitleg 
 
 
 
 

 Ingevuld door …………………..……………………………….. op ………………………. 

 

 


