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aanpassingen in de MTM Basiscursus en
een stageverplichting

Inleiding
De Basiscursus voor MTMers bestaat alweer zo’n 10 jaar. Reden voor KNCV Tuberculosefonds om
een aantal onderdelen te vernieuwen en aan te passen aan de huidige behoeftes. Vernieuwing is
een continu proces. Daarom zijn een aantal veldwerkers in de tbc-bestrijding geïnterviewd en
hebben wij aanpassingen gedaan onder andere in de opdrachten.
Ook zullen de 2 dagen radiologieonderwijs aangeboden worden in de vorm van een E-course. Op
de werkplek of thuis kan de cursist dan via een internetverbinding de radiologiecursus doen. Zij
zullen daarop vanzelfsprekend ook getoetst worden.
Een van de nieuwe opdrachten tijdens de cursus zal een stageopdracht zijn. De MTMer ontvangt
deze stageopdracht om tijdens de periode van de basiscursus ten minste 1 dag stage te lopen bij
een tbc-afdeling van een GGD, het liefst een GGD van een andere regio. De betreffende MTMercursist zal hiervoor contact opnemen met het hoofd of met de sociaal verpleegkundige van de tbcafdeling met het verzoek om deze stage te mogen komen lopen. De beschreven leerdoelen zullen
fungeren als leidraad voor deze stagedag. De stage heeft de volgende leerdoelen:
1.
2.
3.
4.

de MTMer kan weergeven wat de verschillen zijn in werkzaamheden van MTMers op een andere GGD in
vergelijking met de eigen GGD
de MTMer kan weergeven wat de verschillen in de organisatie van een tbc-afdeling van een andere GGD zijn
de MTMer kan onder woorden brengen waarom een collega-MTMer haar werk anders tot uitvoering brengt
de MTMer kan verbeterpunten ten aanzien van eigen handelen formuleren

De MTMer zal een stage(reflectie)verslag moeten schrijven dat tevens geldt als een verplichting
voor het verkrijgen van een certificaat.
Besluit door de CPT
Over deze nieuwe stageopdracht zullen wij het veld informeren door middel van een brief in de
maand september.
Van u als CPT-lid vragen we uw goedkeuring en ondersteuning, en stimulans voor het mogelijk
maken van deze stages op de tbc-afdelingen van uw regio.
Voor vragen kunt u terecht bij de consulent deskundigheidsbevordering, Andrea Drost,
drosta@kncvtbc.nl of 0704167222

