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Preambule 

Bij de aanvang van deze eeuw kwamen gegevens beschikbaar die erop wezen dat tumor necrosis 
factor-alpha (TNF-α) blokkerende geneesmiddelen, destijds in het bijzonder infliximab, een verhoogd 
risico op infecties met zich meebrengen, met name een reactivering kunnen veroorzaken van latente 
tuberculose-infectie (LTBI) of eerdere niet of inadequaat behandelde tuberculose.1 Reactivatie, en 
mogelijke late diagnose en behandeling, kan leiden tot ernstige morbiditeit, en zelfs mortaliteit, en 
fatale afloop werd ook in Nederland beschreven.2,3 Hierop nam het bestuur van de Nederlandse 
Vereniging voor Reumatologie (NVR) het initiatief tot ontwikkeling van de richtlijn "Tuberculose en 
TNF-α blokkerende therapie", die in juni 2003 verscheen.4 De inhoud van de richtlijn was afgestemd 
met de Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der tuberculose (KNCV), de 
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), de Nederlandse 
Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), de Nederlandse Vereniging voor Gastro-
Enterologie (NVGE) en de Vereniging voor Infectieziekten (VIZ). 
 In het afgelopen decennium zijn zowel het aantal TNF-α blokkers als het aantal indicaties voor 
gebruik toegenomen en is nieuwe diagnostiek ontwikkeld op het gebied van LTBI, met name de 
interferon gamma release assays (IGRA's). Tevens nam het aantal publicaties omtrent de risico's op 
reactiveren van tuberculose(infectie) toe, waaronder een Europese 'systematic review' in 2010.5 In 
april 2011 publiceerde de NVR de nieuwe richtlijn "Goed en Verantwoord Gebruik van Biologicals".6 

Ter reductie van het risico op reactivering van tuberculose(infectie) wordt hierin aanbevolen de 
patiënten voorafgaande aan behandeling met biologicals op LTBI, eerdere niet of inadequaat 
behandelde en actieve tuberculose te screenen en bij aanwezigheid behandeling in te zetten, conform 
de huidige richtlijnen. De vigerende NVR richtlijn voor deze screening voorafgaande aan de start van 
TNF-α blokkers is inmiddels 10 jaar oud en aan herziening toe.  
 In het kader van het regelmatig actualiseren van de Regelgeving Praktische 
Tuberculosebestrijding heeft de Commissie Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) contact gezocht 
met de NVR met de vraag of een revisie van de richtlijn aanstaande was en er behoefte was aan 
participatie door de CPT. Vervolgens werd door de CPT de commissie 'Tuberculose' van de NVALT 
gevraagd het initiatief te nemen de NVR-richtlijn 'Tuberculose en TNF-α blokkerende therapie' te 
herzien, gebruikmakend van de meest recente literatuur en inzichten, omdat de diverse specialismen 
die TNF-α blokkers toepassen vaak de longarts in consult roepen voor advies omtrent deze screening 
en eventuele behandeling. De NVALT commissie 'Tuberculose' heeft de herziening opgedragen aan 
dr. N.A.H. van Hest, tuberculosearts/epidemioloog (penvoerder), drs. R. van Altena, mw.dr. M. 
Bakker en dr. P.D.L.P.M. van der Valk, longartsen, mw.dr. S.M. Arend, internist-infectioloog en drs. 
P.J.H.J. van Gerven, tuberculosearts en secretaris van de CPT. Het herziene advies is vervolgens 
voorgelegd aan de NVALT commissie 'Tuberculose', NVALT Bestuur en aan de CPT, en ligt nu voor 
u als NVALT Statement "Tuberculose en TNF-α blokkerende therapie", in afwachting van verdere 
uitwerking volgens conventionele CBO methodologie, middels Evidence-Based Richtlijn 
Ontwikkeling (EBRO) en gestructureerd vaststellen van het niveau van “Evidence” (GRADE), in 
samenwerking met de commissie “Richtlijnen” van de NVALT en alle (beroeps)verenigingen die 
betrokken zijn bij tuberculose(screening) en TNF-α blokkerende therapie . . 
 
 De NVALT commissie 'Tuberculose' hoopt hiermee een aanzet te hebben gegeven tot een 
verbeterde en uniforme screening op LTBI en tuberculose voorafgaande aan de behandeling met TNF-
α blokkers. 
 
Dr. M.J. Boeree, longarts 
Voorzitter NVALT commissie 'Tuberculose' 
 
Dr. N.A.H van Hest, tuberculose-arts/epidemioloog 
Secretaris NVALT commissie 'Tuberculose' 
 
Dr. P.D.L.P.M. van der Valk, longarts 
Oud-voorzitter NVALT commissie 'Tuberculose' 
 



Inleiding 

Tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) is een potent pro-inflammatoir cytokine en speelt een centrale 
rol bij vele auto-immuunziekten maar ook bij de immuunrespons na infectie met Mycobacterium 

tuberculosis. TNF-α blokkers zijn monoclonale antilichamen (mab) opgewekt tegen 
immuunmediatoren of oplosbare immuunreceptoreiwitten. De diverse TNF-α remmers verschillen in 
werkingsmechanisme en stabiliteit van de binding. Infliximab (Remicade

®
) is een chimerisch mab dat 

met hoge affiniteit bindt aan zowel oplosbare als aan transmembrane vormen van TNF-α. Adilimumab 

(Humira
®
), een gehumaniseerd mab, bindt aan TNF-α en neutraliseert de biologische functie door de 

interactie met celoppervlak TNF-α receptoren te blokkeren. Etanercept is een humaan fusie- of 
receptoreiwit, dat zich specifiek en met hoge affiniteit bindt aan oplosbaar TNF-α, waardoor de 
biologische activiteit wordt geremd. Overige TNF-α remmers zijn golimumab (Simponi) en 
certolizumab (Cimzia). TNF-α blokkers geven een significant verhoogd risico op bacteriële infecties 
(zoals door Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes), virale infecties (zoals herpes zoster) 
en endemische mycoses, maar met name een verhoogde kans op progressie van latente tuberculose-
infectie (LTBI) naar actieve tuberculose, afhankelijk van klinische setting en de gebruikte TNF-α  
blokker. 1,7-14  Dit relatieve risico werd beschreven tussen 1.7 - 9.0 en 1,5 -17.15-17 Alle patiënten dienen 
voorafgaande aan behandeling met TNF-α blokkers te worden gescreend op LTBI, eerdere niet of 
inadequaat behandelde of actieve tuberculose en indien er aanwijzingen zijn voor één van deze 
situaties, te worden behandeld.5 Dit beleid heeft geleid tot een afname van tuberculose tijdens therapie 
met TNF-α blokkers5,7,18,19 Overigens kan er vóór TNF-α blokkererende therapie al een verhoogd 
risico op infectieziekten bestaan door behandeling met andere immunosuppressiva, ofwel door de 
onderliggende ziekte zoals reumatoïde artritis per se. Bij rituximab (anti-CD20 dat aangrijpt op B-
cellen) en abatacept (dat de co-stimulatie van T-cellen remt) is geen significant verhoogde kans op 
tuberculose aangetoond.5,7,20 
 

Tuberculinehuidtest (THT) 
De THT (Mantouxtest) wordt reeds een eeuw gebruikt bij de diagnostiek van LTBI. Bij deze test 
wordt 0,1 ml purified protein derivate (PPD) intradermaal gespoten (2 tuberculine eenheden PPD-
RT23). Bij een persoon die een cellulaire immuniteit heeft opgebouwd tegen tuberculineantigenen zal 
binnen 48-72 uur een reactie optreden die tot uiting komt als een lokale zwelling (induratie) op de 
injectieplaats. De sensitiviteit voor LTBI (zonder gouden standaard voor LTBI wordt de "sensitiviteit" 
middels surrogaat condities gemeten) is in een meta-analyse beschreven als 71% en de specificiteit als 
89%).21,22 Voorafgaande BCG-vaccinatie of infectie met een atypische mycobacterie kunnen leiden tot 
fout-positieve THT reacties terwijl actieve tuberculose16 immuunsuppressie,23 bijvoorbeeld HIV 
seropositiviteit, Inflammatory Immune-Mediated Diseases (IMIDs) of medicamenteus, 24 tot fout-
negatieve reacties kan leiden. De relatie tussen een positieve THT reactie en progressie naar actieve 
tuberculose, de positief voorspellende waarde, is in longitudinale studies onderbouwd. 
 

Interferon gamma release assays (IGRA's) 
Twee IGRA's zijn ontwikkeld om LTBI aan te tonen: de Quantiferon Gold In-Tube® test (QFT-GIT, 
Cellestis, Australia) en de T-Spot®.TB test (Oxford Immunotec, UK). Deze testen gebruiken, anders 
dan de tuberculinehuidtest (THT of Mantouxtest), als antigeen peptiden uit het RD-1 deel van het 
genoom van M. tuberculosis, dat niet aanwezig is in de Mycobacterium bovis stammen die gebruikt 
worden om het BCG-vaccin te produceren (BCG = Bacille Calmette-Guérin, een levend verzwakte 
bovine stam, behorende tot het M. tuberculosis complex). Dit maakt deze testen zeer specifiek voor M. 

tuberculosis, temeer daar ze ook niet beïnvloed worden door kruisreactie op de meeste atypische 
mycobacteriën (met uitzondering van enkele in Nederland niet vaak voorkomende mycobacteriën).25, a 
De sensitiviteit van de IGRA ten opzichte van de THT om LTBI aan te tonen  lijkt gelijk of beter, 
bijvoorbeeld door een sterkere associatie tussen een positief IGRA testresultaat met actieve 
tuberculose, risicofactoren voor tuberculose-infectie of daadwerkelijke blootstelling.5,20,26-30 De betere 
sensitiviteit van de IGRA wordt met name beschreven bij personen met een verminderde 

                                                 
a Mycobacterium kansasii, Mycobacterium szulgai, Mycobacterium marinum, Mycobacterium flavescens, 

Mycobacterium gordonae, Mycobacterium terrae, Mycobacterium gastrii, Mycobacterium riyadhense en 
Mycobacterium leprae 



 4

immuunrespons (zoals medicamenteus, bijvoorbeeld bij gebruik van steroïden; hemodialyse; 
hematologische maligniteiten, HIV-seropositiviteit en IMIDs).5,20,24,26,31,21 In vergelijking met de THT 
(reactie via T-memory-cellen), is de IGRA (reactie via T-effector-cellen) minder sensitief voor oude 
infecties, zodat een negatieve IGRA testuitslag een oude infectie niet uitsluit,33 terwijl de sensitiviteit 
voor recente infecties hoog is.34 IGRA's zijn, qua sensitiviteit, mogelijk superieur aan de THT maar bij 
gebruik van TNF-α blokkers kan de sensitiviteit suboptimaal zijn, waardoor meer fout-negatieve 
reacties kunnen optreden.20,26 Bij screening voorafgaande aan TNF-α blokkerende therapie wordt in 
Nederland voorgesteld om zowel de THT als de IGRA te verrichten,25 aangezien de sensitiviteit voor 
het aantonen van een LTBI, eerdere niet of inadequaat behandelde of actieve tuberculose hoger is voor 
beide testen gecombineerd.20,27,28,35-43 Een TBNET consensus artikel in 2010 sprak zich hierover in 
geval van  kinderen uit.5 Uit recente publicaties blijkt relevante discordantie tussen de uitslagen van 
beide testen bij patiënten met reumatische aandoeningen alsmede de meerwaarde van het verrichten 
van beide testen, dat wil zeggen een betere sensitiviteit, ook in niet met BCG gevaccineerde 
patiëntenpopulaties in lage incidentielanden.38-42 In vooraanstaande tijdschriften wordt recent 
voorgesteld dat voor testen op LTBI voorafgaande aan TNF-α blokkerende therapie bij patiënten met 
reumatische aandoeningen de IGRA de voorkeur geniet boven de THT maar dat niet op één test 
vertrouwd mag worden bij patiënten met risicofactoren voor LTBI of immuunsuppressie (zoals slecht 
gereguleerde reumatoïde artritis, andere systemische IMIDs, gebruik van biologicals of andere Disease 

Modifying Therapies (DMARDs) en gebruik van corticosteroïden),43,44 criteria waaraan veruit de 
meeste kandidaten voor TNF-α blokkerende therapie voldoen.45 Bij screening met slechts één test heeft 
de behandelaar kennis van de risicofactoren voor LTBI en kiest bewust voor een suboptimale 
sensitiviteit. Een monotest dient middels een IGRA te worden verricht.40,43,44 

Bij een IGRA wordt een positieve controle meegetest (om eventuele anergie aan te tonen) 
waardoor het mogelijk is 'indeterminate' resultaten te krijgen, dat wil zeggen dat een testuitslag niet 
betrouwbaar te bepalen is.5,28 Het percentage "indeterminate" resultaten is over het algemeen laag 
maar kan bij personen met een gestoorde immuniteit hoger zijn.46 De positief voorspellende waarde 
van de IGRA voor progressie naar tuberculose is superieur aan de THT.22 Op grond van de 
beschikbare gegevens betreffende de positief voorspellende waarde kunnen IGRA's gebruikt worden 
om personen die in aanmerking komen voor preventieve behandeling te identificeren, bijvoorbeeld 
immuun-incompetente personen, kinderen, eersterings en recent-blootgestelde contacten.35 Mede door 
verschillen in achtergrondprevalentie van tuberculose en BCG-vaccinatiegraad kunnen per land 
richtlijnen omtrent LTBI-screening voorafgaande aan TNF-α blokkerende therapie verschillen, met 
soms een voorkeur voor de IGRA als screeninginstrument, terwijl andere de THT als eerste test 
adviseren.20 Recent zijn vier (inter)nationale IGRA systematic reviews' en richtlijnen 
verschenen.5,22,25,36 
 

Klinische manifestatie van tuberculose tijdens TNF-α blokkerende therapie 

Tuberculose kan aspecifieke symptomen veroorzaken, zoals koorts, gewichtsverlies en nachtzweten. 
Afhankelijk van de mate van immuunsuppressie treden deze symptomen in mindere mate op, bij 
extreme immuunsuppressie zelfs helemaal niet. Tijdens gebruik van TNF-α blokkerende therapie 
komen vaker extrapulmonale vormen van tuberculose voor (50%) en in 10-15% is er sprake van een 
vorm van gedissemineerde tuberculose.1,5,20 Afhankelijk van de lokalisatie behoren daarbij de 
symptomen karakteristiek voor het orgaan, zoals passend bij pulmonale, wervel of cerebrale 
tuberculose. De presentatie van tuberculose tijdens immuunsuppressie kan snel na aanvang van de 
TNF-α blokkade optreden (weken)7 en fulminant zijn, maar ook sluipend verlopen. De mortaliteit aan 
tuberculose bij gebruik van TNF-α blokkade is hoger.47 De diagnostiek van extrapulmonale 
tuberculose kan moeilijk zijn en ook thoraxfoto's kunnen zonder afwijkingen zijn terwijl er toch sprake 
is van pulmonale tuberculose. Tijdens gebruik van TNF-α blokkerende therapie dienen zowel patiënt 
als behandelaar bij klachten van koorts of respiratoire problemen alert te zijn op tuberculose,5,7,20 ook 
na het voltooien van een preventieve of curatieve therapie omdat deze niet 100% effectief kan zijn of 
er sprake kan zijn van een infectie door mycobacteriën resistent voor het gebruikte middel of een 
herinfectie.48 
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Diagnostiek van LTBI en tuberculose 

Ter analyse van de aanwezigheid van LTBI en (in)actieve tuberculose dienen, vóór de start van TNF-α 
blokkerende geneesmiddelen, tenminste verricht te worden:7 
1. Anamnese 
2. Lichamelijk onderzoek 
3. X-thorax 
4. THT (Mantouxtest) én IGRA (mits deze niet eerder gedocumenteerd positief waren)  
 

Positieve bevindingen bij screening passend bij LTBI of (in)actieve tuberculose 

1. Anamnese 
      Positief indien: 
• tuberculose zonder adequate en/of goed gedocumenteerde medicamenteuze behandeling in het 

verleden (gegevens over mogelijk eerdere tuberculose episode en mogelijke behandeling in 
Nederland op te vragen bij de GGD, afdeling tuberculosebestrijding); 

• een voorgeschiedenis van een intensief contact met een persoon met tuberculose, bijvoorbeeld in 
het gezin, of van een gedocumenteerde LTBI na een contact, bijvoorbeeld blijkend uit een positieve 
THT in het verleden;  

• langdurig verblijf, door herkomst uit of herhaaldelijk bezoek naar een land waar tuberculose 
hoogendemisch is (incidentie > 50/100,000 inwoners per jaar; gegevens uit de landenlijst op te 
vragen bij de afdeling tuberculosebestrijding van de GGD), in het bijzonder diegenen die aldaar 
langere tijd werkzaam zijn geweest in de gezondheidszorg; 

• voorgeschiedenis van dakloosheid, (hard)drugsgebruik, verblijf in een buitenlandse gevangenis, 
werkzaam geweest op risicoafdelingen voor het ontwikkelen van tuberculose binnen de 
gezondheidszorg, zoals een longafdeling. 

 
2. Lichamelijk onderzoek 
     Positief zijn tuberculosestigmata, zoals abceslittekens of vergrote lymfklieren. 
 
3. X-thorax 

     Positief zijn afwijkingen die kunnen passen bij actieve of doorgemaakte tuberculose. 
 
4. A. Tuberculine huidtest (THT of Mantouxtest) 

     Positief zijn: 
     -  een induratie van ≥ 5 mm bij immuungecompromitteerde personen 
     -  een induratie ≥ 10 mm bij immuuncompetente personen 

  Aangezien bij screening voorafgaande aan TNF-α blokkerende therapie reeds immuunsuppressie 
  kan bestaan inherent aan onderliggende ziekte of medicatie, dient een reactie ≥ 5 mm als positief of 
  suspect te worden beschouwd en aanvullend onderzoek te worden verricht.7 

 
   B. Interferon gamma release assays (IGRA's) 
    Positief is: 

- Als afkappunten voor IGRA's voor de diagnose van LTBI voorafgaande aan TNF-α blokkerende 
  therapie worden de waarden zoals aanbevolen door de fabrikanten voor Europa geadviseerd maar 
  die zijn in deze context niet gevalideerd.5 Bij de Quantiferon test is het aanbevolen afkappunt 
  voor een positief resultaat een reactie van ≥ 0,35 IE INF-γ (internationale interferon gamma 
  eenheden) per ml. Bij de T-spot.TB test wordt door de fabrikant een reactie van gemiddeld ≥ 6 
  spots meer dan de negatieve controle well (ELISA plaat cupje) bij de ESAT-6 en/of de CFP-10 
  well als positief   beschouwd. Bij een uitslag van de Quantiferon test ≥ 0,20 IE INF-γ en < 0,35 IE 
 INF-γ dient deze, zeker wanneer een LTBI mogelijk is, als suspect te worden beschouwd en te  
worden herhaald.34  

NB: Een negatieve uitslag van de IGRA betekent niet dat een positieve Mantouxreactie uitsluitend 
verklaard kan worden door een BCG-vaccinatie, aangezien de IGRA minder sensitief is voor oudere 
tuberculose-infecties.5,7,25,33 
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Handelingen bij positieve bevindingen 

Een positieve bevinding is voldoende voor een verdenking op een LTBI of (in)actieve tuberculose. 
Verwijzen naar een tuberculosedeskundige is geïndiceerd ter bepaling van: 
1. LTBI 
2. Eerdere niet of inadequaat behandelde tuberculose 
3. actieve tuberculose: 
    - M. tuberculosis, normale gevoeligheid voor tuberculostatica 
    - M. tuberculosis, ongevoelig voor één of meer eerstelijns tuberculostatica  
    - Atypische mycobacteriose, bijvoorbeeld Mycobacterium avium 

 

Geadviseerde aanpak (door longarts, internist-infectioloog of tuberculosearts) 

 
1. Latente tuberculose-infectie (LTBI) 

Definitie: tuberculosebesmetting zonder aanwijzingen voor actieve tuberculose. 
 
1.1 Nooit behandelde LTBI: 

Start met de preventieve behandeling ('profylaxe'), bestaande uit 9 maanden isoniazide (9H)5  of 4 
maanden isoniazide en rifampicine (4HR).b,c,d  
 
Wanneer een isoniazide mono-resistente tuberculosestam bij de bronpatiënt is aangetoond of, ingeval 
van een onbekende bronpatiënt, sterk overwogen dient te worden, of indien er sprake van intolerantie 
voor isoniazide is kan 4 maanden rifampicine (4R) worden voorgeschreven.5,7,54,d,e  
 
Indien de behandeling met TNF-α blokkers niet kan worden uitgesteld tot na het voltooien van een 
preventieve behandeling van een LTBI dient hiermee gewacht te worden tot ten minste één tot twee 
maanden na de aanvang van de preventieve LTBI behandeling (Van Altena R, namens de consulenten 
klinische tuberculose. Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding, vergadering 24 september 
2010, agendapunt 7g).5,7,18,20 

 

De leverfuncties dienen voorafgaande aan de behandeling te worden gecontroleerd en daarna 
maandelijks (maar bij relevante klachten eerder).5,20  

 

Bij twijfel over therapietrouw wordt geadviseerd de afdeling tuberculosebestrijding van de GGD te 
vragen medicatiesupervisie te verlenen. 
 
1.2. Niet adequaat behandelde LTBI: 
Personen met een  eerdere niet-adequate behandeling (dat wil zeggen een preventieve behandeling 
korter dan 9 maanden dagelijks isoniazide (9H), 4 maanden dagelijks isoniazide en rifampicine (4HR) 
of 4 maanden dagelijks rifampicine (4R) worden beschouwd als onvoldoende beschermd tegen 
progressie naar de actieve ziekte tuberculose en dienen alsnog een adequate preventieve behandeling 
(in duur) te worden gegeven. 
 
 
 

                                                 
b  Een kortere behandelduur zal de effectiviteit bevorderen door een betere therapietrouw.  
c  4HR wordt qua effectiviteit als equivalent aan 9H beschouwd (Commissie voor Praktische 
   Tuberculosebestrijding, besluit 310.01 d.d. 3 december 2010; Van Altena R, namens de consulenten klinische 
   tuberculose. Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding, vergadering 24 september 2010, agendapunt 
   7g), maar deze behandeling is voorafgaand aan TNF-α blokkerende therapie niet 'evidence-based'.5,7,49-53 
d  Bij gebruik van een rifampicine bevattende regime dient gerealiseerd te worden dat dit middel belangrijke 
   interacties heeft met onder andere anticonceptiva (ander vormen van anticonceptie geïndiceerd), orale 
   antistolling (overleg met trombosedienst bij start en einde profylaxe), β-blokkers, calcium-antagonisten, 
   opiaten, steroïden en andere immuunsuppressiva, waarbij dosisaanpassing vaak nodig is 
e Het in een eerdere richtlijn genoemde 2RZ, dat wil zeggen 2 maanden rifampicine en pyrazinamide wordt 
  vanwege frequente ernstige hepatotoxiciteit inmiddels als in principe obsoleet beschouwd.55 
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2. Eerdere niet of inadequaat behandelde tuberculose 

Definitie: op anamnestische/röntgenologische/epidemiologische gronden gedocumenteerde of 
vermoedelijke episode van actieve tuberculose in het verleden zonder, of naar huidige maatstaven 
inadequate medicamenteuze, behandeling, zonder aanwijzing voor activiteit. 
 

2.1. Eerdere niet of inadequaat behandelde tuberculose: 

Behandeling in overleg met tertiair Behandelcentrum voor Tuberculose. 
 
3. Actieve tuberculose 

Definitie: een positieve kweek van een organisme uit het M. tuberculosis complex of 
ziekteverschijnselen die op klinische/ röntgenologische/epidemiologische gronden verdacht zijn voor 
actieve tuberculose maar zonder positieve kweek (en zonder aangetoonde andere oorzaken). 
 
3.1 Normaal gevoelige tuberculose: 

Voor tuberculosebehandeling zie richtlijn Medicamenteuze Behandeling Tuberculose.56 Uitstel 
behandeling met TNF-α blokkers, bij voorkeur tot voltooien tuberculosebehandeling,5 maar zeker niet 
binnen twee maanden na het starten van de tuberculosebehandeling en na overleg met tertiair 
Behandelcentrum voor Tuberculose.(Van Altena R, namens de consulenten klinische tuberculose. 
Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding, vergadering 24 september 2010, agendapunt 7g). 
 
3.2. Resistente tuberculosestam 

Tuberculosebehandeling en eventuele start TNF-α blokkers uitsluitend in overleg met tertiair 
Behandelcentrum voor Tuberculose. 
 

Tijdstip van screening 
Het overwegen van TNF-α blokkerende therapie vindt vaak plaats op een moment dat de patiënt reeds 
met andere immunosuppressiva wordt behandeld. Immuunsuppressiva kunnen dan foutnegatieve 
onderzoeksresultaten voor LTBI en (in)actieve tuberculose veroorzaken.57 Indien een patiënt in de 
toekomst behandeld kan gaan worden met TNF-α blokkerende middelen valt het sterk te overwegen 
reeds te testen op LTBI, eerder niet of inadequaat behandelde of actieve tuberculose wanneer nog niet 
gestart is met enige vorm van immuunsuppressieve medicatie.7 Positieve uitslagen van Mantoux of 
IGRA kunnen dan zo betrouwbaar mogelijk worden gedocumenteerd. Voor de daadwerkelijke start 
met TNF-α blokkers zal, indien de eerder testen negatief waren, opnieuw getest moeten worden.  
 
Gedocumenteerd tuberculosecontact tijdens therapie 
Indien een patiënt tijdens behandeling met TNF-α blokkers contact heeft gehad met een persoon met 
een vorm van longtuberculose dient de patiënt te worden onderzocht door een arts met voldoende 
expertise op het gebied van de diagnostiek van LTBI of (in)actieve tuberculose (longarts, internist-
infectioloog of tuberculosearts). Dit omdat onderzoek op LTBI of (in)actieve tuberculose bij 
immuungecompromitteerde personen bijzondere deskundigheid vereist, met name bij de keuze van de 
onderzoeken en het beoordelen van mogelijk foutnegatieve testuitslagen van zowel THT, IGRA maar 
ook van de X-thorax. Hoewel IGRA’s in deze setting mogelijk superieur zijn aan de THT, dat wil 
zeggen een betere sensitiviteit hebben, zou er bij gebruik van TNF-α blokkers een verminderde kans 
op een positieve reactie kunnen zijn, met als gevolg een foutnegatief testresultaat.20,26 Zo nodig dient 
contact te worden gezocht met een van de landelijke consulenten klinische tuberculose. Een patiënt 
wordt ernstig immuungecompromitteerd geacht gedurende vier maal de halfwaardetijd na de laatste 
gift van de TNF-α blokker.58 Bij het vaststellen van actieve tuberculose tijdens behandeling met TNF-
α blokkers dienen deze direct te worden gestaakt.7,57 De behandeling van actieve tuberculose is zoals 
eerder beschreven. Er is geen 'evidence" voor verlenging van de behandeling.5 Tuberculose na staken 
van een TNF-α blokker wordt nogal eens gekenmerkt door het immuunreconstitutiesyndroom 
(IRIS).7,59,60 
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Reizen en TNF-α blokkers 

Patiënten die TNF-α blokkers gebruiken en die van plan zijn te reizen naar gebieden die 
hoogendemisch zijn voor tuberculose (zeker indien dit langdurige reizen zijn, er veel contact zal zijn 
met de plaatselijke bevolking of gezondheidszorginstellingen zullen worden bezocht) dienen te 
worden gewezen op de verhoogde risico’s op infecties zoals tuberculose, en, ingeval van M. 

tuberculosis, een verhoogd risico op progressie naar de actieve ziekte. Bij een reisadvies dient ook de 
incidentie van resistente tuberculosestammen, met name multiresistente tuberculosestammen (dat wil 
zeggen minimaal resistent voor isoniazide en rifampicine) in het voorgenomen reisdoel te worden 
meegewogen.61,62 Levend verzwakte vaccins zijn gecontraïndiceerd tijdens het gebruik van TNF-α 
blokkers, dus ook vaccinatie met BCG. Het is raadzaam dat specialist of patiënt zich hieromtrent laat 
adviseren door een ter zake deskundige tuberculosearts van de GGD of een van de landelijke 
consulenten klinische tuberculose. 
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