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PROCEDURE : Bestelling Tuberculine in het kader van de 
tuberculosescreening bij de Oekraïense ontheemden 

 

Wat kan u bestellen? 

• Flacon Tuberculine PPD RT23 met 2 T.U. (tuberculine eenheden)/0.1ml x 1.5 ml 

• Max. 10 flacons per bestelling 

 

Wie kan bestellen?  

• De huisartsenkringen in Vlaanderen die mee het preventief zorgaanbod t.a.v. de Oekraïense 

ontheemden organiseren, via hun verantwoordelijken of aanspreekpunten 

 

Doelgroep?  

• Plaatsing van THT (tuberculinehuidtest) bij alle zwangere vrouwen die Oekraïne ontvlucht 

zijn 

• Let op : De hoeveelheid tuberculine in één flacon (1,5 ml) volstaat in principe voor de 

plaatsing van THT bij 10 zwangere vrouwen (0,15 ml optrekken per THT). Na opening, dient 

de flacon in de frigo bewaard te worden en is nog 24 uur houdbaar na opening. 

Dus de THT moet gegroepeerd aangeboden worden aan zwangere vrouwen op eenzelfde 

dag. Verspillingen moeten immers vermeden worden gezien tuberculine een duur product is.  

 

Hoe bestellen? 

• U neemt – telefonisch of via mail - contact op met het team infectieziekten & vaccinatie 

(IZ&V) van het Agentschap Zorg & Gezondheid van uw provincie. 

• De provinciale teams IZ&V bevinden zich in de VAC (Vlaamse Administratieve Centra) in de 

provincie hoofdstad. 

• U spreekt onderling met team IZ&V af hoe de tuberculine tot bij uw HAK geraakt. 

 

Contactgegevens team IZ&V per provincie: 

 Telefoon nummer(s) Email adres(sen) 

Antwerpen Marjolijn: 03 224 62 79 
Dani: 03 224 62 87 
Hilde: 03 224 62 29 

marjolijn.sansen@vlaanderen.be 
daniel.vandenbranden@vlaanderen.be 
hilde.boeckx@vlaanderen.be 

Limburg Chantal: 011 74 22 48 
Sofie: 011 74 22 62 

chantal.dehollogne@vlaanderen.be 
sofie.theunis@vlaanderen.be  

Oost-Vlaanderen Elias: 09 276 13 74 
Veerle: 0474 66 10 98 

elias.vantroos@vlaanderen.be 
veerle.decordier@vlaanderen.be 

Vlaams-Brabant Sophie: 016 66 63 66 
Gert: 016 66 63 65 

sophie.lefevre@vlaanderen.be 
gert.bellen@vlaanderen.be  

West-Vlaanderen Katrien : 050 24 79 17 
Lina: 050 24 79 11 

katrien.matthys@vlaanderen.be  
lina.godderis@vlaanderen.be  

 NB: Graag steeds mailen naar alle opgegeven mailadressen van uw provincie tegelijk aub! 

 

Hoe THT plaatsen en aflezen?  

• Zie het document ‘THT plaatsen en aflezen – SOP’ op de website : Praktische tools voor 

zorgprofessionals - Oekraïne - Zorg en Gezondheid (zorg-en-gezondheid.be)  

• Meer info (en ook een instructiefilmpje) is ook te vinden op de website van de VRGT : 

https://tuberculose.vrgt.be/meer-over-tuberculose/opsporing/tuberculinehuidtest-tht-en-

igra#:~:text=Bij%20een%20THT%20wordt%20er,of%20zwangere%20vrouwen%20worden%2

0toegediend  
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