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Tbc-onderzoek waarin Nederland
het verschil maakt

I

In het internationaal wetenschap
pelijk
onderzoek naar tuberculose speelt
Nederland een belangrijke rol. Dat blijkt
uit het rapport ‘Tuberculosis Research in
The Netherlands: innovation to accele
rate global TB elimination’. Het rapport
werd door KNCV Tuberculosefonds in
samenwerking met het Nederlands
Tuberculose Research Platform samen
gesteld en in september aangeboden
aan plaatsvervangend directeur Onderzoek en Wetenschap, Michiel van den
Hauten, van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Het rapport geeft een overzicht van de
21 verschillende onderzoeks
groepen
die in Nederland actief zijn in tbconderzoek, hun gezamenlijke capaciteit
en internationale netwerken en samenwerkingen. Het laat zien dat Nederlandse wetenschap tot de internationale
top behoort op vier specifieke gebieden
van tbc-onderzoek. Dit zijn: fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar
de interactie tussen de mens en de
bacterie, epidemiologisch onderzoek
naar transmissie van M. tuberculosisinfectie, onderzoek naar verbetering
van de tbc-behandeling en onderzoek
naar kosteneffectieve bestrijding.
De kwaliteit en de focus van het
Nederlands tbc-onderzoek sluiten
naadloos aan bij de nieuwe weten-
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schapsvisie van het ministerie van
OCW. Hierin worden drie ambities uitgesproken: Nederlandse wetenschap
van wereldformaat, wetenschap met
maximale impact en de Nederlandse
wetenschap als broedplaats voor
talent. Nu al heeft het Nederlands tbconderzoek een wereldwijde impact en
heeft Nederland – als het gaat om dit
onderzoeksgebied – een aantrekkingskracht op verschillende onderzoekers,
maar ook op een breder veld, zoals
publiek-private investeringen.
In 2014 heeft de World Health Assembly van de Verenigde Naties de nieuwe
en ambitieuze ‘End TB’-strategie aangenomen waaraan Nederland zich
heeft gecommitteerd. Deze strategie
moet ertoe leiden dat het einde van de
wereldwijde tbc-epidemie in 2035
bereikt is en in 2050 moet tuberculose
geëlimineerd zijn. Om deze ambi
tieuze doelen te bereiken, is het nodig
de daling van het aantal tbc-gevallen
te versnellen. Het streven is om de
huidige daling van 1,5 procent per jaar
tot 2035 te laten toenemen naar 17
procent. Deze versnelling kan niet
worden bereikt zonder betere preventie, diagnose en behandeling van de
ziekte, en daarmee niet zonder onderzoek en innovatie. Research and
Development is dan ook een van de
drie pijlers van de ‘End TB’-strategie.

Het Nederlandse tbc-onderzoeksveld is
niet alleen breed met veel onderlinge
dwarsverbanden, maar heeft ook bijzondere wetenschappelijke expertise
en intensieve samenwerkingen met
instituten in landen waar tuberculose
nog veel voorkomt. Bovendien is
Nederland met KNCV Tuberculosefonds een internationaal belangrijke
speler in advisering over tbc-bestrijding
aan lage en midden-inkomenslanden.
Deze combinatie van kwaliteit en
capaciteit biedt kansen voor productontwikkeling door het Nederlands
bedrijfsleven en voor de Nederlandse
export. Daarom roepen we in het rapport Nederlandse beleidsmakers op om
zich in te spannen om tbc-onderzoek
waarin Nederlandse wetenschap excelleert te erkennen in het beleid en het
Nederlands tbc-onderzoek een duidelijkere plek te geven in de Europese
onderzoeksagenda (Horizon 2020) en
internationale handelsmissies.
Frank Cobelens wordt per 1 januari
2016 de nieuwe bestuursvoorzitter van
het Amsterdam Institute for Global
Health and Development (AIGHD), als
opvolger van Joep Lange. Hij blijft daarnaast als wetenschappelijk adviseur verbonden aan KNCV Tuberculosefonds.
Het besproken rapport is te down
loaden van de website kncvtbc.org
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Onderzoek naar de toepassing van
‘whole genome sequencing’
van Mycobacterium tuberculosis

V

Vanaf begin jaren negentig van de
vorige eeuw is een nieuwe techniek
in de tbc-bestrijding geïntroduceerd
om overdracht van tuberculose te
onderzoeken, namelijk DNAfingerprinting. Aanvankelijk met
behulp van RFLP-typering, die in
2009 werd vervangen door de
VNTR-typering. Nu dient zich een
nieuwe en veelbelovende techniek
aan: ‘whole genome sequencing’
(WGS). De komende vier jaar gaat
het RIVM, samen met betrokkenen
in de tbc-bestrijding, de toepassing
van WGS onderzoeken. Dit artikel
beschrijft de huidige stand van
zaken en de uitdagingen die ons
wachten bij deze grote stap vooruit.
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Met de ontdekking van repeterende
DNA-sequenties in het genoom van
Mycobacterium tuberculosis in de
jaren negentig van de vorige eeuw
konden DNA-fingerprintmethoden
ontwikkeld worden die een enorme
variatie onder deze bacteriën zichtbaar maakten. De eerste techniek
waarmee het DNA-polymorfisme
onder M. tuberculosis-isolaten gevisualiseerd werd, was ‘restriction
fragment length polymorphism’
(RFLP) typering. Deze techniek
leverde een veelheid aan polymorfe
bandenpatronen, maar het laboratoriumwerk en de analyse waren technisch moeilijk uitvoerbaar. Tevens
was er dermate veel DNA nodig dat
de bacteriën wekenlang gekweekt
dienden te worden, hetgeen de
doorlooptijd van deze techniek niet
bepaald ten goede kwam.
De invoering van ‘variable number
of tandem repeat’ (VNTR) typering
leverde een verbetering in de uitvoerbaarheid, een verkorting in de
doorlooptijd en ook meer onderscheidend vermogen op. Verder is de
clustering van gevallen op grond van
VNTR-typering beter in overeenstemming met bevindingen in de
praktijk aangaande epidemiologische
links. Deze techniek is tot op heden
de gouden standaard.

Beperkingen
Al heeft DNA-fingerprinting veel
basale kennis geleverd over de epidemiologie van tuberculose en over
de fylogenie van het M. tuberculosis
complex, toch kennen de RFLP- en
VNTR-typeringen hun beperkingen.
Het onderscheidend vermogen tussen M. tuberculosis-stammen is wel
groot, maar de DNA-fingerprints
veranderen dermate langzaam dat
clusters van patiënten in de loop van
de tijd sterk gegroeid zijn. Daardoor
zijn primaire, secundaire en volgende
verspreidingsbronnen in een cluster
nauwelijks meer te onderscheiden.
Whole genome sequencing
In 2011 rondde Anita Schürch bij het
RIVM een promotieonderzoek af,
waaruit bleek dat WGS veel meer
onderscheid levert dan RFLP- en
VNTR-typering (1). Vervolgens is
samen met de GGD Amsterdam
onderzoek gedaan naar de stabiliteit
van het genoom van M. tuberculosis. Daaruit bleek dat er gemiddeld
0,36 mutaties per genoom per jaar
ontstaan, wat veel belooft voor de
mogelijkheid om afzonderlijke transmissieketens in RFLP- en VNTR-clusters te onderscheiden (2). Inderdaad
werden in het grote Harlingen-cluster
diverse transmissieketens onderschei-
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Figuur 1. Ontwikkeling van DNA-fingerprintclusters in de tijd
Theoretische voorstelling van de interpretatie van de resultaten van VNTR-typering en whole genome sequencing, op basis van zich in de tijd
ontwikkelende DNA-fingerprintclusters. De nummers in de cirkels geven het aantal M. tuberculosis-isolaten weer in de clusters. De met
kleuren verbonden cirkels geven enkelvoudige VNTR-clusters weer. De nummers langs de verbindingsstreepjes tussen de cirkels geven het
aantal mutaties verschil aan tussen M. tuberculosis-isolaten.

den aan de hand van WGS-data (3).
In Groot-Brittannië zijn inmiddels
diverse epidemiologische studies
afgerond met WGS als typering (4).
Tevens zijn er artikelen verschenen
over het gebruik van WGS om de
(sub)species van M. tuberculosis
complex te herkennen (5) en om
alle mutaties die geassocieerd zijn
met resistentie tegen tbc-medicijnen
te traceren (6).
Promotieonderzoek
Deze overwegingen leveren de basis
om vanaf 2016 een vierjarig promotieonderzoek te starten om de kenmerken van WGS verder te onderzoeken, alvorens deze techniek in te
voeren voor structurele toepassing
op het gebied van identificatie,
resistentieonderzoek en epidemiologische typering van isolaten
van M. tuberculosis complex. In
deze onderzoeksperiode blijft de
gestandaardiseerde VNTR-typering
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gehandhaafd, om de dagelijkse
praktijk van GGD’en niet te compliceren. Het promotieonderzoek is een
samenwerking tussen de afdelingen
Epidemiologie en Surveillance van
Infectieziekten (EPI), Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening
(IDS) en Landelijke Coördinatie
Infectieziektebestrijding (LCI) van
het RIVM en KNCV Tuberculosefonds. De GGD’en zullen benaderd
worden voor hun participatie.
Standaardisering
Vragen die zich bij het nieuwe project aandienen zijn bijvoorbeeld:
welk deel van het genoom dient
buiten de analyse gehouden te worden vanwege aanwezigheid van
complexe repeterende structuren?
Welke software kan het beste
gebruikt worden voor de analyse?
Hoe kan de reproduceerbaarheid
van WGS en de analyse hiervan
worden aangetoond? En hoe wordt

de grote hoeveelheid data het beste
opgeslagen?
Er zal in de komende tijd een
afstemming plaatsvinden met de
landen waarin men de meeste kennis heeft opgedaan met WGS van
M. tuberculosis, zoals Engeland en
Duitsland. Als de analyse van WGS
voldoende uitgewerkt en gewaarborgd is, kan gewerkt gaan worden
aan de andere vragen die geformuleerd zijn in het project. De kosten
van WGS dalen zeer snel; de verwachting is dat dit niet de beperkende factor zal zijn bij de invoering
van deze techniek.
Beter dan VNTR?
Omdat WGS naast VNTR-typering
gaat draaien, kan onderzocht worden hoe VNTR-clusters worden
opgesplitst door WGS en of deze
nieuwe indeling beter strookt met
de bevindingen van het onderzoek
naar epidemiologische verbanden.
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len 13
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onderzoek.
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Hierbij
14 is ook van belang hoe de
populatiestructuur
van M. tuber12
culosis op grond van WGS eruitziet.
Eerder is deze bepaald op grond van
VNTR-patronen en bleek dat er
sprake is van clonale complexen
onder M. tuberculosis-isolaten, hetgeen een invloed heeft op het discriminerende vermogen en de interpretatie van DNA-fingerprinting (7).
Kunnen bijvoorbeeld isolaten van
bepaalde immigranten, die nu nogal
eens clusteren zonder aanwijsbaar
epidemiologisch verband, met WGS
wel van elkaar worden onderscheiden? Ook zal opnieuw onderzocht
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Een andere uitdaging vormt het formuleren en visualiseren van de
genetische afstand tussen M. tuberculosis-kweken. Waar tot op heden
een vrij rigide werkwijze werd aangehouden, waarbij isolaten wel of
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Identificatie met WGS
De verwachting is dat met WGS de
identificatie op (sub)species niveau
en wat betreft de herkenning van
de M. tuberculosis-genotypefamilie
gemakkelijk uitgevoerd kan worden.
Hierbij kunnen alle (sub)species in
het complex, zoals M. tuberculosis,
M. bovis, M. bovis caprae, M. bovis
BCG, M. africanum, M. microti, M.
canettii, M. pinnipedii en M. orygis
op efficiënte wijze onderscheiden
worden. De fylogenie op grond van
genomische mutaties is namelijk het
meest robuust van alle benaderingen
die gevolgd zijn in de loop van de
tijd in de taxonomie (8). Ook de
genotypefamilies van M. tuberculosis kunnen op betrouwbare wijze
aangetoond worden. Dit laatste is
van belang omdat bijvoorbeeld het
Beijing-genotype wereldwijd en in
Oost-Europa sterk geassocieerd is
met MDR/XDR-tuberculose en herkenning van verspreiding belangrijk
kan worden in een tijd van toenemende immigratie.
Resistentieonderzoek en WGS
Maar ook het detecteren van alle
mogelijke mutaties die samenhangen
met resistentie tegen antibiotica zal
het vermogen aanzienlijk verbeteren
om aan de hand van DNA-analyse
resistentie te voorspellen. De hypothese is dat na verder onderzoek met
WGS in ieder geval de afwezigheid
van resistentiemutaties dermate
zeker gesteld kan worden, dat een
aanzienlijk deel van het fenotypische
resistentieonderzoek
achterwege
kan blijven. Ook zal in de komende
periode uit dergelijk onderzoek
steeds meer bekend worden over de
correlatie tussen bepaalde resistentiemutaties en het niveau van resistentie tegen specifieke tbc-medicijnen, zodat het steeds beter mogelijk
wordt om de therapie aan de hand
hiervan in of bij te stellen (6).
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Verwachte opbrengst
Er zal een hogere resolutie in epidemiologische typering van M. tuberculosis bereikt worden en dit zal
waarschijnlijk de bruikbaarheid van
de moleculaire typering in de praktijk
ten goede komen. Het zal wellicht
ook het ontstaan van clustering van
patiënten, waarbij geen epidemiologisch verband aantoonbaar is, sterk
verminderen en hierdoor de inclusie
en exclusie van gerelateerde patiënten verbeteren.
Ook de snelheid van de typering zal
na de inwerkperiode sterk toenemen. Op termijn wordt het hopelijk
zelfs mogelijk om WGS toe te passen
op bacteriën in klinisch materiaal.
De determinatie van kweken en de
indeling in genotypefamilies zal sterk
verbeteren. Dit is onder andere van
belang om uitbraken van MDR/
XDR-tuberculose
op
Europees
niveau snel te herkennen.
Tenslotte zal de bepaling van resistentie van M. tuberculosis-kweken
sterk profiteren van de invoering van
WGS. De voorspellende waarde van
de moleculaire resistentiebepaling zal
verbeteren, maar het is zelfs waarschijnlijk dat een flink deel van de
fenotypische resistentiebepalingen
straks niet meer uitgevoerd behoeft
te worden. In feite kan WGS op termijn een aanzienlijk deel van de huidige
tbc-laboratoriumdiagnostiek
vervangen en kan invoering hiervan
een zeer kostenefficiënte operatie
worden.
Project
De werving van een onderzoeker in
opleiding is gestart. In 2016 zal een
landelijke bijeenkomst worden georganiseerd voor geïnteresseerden.
Tevens zal er een begeleidingsgroep
worden gevormd die het onderzoek
gaat adviseren en ondersteunen.

De auteurs zijn Miranda Kamst,
Rianne van Hunen en Hester
Korthals-Altes erkentelijk voor
hun bijdragen aan dit artikel.
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D iagnose in b eeld

Wim Stoop
arts tbc-bestrijding GGD GelderlandMidden en GGD Gelderland-Zuid

Een vluchteling met een afwijkende
thoraxfoto bij binnenkomst

B

Bij een zeven jaar oude jongen uit
Somalië wordt op zijn tweede dag in
Nederland een thoraxfoto gemaakt
in het kader van de verplichte tbcscreening van vreemdelingen. De
foto toont een vergrote lymfklier bij
de linker longhilus en op dezelfde
hoogte maar meer naar buiten een
verdichting in de linkerlong, vlak bij
de thoraxwand (zie pijl). Mogelijk is
er ook nog sprake van vergrote
lymfklieren in het mediastinum links.
Het beeld is zeer verdacht voor primaire tuberculose.

sief onderzoek zoals maaghevelen
of bronchoscopie: enerzijds omdat
negatieve bevindingen het beleid
niet zouden veranderen, anderzijds
omdat de kans op bacteriologische
bevestiging bij deze patiënt niet
hoog ingeschat wordt. Patiënt wordt
zes maanden behandeld voor tuberculose. Bij aanvang krijgt hij vier
geneesmiddelen, na twee maanden

vervolgt hij de behandeling met drie
geneesmiddelen.
Op de controlefoto na twee maanden behandeling is de verdichting in
het longveld geheel verdwenen,
maar is de lymfkliervergroting nog
onveranderd zichtbaar. Nog eens
vier maanden later, na afloop van de
behandeling, is de lymfkliervergroting ook verdwenen.

De jongen is in Somalië niet alleen
blootgesteld geweest aan een
besmettelijke tbc-patiënt, maar ook
aan oorlogsgeweld. Dat blijkt onder
meer uit de diverse metaalsplinters
die geprojecteerd worden over zijn
buik, zijn linkerschouder en onder in
zijn rechterlong (zie de cirkels). Zijn
moeder en drie broers zijn allen vermoord. De jongen gaat nu bij zijn
vader in Nederland wonen. Zoals
vaak het geval is bij een persoon
met een afwijkende foto die
gemaakt is in het kader van screening, heeft hij geen lichamelijke
klachten.
De afwijkingen op de thoraxfoto
passen vrijwel uitsluitend bij een primaire tuberculose. Er wordt afgezien
van aanvullende diagnostiek zoals
een tuberculinehuidtest, bloedonderzoek, sputumonderzoek of inva-
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I

Toolkit ‘Tuberculose en Kinderen’
ondersteunt begeleiding
In Nederland ligt het aantal
kinderen met tuberculose jaarlijks
rond de 50 (www.tbc-online.nl).
Hun begeleiding vraagt om een
andere aanpak dan bij volwas
senen. Om de begeleiding van
kinderen met tuberculose of
latente tbc-infectie (LTBI) en hun
ouders te verbeteren, heeft in de
regio Noord-Holland, Flevoland
en Utrecht het afgelopen jaar een
pilot gedraaid met een toolkit
‘Tuberculose en Kinderen (0-18
jaar)’. De toolkit bundelt de
beschikbare kennis en ervaring
en is bedoeld om het werk van
verpleegkundigen en artsen te
ondersteunen. Sinds half december
2015 is de toolkit beschikbaar voor
alle GGD’en. Dit artikel beschrijft
de aanleiding voor de toolkit en
geeft een beeld van de inhoud.
Een casus laat de toepassing in
de praktijk zien.
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Bij de begeleiding van kinderen met
tuberculose of LTBI treden andere
problemen op dan bij volwassenen.
De vreemde smaak van de medicijnen, de lange duur van de therapie
maar ook schaamtegevoel ten
opzichte van leeftijdgenoten kunnen
de therapietrouw van jonge kinderen
en jongeren negatief beïnvloeden.
Goede communicatie is van groot
belang, maar in onze communicatie
zijn we geneigd om óver in plaats van
mét het kind te praten.
Dan is er de rol van de ouders. Die
zijn niet vanzelfsprekend geschikt als
DOT-assistent. Dat blijkt in de praktijk uit voorbeelden als het geven van
een onjuiste dosering, onregelmatig
toedienen van de medicatie of niet
goed kunnen omgaan met kinderen
die medicatie weigeren. Emoties bij
de ouders zoals boosheid en verdriet
(‘Waarom treft dit mijn kind?’) of
gevoelens van schuld en onmacht
kunnen een negatieve invloed hebben.
Doel en inhoud
Om verpleegkundigen en artsen te
ondersteunen en om toe te werken
naar meer uniformiteit in de verpleegkundige werkwijze is er nu de
toolkit ‘Tuberculose en Kinderen
(0-18 jaar)’. De toolkit biedt handvatten om kinderen en jongeren in de
leeftijd van nul tot 18 jaar én hun
ouders/verzorgers te motiveren en te
coachen bij het voltooien van een
tbc-behandeling. De toolkit is ontwikkeld door de GGD Amsterdam in

samenwerking met de regio NoordHolland, Flevoland en Utrecht.
De toolkit bevat achtergrondinformatie over kenmerken van de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot 18
jaar en een werkwijze voor artsen en
verpleegkundigen. Per leeftijdsgroep
zijn er praktische adviezen en hulpmiddelen om de jonge patiënt te
betrekken bij de tbc-behandeling
waardoor de kans op therapietrouw
vergroot wordt.
Onderdelen zijn onder andere een
schema met informatie over de ontwikkelingskenmerken per leeftijdsfase, een opzet van de medicatietraining, ‘incentives’ en ‘enablers’ (zoals
stickers, een medicijnkalender, kleurplaten en vrolijke drinkbekers),
instructiefilmpjes over het toedienen
van medicatie en verwijzingen naar
relevante websites. Daarnaast is er
aandacht voor wetgeving rond medische zorg voor kinderen.
Toepassing in de praktijk
Het voorbeeld van de vierjarige
Aleeza illustreert de methode uit de
toolkit. Bij een contactonderzoek
vanwege de caverneuze longtuberculose van haar oudere zus blijkt Aleeza
een infiltratieve longtuberculose te
hebben. De tbc-behandeling verloopt
via de GGD.
Moeder krijgt instructies over het toedienen van de medicatie. Na een
week is de behandeling nog niet
gestart omdat Aleeza de medicatie
weigert in te nemen. In overleg met
de arts wordt afgesproken dat er in
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het ziekenhuis een neussonde geplaatst
wordt als ze over twee weken de medicatie nog steeds weigert.
Medicatietraining
In een intensief begeleidingstraject
zet een verpleegkundige een medicatietraining van twee weken in. Die is
erop gericht inzicht en motivatie maar
ook de vaardigheid bij de medicatietoediening te verbeteren. Na twee
weken vindt evaluatie van deze training plaats. De verpleegkundige gaat
de eerste twee weken dagelijks op
huisbezoek. De eerste keer slaat het
meisje al bij binnenkomst demonstratief de handjes voor haar mond, loopt
weg en roept huilend dat ze geen pillen wil.

een
zelfgekozen
dolfijnenbeker
neemt Aleeza voor het eerst de medicijnen goed in. In overleg neemt ze
de antibiotica die het minst vies
smaakt als laatste.
De volgende dag reageert Aleeza
opnieuw met protest en naar boven
rennen. Ook nu gunt de verpleegkundige haar de tijd voor haar eigen
emoties. Door haar alle aandacht te
geven zonder echter met haar in discussie te gaan en door haar, met veel
geduld, te betrekken bij de voorbereiding, zoals de drinkbeker vullen met
water, optrekspuitjes klaarleggen en
de drankjes optrekken, pillen doorbreken, stickers en medicijnkalender klaarleggen, neemt Aleeza wederom onder
weinig protest de medicijnen in.
Beloningssysteem
Na elke inname volgt als beloning
een compliment en het uitzoeken van
een sticker voor op de medicijnkalender. In samenspraak met
Aleeza worden sterretjes op de
kalender getekend op de dagen
waarop ze bij goede inzet
wordt beloond met een
cadeautje. De keuze van
incentives bepaalt de verpleegkundige in overeenstemming met moeder. Na één maand
behandeling hangen er diverse
prinsessenkleurplaten in huis.

Ruimte voor emoties
Het duurt even voordat de reden van
weigeren duidelijk is. Aleeza voelt
zich niet ziek. Haar zus is wél ziek en
hoest veel, maar zij niet… Ze begrijpt
het beter als de verpleegkundige uitlegt dat de dokter op de longfoto
haar zieke longetjes heeft gezien.
Aleeza kon zich de donkere foto op
de computer met de vreemde afbeelding wel herinneren. Wat ook meespeelt, is dat ze de medicatie niet lekker vindt.
De verpleegkundige heeft twee vrolijke drinkbekers meegebracht. Met
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Rol van de ouders
De betrokkenheid en het zich verantwoordelijk voelen van de ouders zijn
van invloed op de therapietrouw.
Ouders kunnen last hebben van
gevoelens van schuld en onmacht.
Een belangrijke taak voor een verpleegkundige is om ouders te ondersteunen bij de behandeling van hun
kind. Daarom geeft de moeder op de
tweede dag zelf de medicatie waarbij
de verpleegkundige toekijkt en
instructies en adviezen geeft over het
toedienen.

DOT: vaste verpleegkundige
De ervaring leert dat de eerste twee
weken DOT thuis door een vaste verpleegkundige het meest effectief is.
Vooral als het gaat om vertrouwen
opbouwen bij zowel het kind als de
ouders. In het geval van Aleeza heeft
de verpleegkundige na een week het
vertrouwen van moeder en het meisje
zelf. De medicijninname is een ritueel
met een spel geworden. Na twee
weken vertelt Aleeza op schoot bij de
verpleegkundige dat ze goed haar
best zal blijven doen met de medicatie. Want ze wil absoluut geen slangetje door haar neus hebben... En ze
wil de dokter en de verpleegkundige
niet boos maken…
Tijdens de intensieve fase gaat de
verpleegkundige na de eerste twee
weken nog wekelijks op huisbezoek.
Ze is dan telkens bij de medicijninname aanwezig. In de continuatiefase
is de ondersteuning afgebouwd naar
een maandelijks bezoek. Uiteindelijk
verloopt de inname van de medicatie
gedurende de gehele behandeling
goed. Aleeza voltooit haar behandeling met als beloning een griffel.
De toolkit is te downloaden via de
E-portal van KNCV Tuberculosefonds bij ‘Uit de regio’. Voor
informatie over de toolkit en voor
suggesties, aanvullingen en praktijkervaring kunt u mailen naar:
mknapen@ggd.amsterdam.nl
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De restverschijnselen van
tuberculose

Ten behoeve van het
promotieonderzoek ‘Tuberculosis
and its sequelae’, waarop de
auteur op 11 november 2015
promoveerde, werden
verschillende studies uitgevoerd.
De studies vonden plaats op het
gebied van moleculaire
diagnostiek en epidemiologie,
alsmede op dat van de
behandeling van tuberculose en
bronchiëctasieën, een conditie die
kan ontstaan als ernstige
restafwijking van tuberculose.

PCR-testen
In het eerste onderzoek van het
proefschrift werden 14 verschillende,
zowel zelfgemaakte als commercieel
verkrijgbare PCR-testen vergeleken in
een situatie waarin weinig tuberkelbacillen aanwezig zijn in het te onderzoeken monster, net als bij sommige
vormen van tuberculose. De variabele
bacterieload werd nagebootst door
de monsters steeds verder te verdunnen, waarbij een hoge verdunning
een lage bacterieload nabootst.
Uit onze studie kwamen twee PCRtesten als meest gevoelige uit de
proeven, te weten de ‘AmpliSens
MTC-FRT PCR kit’ en de ‘in-house
real-time PCR IS6110’ met 10 μl
DNA, terwijl de ‘GeneXpert MTB/RIF’
de laagste analytische sensitiviteit
had. Laboratoria in Nederland kunnen de resultaten van dit onderzoek
meenemen in hun beslissing om te
kiezen voor een bepaalde PCR-test,
en artsen die deze testen aanvragen
weten beter hoe ze uitslagen moeten
interpreteren.
Van mensaap naar mens
Spoligotypering werd gebruikt om
een uitbraak van tuberculose te
beschrijven tussen mensapen en de
mens. Nadat diverse omslagen werden vastgesteld bij periodieke screening van medewerkers van een dierentuin, bleek een van hen actieve
tuberculose te hebben, bevestigd
door een positieve Mycobacterium
tuberculosis-kweek van het bronchoscopiemateriaal.
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De geïnfecteerde medewerkers bleken frequent contact te hebben met
de mensapen (bonobo’s) in de dierentuin. Vier van deze apen werden
in de 12 maanden daarvoor ziek en
drie ervan overleden. Spoligotypering
en epidemiologische en klinische
informatie maakte waarschijnlijk dat
de mensapen mensen hebben
besmet, een situatie die maar zelden
is beschreven in de literatuur.
Tuberculose door M. bovis
DNA-fingerprinting werd ook gebruikt om een verklaring te vinden
voor de besmetting van een 23-jarige
Nederlandse patiënte met ZN-positieve longtuberculose door M. bovis.
De patiënte had niet gereisd naar tbcendemische landen. Ze woonde op
een veehouderij bij haar ouders maar
had zelf geen contact met de koeien.
Het tuberculine-onderzoek van de
67 koeien was bij alle negatief.
De patiënte werkte als een verpleegkundige in een verpleeghuis. Bij
het contactonderzoek werd naast
de tuberculinehuidtest (THT) ook
de interferon-gamma release assay
(IGRA) gebruikt. Totaal werden 134
personen onderzocht, waarvan 33
een positieve THT hadden; slechts 8
hadden tevens een positieve IGRA.
Geen van de bewoners of het personeel van het verpleeghuis had
actieve tuberculose.
De DNA-fingerprint liet een sterke
overeenkomst zien met die van een
oudere Nederlandse patiënt, bij wie
vijf jaar eerder lymfkliertuberculose
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was vastgesteld. De medewerkers
van de afdeling tbc-bestrijding van de
GGD konden geen verbinding leggen
tussen de twee patiënten.
Multiresistente tuberculose
De behandeling van multiresistente
(MDR) tuberculose is veel lastiger,
duurt veel langer en geeft ook vaak
meer bijwerkingen. Wij onderzochten
in de verwijderde long bij een patiënte
met MDR-tuberculose, waarbij de
longperfusiescan aantoonde dat deze
long slecht doorbloed was, of de
geneesmiddelen wel ter plaatse van
de infectie kwamen. Verrassend
genoeg waren de spiegels van de
medicijnen in de bloedbaan vergelijkbaar met die in het aangedane deel
waar veel weefselversterf (‘verkazing’) was opgetreden. De resultaten
van dit onderzoek zijn een eerste stap
om meer kennis te verkrijgen over de
spiegels van tweedelijns tbc-medicijnen op de plaats van de ziektehaard.

Onno W. Akkerman
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Bronchiëctasieën
Bronchiëctasieën zijn lokale uitstulpingen of verwijdingen van de luchtwegen waarvoor veel oorzaken zijn.
Wereldwijd is dit heel vaak het gevolg
van restverschijnselen of ‘sequelae’
na genezing van pulmonale tuberculose. Bij jonge mensen in Nederland
is de meest voorkomende oorzaak
taaislijmziekte of ‘cystic fibrosis’ (CF).
Bronchiëctasieën worden gekenmerkt
door recidiverende infecties van de
luchtwegen door vele verschillende
bacteriën. Vooral Pseudomonas aeruginosa zorgt ervoor dat er vaker
opvlammingen van ziekteactiviteit
zijn van de bronchiëctasieën, met

Tuberculosis and its sequelae

Meningitis tuberculosa
In een commentaar op een studie bij
patiënten met tuberculose van het
centraal zenuwstelsel en dan met
name van de hersenvliezen, pleiten
wij voor meer onderzoek omdat deze
vorm van tuberculose een slechte
overlevingskans heeft, maar ook veel
restverschijnselen bij degenen die de
ziekte overleven. De studie beschrijft
de farmacokinetiek bij deze patiënten
van hoge doseringen rifampicine en
moxifloxacine in zowel het serum als
in het hersenvocht.
Rifampicine dringt heel slecht door in
het hersenvocht maar isoniazide juist
heel goed. Wij vinden dan ook dat de
bijdrage van isoniazide in de behandeling van tuberculeuze hersenvliesontsteking beter onderzocht moet
worden. We beargumenteren dat de
blootstelling aan diverse tbc-medicijnen namelijk het best wordt onderzocht als continue variabele.

hierdoor ook verslechtering van de
longfunctie en afname van de kwaliteit van leven.
Het voorkomen van deze opvlammingen gebeurt tegenwoordig door
het inhaleren van antibiotica. Tobramycine is een aminoglycoside dat
veel wordt ingezet bij personen met
bronchiëctasieën. Wij onderzochten
bij acht proefpersonen, allen patiënten met non-CF bronchiëctasieën, de
inhalatie van droog poeder tobramycine met een nieuw apparaat, de
Cyclops. Hierbij hebben we gekeken
of ze dit goed konden verdragen en
wat de effecten zijn op de bloedspiegels.
De droog poeder tobramycine werd
ook in de hoogste dosering goed
verdragen. Onze proefpersonen hadden opvallend weinig klachten van
hoesten en kortademigheid na het
inhaleren van tobramycine. De bloedspiegels die wij maten, waren lager
dan de bloedconcentraties die
gevonden worden bij het huidige
apparaat. Onze onderzoeksgroep
gaat op korte termijn kanamycine,
een aminoglycoside voor de behandeling van MDR-tuberculose, per inhalatie in plaats van per infuus testen.

Verder menen wij dat bij de onderzoeken naar patiënten met tuberculeuze meningitis alle beschikbare
gegevens geanalyseerd moeten worden voor een bijdrage aan toekomstige onderzoeksrichtingen bij deze
vorm van tuberculose. Dat kan het
beste bereikt worden als deze patiënten in specialistische centra behandeld worden met de juiste faciliteiten
en protocollen, en de mogelijkheden
om medicijnspiegels te meten in
bloed en liquor.

Tuberculosis and its sequelae
Diagnostic, epidemiological and
therapeutic studies

Onno W. Akkerman
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San Borkus
sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding,
GGD Regio Utrecht

Beperkte gezondheidsvaardigheden
vormen een onderschat risico

E

Een tbc-patiënt komt veel te laat
voor zijn afspraak met de arts.
De doktersassistent vraagt hem
een formulier in te vullen, maar hij
zegt dat hij zijn bril niet bij zich
heeft. Later levert hij een half
ingevuld formulier in. Wat is hier
aan de hand? Het is goed mogelijk
dat deze patiënt, net als wel dertig
procent van de Nederlanders,
beperkt is in zijn gezondheidsvaardigheden. Bijtijds herkennen
van een dergelijke beperking helpt
problemen te voorkomen.

12

Wie informatie over ziekte en
gezondheid moet verkrijgen, begrijpen, beoordelen en toepassen bij het
nemen van beslissingen, heeft
gezondheidsvaardigheden (‘health
literacy’) nodig. Denk aan vaardigheden als: (begrijpend) lezen, schrijven, rekenen, informatie opzoeken
op internet, abstract denken, reflecteren, plannen, organiseren, prioriteiten stellen, terugkijken, vooruitdenken en beschikken over basiskennis van menselijk lichaam en geest.
De weg (niet) vinden
Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden raken vaak al in de
problemen bij binnenkomst in een
zorginstelling. Ze hebben moeite hun
weg te vinden. Letterlijk: bijvoorbeeld doordat de bewegwijzering ze
verwart. Maar ook figuurlijk: de
regelgeving in onze gezondheidszorg is ze te ingewikkeld.

Medicijngebruik
Een groot risico is verkeerd gebruik
van medicijnen: instructies, etiketten,
bijsluiters en de werking en bijwerkingen van medicijnen worden minder goed begrepen. ‘Zonlicht vermijden’ wordt opgevat als ‘medicijnen
niet in de zon leggen’. ‘Niet kauwen
of fijnmalen, heel doorslikken’ wordt
soms uitgelegd als: ‘eerst kauwen en
dan doorslikken’ (1). Of een zetpil
wordt ingeslikt. Bepaalde pillen niet
meer nemen als ze op zijn, in de veronderstelling dat het dan ‘klaar’ is,
komt ook vaak voor.
Een voorbeeld uit de praktijk is een
51-jarige man met LTBI die soms erg
misselijk wordt door de medicatie.
“Gelukkig kon ik het zelf oplossen,”
vertelt hij een paar weken later blij:
“Sinds ik maar één tablet neem, voel
ik me een stuk beter.” Terwijl hem
twee tabletten zijn voorgeschreven…

Taalniveau
Vaak hebben ze moeite met het
niveau waarop met ze wordt gecommuniceerd. Ze voelen zich onzeker,
durven geen vragen te stellen en
begrijpen niet altijd goed wat er
gezegd wordt. Adviezen en uitleg
worden niet of verkeerd begrepen.
Ook wie geen digibeet is, lukt het
lang niet altijd om betrouwbare en
relevante informatie te vinden. Het
taalniveau van veel teksten op
websites en in folders, bijsluiters en
brieven is ze te moeilijk.

Gevolgen
Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden zijn minder goed in
staat hun leven te organiseren en
een actieve rol te spelen bij de zorg
voor eigen gezondheid en ziekte. Ze
zijn afhankelijker van anderen en
minder goed in staat tot zelfmanagement.
Uit onderzoek blijkt dat mensen
met beperkte gezondheidsvaardigheden gemiddeld minder gezond
zijn en korter leven dan mensen
met goede vaardigheden. Ze heb-
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ben vaker een chronische ziekte en
gaan vaker naar de huisarts, specialist of spoedeisende hulp. Ze maken
minder gebruik van preventieve
zorg en liggen langer en vaker in
het
ziekenhuis.
Onderzoekers
schatten de kosten in de VS als
gevolg van lage gezondheidsvaardigheden op 106 tot wel 238 miljard dollar per jaar (2). De kosten
van beperkte gezondheidsvaardigheden in Nederland zijn niet
bekend. Maar laaggeletterdheid bijvoorbeeld kost de overheid 127
miljoen per jaar (3).
Beperkte gezondheidsvaardigheden
kunnen voor een deel de gezondheidsverschillen tussen mensen van
verschillende opleidingsniveaus verklaren. De American Medical Associaton concludeert op basis van onderzoek in de VS dat beperkte
gezondheidsvaardigheden iemands
gezondheid beter voorspellen dan de
factoren leeftijd, inkomen, opleiding,
werk of culturele achtergrond.
Toetsen
De gezondheidsvaardigheden van
patiënten zijn te toetsen, met tests
als REALM, TOFHLA of de recent in
Nederland ontwikkelde Taalverkenner Zorg. Een nadeel is echter dat de
patiënt zich beschaamd kan voelen
als hij de test niet goed kan doen.
Een test kan de vertrouwensrelatie
schaden.
Laaggeletterden bijvoorbeeld voelen
vaak veel schaamte en kunnen hun
laaggeletterdheid
geheimhouden
voor zorgverleners en zelfs voor hun
eigen familie. Zoals een patiënte vertelde: “Ik wist niet dat die papieren
de recepten waren en ik zat een
week zonder mijn pillen. Ik
schaamde me om naar de dokter
terug te gaan. Het is erg als je niet
kan lezen.”
Pharos,
expertisecentrum
voor
gezondheidsverschillen (4), adviseert
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om te vragen naar de scholing die
iemand gehad heeft. Een scholing
van maximaal MBO-niveau 1 of
maximaal 10 jaar school in het buitenland is een indicatie dat iemand
beperkte gezondheidsvaardigheden
zou kunnen hebben.

Herkennen
Beperkte gezondheidsvaardigheden
komen vaker voor bij ouderen, laagopgeleiden, mensen met weinig
jaren scholing en bij de eerste generatie allochtonen, asielzoekers en
vluchtelingen. Het gaat om groepen

Waarschuwingssignalen
• Vaak te laat komen of afspraken missen (moeite met inschatten
tijden? / geen agenda?)
• Mijden van lees- of schrijfsituaties (‘ben mijn bril vergeten’)
• Niet of slecht invullen van formulieren
• Moeite met vertellen van een chronologisch verhaal
• Therapieontrouw
• Adviezen niet of verkeerd opvolgen
• Eigen medicatie niet bij naam kunnen noemen, niet weten waarvoor
die dient
• Ongemakkelijk of boos worden als er teveel vragen worden gesteld
• Doorverwijzingen naar het lab of naar een collega niet opvolgen
• Ongezonde leefstijl
• Onverschillig of ongemotiveerd overkomen (met onbegrip als
onderliggende oorzaak)

Tips
• Z
 et een tolk in bij patiënten die geen of beperkt Nederlands spreken.
• Spreek in korte zinnen met eenvoudige woorden, zonder vaktermen.
• Maak gebruik van visueel voorlichtingsmateriaal.
• Vraag de patiënt het vertelde in eigen woorden te herhalen
(de ‘teach back’-methode).
• Beperk de informatie en herhaal de belangrijkste punten en instructies.
• Maak geen uitstapjes in het verhaal.
• Veronderstel geen basiskennis van het menselijk lichaam.
• Wees concreet en vermijdt beeldspraak en abstracties.
• Laat het zien of doe het voor als dat kan.
• Moedig vragen aan. En zeg: ‘Welke vragen heeft u nog?’ in plaats
van ‘Heeft u nog vragen?’
• Afspraak-reminders kunnen goed helpen bij deze groep (app’s,
sms’jes, mail, telefonisch).
• Aan de telefoon is de kans op misverstanden groter dan bij face to
face contact.
• Zorg voor een medicijndoos en vul deze voor of samen met de
patiënt.
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die ruim vertegenwoordigd zijn
onder tbc-patiënten. Daarom komen
beperkte gezondheidsvaardigheden
in deze populatie waarschijnlijk veel
meer voor dan gemiddeld. Bij patiënten die bijvoorbeeld vaak te laat
komen, lezen of schrijven lijken te
mijden of adviezen niet of verkeerd
opvolgen is het de moeite waard
daar alert op te zijn (zie ook het
kader Waarschuwingssignalen).
Daarnaast behoort het herkennen
van en omgaan met mogelijke

beperkingen bij de patiënt tot de
benodigde vaardigheden van de
behandelaar en begeleider. Bijtijds
herkennen
van
signalen
van
beperkte gezondheidsvaardigheden
en daarop anticiperen helpt problemen te voorkomen. Communiceren
zodat de patiënt het kan begrijpen,
toetsen of dat ook zo is en bijvoorbeeld gebruikmaken van de juiste
hulpmiddelen (zie ook het kader
Tips) kan bijdragen aan betere
behandelresultaten.
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A genda trainingen , c u rs u ssen en congressen
7 en 8 januari 2016
Studiedagen VvAwT
Informatie: secretariaat Nascholingscommissie VvAwT,
mw. J. Huisman-van Berkel, van.berkel.cons@upcmail.nl
14 en 21 januari, 18 februari, 17 maart 2016
‘Werken in de tuberculosebestrijding’ Basiscursus voor
medisch technische medewerkers
Locatie: Cursus en Vergadercentrum Domstad, Utrecht.
Organisatie: KNCV Tuberculosefonds
Informatie: marianne.wieser@kncvtbc.org
28 januari 2016
Regionale training contactonderzoek, regio Noord-West
Organisatie: KNCV Tuberculosefonds
Informatie: niesje.jansen@kncvtbc.org
10 februari 2016
Regionale training contactonderzoek, regio Zuid-Holland
Organisatie: KNCV Tuberculosefonds
Informatie: niesje.jansen@kncvtbc.org
10 maart 2016
Regionale training contactonderzoek, regio Noord-Oost
Organisatie: KNCV Tuberculosefonds
Informatie: niesje.jansen@kncvtbc.org

13 april 2016
Inhaalmoment training contactonderzoek
Locatie: KNCV Tuberculosefonds, Den Haag
Organisatie: KNCV Tuberculosefonds
Informatie: niesje.jansen@kncvtbc.org
21 en 22 april 2016
Nascholingsdagen sociaal verpleegkundigen
tbc-bestrijding
Locatie: Conferentiehotel ISVW, Leusden
Organisatie: werkgroep nascholing sociaal verpleeg
kundigen tbc-bestrijding, Vakgroep Tuberculose V&VN
Informatie: t.berends@umcg.nl
22-24 juni 2016
7th Conference of The Union Europe Region
Organisatie: IUATLD
Locatie: Bratislava, Slowakije
Meer informatie:
www.unionconference2016bratislava.org/
Diverse data in 2016
Basismodule Thorax röntgenscreening TBC
Organisatie: LRCB
Informatie: www.lrcb.nl/nl/page/agenda

23 maart 2016
Nascholingsdag medisch technische medewerkers
Organisatie: MTM BeVe i.s.m. KNCV Tuberculosefonds
Informatie: s.gerrets@rotterdam.nl
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k linisc h e les

Marleen Bakker
longarts, Erasmus MC Rotterdam
Wiel de Lange
longarts, Beatrixoord Haren/UMCG
Groningen

Tuberculose en zwangerschap

I

In de rubriek ‘Klinische les’
bespreken we aan de hand van
casuïstiek verschillende manieren
waarop tuberculose zich kan
voordoen. In deze les wordt
ingegaan op tuberculose bij
zwangeren.
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Casus 1
Een 39-jarige vrouw van Kaapverdische afkomst bezoekt de poli fertiliteit vanwege ongewenste kinderloosheid. In het kader van het
onderzoek naar onvruchtbaarheid
ondergaat ze een kijkonderzoek
waarbij totaal onverwachts een heel
vroege zwangerschap gezien wordt.
Als deze patiënte bijna vier maanden
zwanger is, wordt ze opgenomen
met malaiseklachten, met misselijkheid en braken dat wordt gerelateerd aan de zwangerschap. Wel
blijkt ze verhoogde ontstekingswaarden en een verlaagd natriumgehalte
in het bloed te hebben. Ook blijkt
dat ze dan al twee maanden hoest.
De internist die haar vanwege deze
laboratoriumafwijkingen onderzoekt,
concludeert dat ze een luchtweginfectie heeft waarvoor amoxicilline
wordt voorgeschreven. Het verrichten van een thoraxfoto wordt door
de internist als gecontra-indiceerd
beschouwd vanwege de zwangerschap.
De patiënte gaat met antibiotica met
ontslag maar wordt twee weken
later opnieuw opgenomen met
koorts tot 40 graden en hoesten met
opgeven van soms helderrode klodders bloed vermengd met slijm. Het
verhaal is dat ze in drie maanden 20
kg is afgevallen, en dat ze linkszijdig
thoracale pijn heeft. Ze maakt een
zieke indruk. Laboratoriumonderzoek laat zien dat de ontstekingswaarden verder opgelopen zijn met

nog steeds een laag natriumgehalte.
De thoraxfoto die dan gemaakt
wordt, is sterk afwijkend (foto 1).
Sputum, dat bij de eerste opname
niet ingezet is, is auramine-positief.
PCR voor Mycobacterium tuberculosis complex en kweek zijn positief met een normale gevoeligheid.
De hiv-test die al op de fertiliteitspoli
was verricht, is negatief.
De patiënte wordt in isolatie opgenomen en start met de vier eerstelijnsmiddelen. Ze ontwikkelt al snel
forse leverproefstoornissen waarop
ze tijdelijk overgaat naar een niethepatotoxisch regime. Na verbetering van de leverproeven onder dit
regime wordt herstart met de eerstelijnsmiddelen zonder pyrazinamide.
Ze verdraagt de medicatie dan goed
maar knapt maar langzaam op. Uiteindelijk kan ze na ruim drie weken
met ontslag om poliklinisch verder
behandeld te worden. De sputumconversie gaat traag en uiteindelijk
blijkt er na twee maanden nog
steeds een positieve kweek waarop
besloten wordt de behandelduur te
verlengen met drie maanden (tot
twaalf maanden). Klinisch knapt
patiënte wel heel duidelijk op, met
verdwijnen van al haar klachten, terwijl ook de ontstekingswaarden volledig normaliseren. Bij een tbcbehandelduur van vijf maanden en
een zwangerschapsduur van 39
weken en zes dagen bevalt ze spontaan van een gezond meisje.
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Casus 2
Bij deze casus gaat het om een
24-jarige uit Congo afkomstige

vrouw die bij de GGD een thoraxfoto (foto 2) laat maken in het kader
van de immigrantenscreening. Deze

Foto 1, casus 1: infiltratieve afwijkingen linker bovenkwab met suggestie van holtevorming

Foto 2, casus 2: Infiltratieve afwijkingen linker bovenkwab bij immigrantenscreening
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foto is afwijkend waarop haar
gevraagd wordt sputum op te hoesten. Dit sputum is auramine-negatief
maar kweekpositief waarbij er sprake
blijkt van een resistentie voor isoniazide en rifampicine, derhalve een
MDR-tuberculose.
De patiënte blijkt op moment van
het stellen van deze diagnose zes
weken zwanger. De hiv-test is negatief. In overleg met haar en haar
partner wordt besloten haar op te
nemen
in
Tuberculosecentrum
Beatrixoord waar in eerste instantie
niet behandeld wordt, maar eerst
gewacht wordt op de uitgebreide
gevoeligheidsbepaling.
Met
de
patiënte en haar partner wordt het
potentieel teratogene effect besproken van de medicatie die ze voor de
behandeling van haar MDR-tuberculose nodig heeft, waarbij ook de
mogelijkheid van een abortus ter
sprake komt. Het echtpaar besluit de
zwangerschap niet af te laten breken.
De patiënte is klachtenvrij, reden
waarom niet in de meest kwetsbare
fase van de zwangerschap (de eerste
drie maanden) gestart wordt met de
behandeling. Bij twaalf weken zwangerschap wordt gestart met een
behandeling bestaande uit amikacine, moxifloxacine, ethambutol en
linezolid.
Na vier maanden wordt ze ontslagen
waarbij in een poliklinische setting de
behandeling voortgezet wordt met
amikacine, ethambutol en moxifloxacine. Bij een tbc-behandelduur
van vijf maanden en een zwangerschapsduur van 39 weken en zes
dagen bevalt ze spontaan van een
gezonde jongen. Na totaal zes
maanden stopt de amikacine-toediening waarna patiënte tot 18 maanden doorbehandeld wordt met
ethambutol en moxifloxacine. Controles tot vier jaar na het stellen van
de tbc-diagnose leveren geen aanwijzing voor recidief-tuberculose op.
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Bespreking
Tuberculose tijdens de zwangerschap
kan door een soms atypische klinische presentatie lastig vast te stellen
zijn. Algemene klachten zoals vermoeidheid en malaise kunnen afwezig of minder uitgesproken zijn, of
geduid worden als passend bij de
zwangerschap. Terughoudendheid
om beeldvormende diagnostiek te
verrichten, zoals in casus 1, kan leiden tot een delay in het diagnostisch
traject (1, 2).
Tuberculose tijdens de zwangerschap
moet zonder uitstel behandeld worden omdat onbehandelde tuberculose een groter gevaar vormt voor
moeder en ongeboren kind dan het
gebruik van anti-tuberculosemiddelen (3). Van de eerstelijnsmiddelen is
geen ongunstig effect op het ongeboren kind bekend. Bij zwangeren
bestaat wel een licht verhoogd risico
op hepatotoxiciteit. De richtlijn adviseert bij zwangeren tijdens de
behandeling de eerste acht weken
eens per twee weken en daarna
maandelijks de leverfuncties te controleren. Voor zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven is er een
indicatie om pyridoxine te geven (3).
Actieve tuberculose
Als een zwangere actieve tuberculose heeft, is er een verhoogde kans
op zwangerschapscomplicaties. Het
gaat dan om vroeggeboorte, een
lagere APGAR-score en een lager
geboortegewicht van het kind,
vooral bij een laat in de zwangerschap gediagnosticeerde tuberculose
en een niet correcte behandeling.
Een actieve tuberculose tijdens de
zwangerschap is reden voor een klinische bevalling.
Na de bevalling kan de moeder
gewoon borstvoeding geven waarbij
zeer lage doses tbc-medicatie in de
moedermelk teruggevonden kunnen
worden, die niet schadelijk zijn voor
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het kind (4). Deze lage concentraties
zijn onvoldoende om de baby te
beschermen tegen een infectie.
Baby’s van een moeder met besmettelijke tuberculose dienen primaire
profylaxe te krijgen (5).
Ook een latente tbc-behandeling
kan gegeven worden tijdens de
zwangerschap, hoewel bij immuuncompetente zwangeren deze behandeling ook uitgesteld kan worden
(5).
Behandeling met eerstelijns tuberculostatica is nooit reden tot een zwangerschapsonderbreking.
MDR-tuberculose
Als er sprake is van MDR-tuberculose, zoals bij casus 2, kan er wel
reden zijn tot zwangerschapsonderbreking. Ook bij MDR-tuberculose
zal de tuberculose behandeld moeten worden vanwege de risico’s van
de tuberculose voor moeder en kind.
Bij MDR-tuberculose worden middelen ingezet met veel risicovolle bijwerkingen, waarbij de behandeling
van actieve tuberculose zowel aan
de moeder als aan het ongeboren
kind schade kan berokkenen.
In het geval van casus 2 hebben de
patiënte en haar partner, na uitleg
over een zwangerschapsbeëindiging,
ervoor gekozen de zwangerschap
niet af te breken. Het risico van
bijwerkingen van geneesmiddelen
op het ongeboren kind is over
het algemeen het grootst in het eerste trimester van de zwangerschap.
Een bekende bijwerking van aminoglycosiden zijn gehoorproblemen bij
het kind. Bij gebruik van streptomycine in de zwangerschap was dat bij
15 tot 30 procent het geval (6).

len kan de besmetting ook voor of
tijdens de geboorte plaatsvinden.
Men spreekt dan van congenitale
tuberculose. Besmetting kan plaats
vinden via het moederlijke bloed
door de navelsteng maar vaker via
een urogenitaaltuberculose (7). Ook
tijdens de bevalling kan een moeder
met een urogenitaaltuberculose haar
baby nog besmetten. Na de bevalling kunnen vruchtwater, placenta en
navelstreng ingestuurd worden voor
microbiologisch onderzoek. Vaststellen van een urogenitaaltuberculose
bij de moeder zal moeten leiden tot
uitgebreid onderzoek van de pasgeborene. Omgekeerd zal vaststellen
van een actieve tuberculose van een
baby moeten leiden tot uitgebreid
onderzoek van de moeder als zij niet
bekend is met een diagnose actieve
tuberculose.
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Oranje Nassau’s Oord:
het eerste sanatorium in Nederland

D

De verbondenheid van het
Nederlandse koningshuis met de
tbc-bestrijding kent een lange
traditie. Zo is prinses Margriet
sinds 2010 beschermvrouwe van
KNCV Tuberculosefonds. Aan het
einde van de negentiende eeuw is
het haar overgrootmoeder,
koningin-moeder Emma, die het
initiatief neemt tot de financiering
en de bouw van het eerste
Nederlandse sanatorium. Dit
‘sanatorium voor longlijders’
Oranje Nassau’s Oord wordt
geopend op 26 oktober 1901.

aan tuberculose van haar oudste zus
Sophie op 15-jarige leeftijd maakt
een onuitwisbare indruk op de latere
koningin.
Kuren
Tegen de ziekte lijkt bijna geen kruid
gewassen. Kuren is het enige
‘geneesmiddel’. Een combinatie van
leefregels, waarbij zonneschijn, frisse
lucht, rust en gezonde voeding een
hoofdrol spelen, kan tot verbetering
en soms tot genezing leiden. Welgestelden kunnen daarvoor bijvoorbeeld terecht in het Zwitserse Davos,
waar in 1897 een Nederlands sanatorium is opgericht. In Nederland zelf
zijn nog geen sanatoria, nog afgezien van het feit dat de meeste
patiënten te arm zijn om een maandenlange kuur te kunnen betalen.
Het voormalige sanatoriumgebouw

Koningin Emma, die zich vanwege
haar familie-ervaring en haar sociaal
bewogen opvoeding betrokken voelt
bij de tbc-bestrijding, besluit daar
iets aan te doen.
Landgoed
Kort na het huwelijk van weduwnaar
koning Willem III met de 41 jaar jongere Emma in 1879 koopt hij voor zijn
vrouw het landgoed Grunsfoort.
Gelegen in Renkum bij de Wageningse Berg moet dit voor haar het
gemis compenseren van de bossen en
bergen rond haar geboorteplaats
Arolsen. Na een grondige verbouwing
wordt het landgoed, omgedoopt tot
Oranje Nassau’s Oord, de vierde residentie van de koninklijke familie. In
de eerste jaren brengt Emma daar de
nodige tijd door, samen met de in
(Fotografie: Pim van Tend - Creative Commons)

Geduchte volksziekte
Rond 1900 is tuberculose de meest
geduchte volksziekte. Jaarlijks overlijden er bijna 110.000 mensen
aan. Slechte sociaal-economische
omstandigheden verhogen de kans
op infectie en op een negatief ziekte
beloop. Desondanks heeft Mycobacterium tuberculosis geen ontzag
voor rangen of standen, zodat de
ziekte op alle niveaus van de maatschappij slachtoffers eist. Ook in het
gezin van de nog jonge Emma van
Waldeck-Pyrmont: het overlijden
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Beschermvrouwe van de NCV
In oktober 1902 vond in Berlijn de eerste bijeenkomst plaats, met
20 deelnemende landen, van het Internationale Centrale Bureau
tegen de tuberculose, waaruit al snel de Internationale Vereeniging tegen de tuberculose voortkwam. Landen die zich wilden
aansluiten, moesten zelf een landelijke vereniging hebben. In
Nederland was men echter nog niet zover. De regering vond dat
het particulier initiatief hier het voortouw moest nemen. Aldus
geschiedde. Op 27 september 1903 richtte een drietal prominenten, afgevaardigden van diverse organisaties in de tbc-bestrijding, in hotel Central op het Stationsplein te Utrecht het Nederlandsch Centraal Comité tot bestrijding der tuberculose op.
Beschermvrouwe van het Comité, dat in 1907 de naam wijzigde
in Nederlandsche Centrale Vereeniging (de NCV uit KNCV) tot
bestrijding der tuberculose, werd koningin-moeder Emma.

Koningin-moeder Emma, gefotografeerd rond 1890
(Fotografie: Bain Collection - Library of Congress)

1880 geboren Wilhelmina. Maar na
de ziekte en het overlijden, in 1890,
van Willem III nemen haar taken als
regentes van haar minderjarige dochter haar volledig in beslag. Van bezoeken aan Renkum komt het nauwelijks
meer. Bij haar afscheid als regentes in
1898 krijgt ze als nationaal geschenk
een bedrag van 300.000 gulden aangeboden. Bij de aanvaarding daarvan
geeft ze te kennen het geld te willen
besteden aan tbc-bestrijding op
Oranje Nassau’s Oord: “Door deskundigen voorgelicht, stel ik mij voor
op dat landgoed het eerste Nederlandsche Sanatorium te stichten.”
Nieuwbouw
Voor de stichting van het sanatorium
schenkt de koningin-moeder niet
alleen het landgoed inclusief het
paleis en andere gebouwen en de al
genoemde 300.000 gulden maar
ook nog een bedrag van 200.000
gulden uit eigen middelen. De
Haagse architect Roelof Kuipers
maakt een plan, waarin een nieuw
halfrond (bij)gebouw het hoofdge-
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bouw (het voormalige paleis) moet
aanvullen. Op de dag van de opening is het sanatorium nog niet helemaal af. Enkele weken erna worden
de eerste 18 patiënten ondergebracht in het hoofdgebouw. Maar in
mei 1902 kunnen al 160 patiënten
worden verpleegd. Het eerste
Nederlandse sanatorium is een feit.
‘Minvermogenden’
Kuren in een sanatorium blijft echter
voor veel mensen een te kostbare
zaak. Er moest liggeld worden opgebracht. De ziekenfondsen betalen er
meestal niet aan mee. Patiënten
moeten zelf het nodige bijdragen
aan de verpleegmiddelen (zie het
kader op de volgende pagina). En
wie kan zich permitteren maandenlang zonder inkomen te doen? Om
ook min- en onvermogenden toegang tot het sanatorium te bieden, is
meer nodig. Daarom wordt, ook in
1901, het Emma-fonds opgericht,
dat een tegemoetkoming in de verpleegkosten moet bieden aan wie
het zelf niet kan opbrengen.

Opmars sanatoria
De totstandkoming van Oranje Nassau’s Oord luidt een indrukwekkende opmars in. Begin jaren dertig
telt Nederland 41 erkende sanatoria,
met een totale capaciteit van ongeveer 3.500 bedden. Om een indruk
te geven: Davos telt er dan 95. Desondanks bleef kuren iets waarvan
maar een zeer klein deel van alle tbcpatiënten gebruik kan maken.
Financiële perikelen
Bij het 25-jarig bestaan van Oranje
Nassau’s Oord in 1926 wordt vermeld dat het sanatorium er goed
voorstaat. Dat is wel eens anders
geweest. De start-, onderhouds- en
verpleegkosten zijn de eerste jaren
hoog. Concurrentie van nieuwe
sanatoria betekent dat de directie
zich gedwongen ziet de dagtarieven
te verlagen. En personeel is niet altijd
te vinden. De lonen zijn zo laag dat
bijvoorbeeld dienstmeisjes liever in
de opkomende industrie gaan werken. Opmerkelijk is dat de directie in
1922 drastisch weet te bezuinigen
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door het klassenverschil af te schaffen – overigens na toestemming van
Emma. Het lijkt erop dat de geprivilegieerde patiënten meer kostten
dan wat ze extra betaalden. In ieder
geval neemt het exploitatietekort af
en is er al in 1924 zelfs een batig
saldo. Hoe dit ook zij, bij hetzelfde
jubileum blijkt dat er in 25 jaar 3.287
mannen en 2.466 vrouwen zijn verpleegd, gedurende in totaal 843.852
verpleegdagen.
Dertiger jaren
De economische malaise sinds de
beurskrach van 1929 heeft mede tot
gevolg dat het sanatorium onder
financiële druk komt te staan. Overheden hebben minder te besteden,
Citaat uit de ‘Voorwaarden voor
opneming en verpleging’
‘Bij de opneming betalen de
patiënten ƒ 14,-, waarvoor zij ontvangen: 1 wollen deken voor het
bed, 1 wollen deken voor de ligstoel, 1 servetkoker, 1 thermometer, 1 sputumflesje, welke zaken
het eigendom blijven van de
patiënten. De patiënten moeten
bij de opneming in het bezit zijn
van voldoende onder- en bovenkleren. In de winter zijn een dikke
winterjas, een pelsmuts en voetzak zeer nodig, evenals overschoenen. Bovendien moeten zij
voorzien zijn van toiletartikelen.’

donaties nemen af en de waarde van
de belegde gelden daalt. Daar komt
bij dat de koningin-moeder, die als
stichtster en beschermvrouwe altijd
bij het sanatorium betrokken is
gebleven, in 1934 overlijdt.
Desondanks blijft Oranje Nassau’s
Oord zich positief ontwikkelen. De
bebouwing wordt uitgebreid met
onder andere een zusterhuis, een
kapel en nieuwe ‘herenhallen’. Ook
de apparatuur wordt vernieuwd en
in 1939 wordt besloten tot bouw
van een chirurgische afdeling.
Tijdens de oorlog
Zelfs de Tweede Wereldoorlog weet
het aan het front gelegen sanatorium te overleven. In de meidagen
van 1940 worden de patiënten kortstondig geëvacueerd naar Bergen
aan Zee – het sanatorium ligt immers
niet ver van de Grebbeberg. Maar
daarna blijft het zo goed en zo
kwaad als het gaat functioneren.
Ook de enorme schade als gevolg
van bombardementen aan het eind
van de oorlog – na een tweede ontruiming eind 1944 – is geen belemmering voor een heropbouw en hervatting van de werkzaamheden. Eind
1949 stijgt het aantal patiënten zelfs
tot een hoogtepunt van 400, mede
doordat er zo’n 160 zieke militairen
worden opgenomen die terugkomen
uit het toenmalig Nederlands-Indië.

Nieuwe bestemming
De vorderingen in de tbc-bestrijding,
met name de succesvolle introductie
van antibiotica, betekenen echter
dat het sanatorium zijn langste tijd
gehad heeft. Dat uit zich in het begin
van de jaren vijftig in een toenemende leegstand. Uiteindelijk krijgt
het sanatorium in de jaren zestig en
zeventig een nieuwe bestemming als
verpleeghuis voor dementerende
bejaarden. Tegenwoordig maakt het
samen met drie andere verpleeghuizen deel uit van de Zinzia Zorggroep.
De Stichting Emmafonds bestaat nog
steeds en ondersteunt cliënten van
Zinzia bij het vervullen van bijzondere wensen.
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BERICHTEN

Den Haag
Ellen Jutte is sinds 1 september 2015 gestopt als
sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding bij de GGD
Haaglanden.

Lelystad
Sinds 1 oktober 2015 is Jaap Rodenburg niet meer
werkzaam als sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding bij de GGD Flevoland.

Groningen
Josina den Boer is sinds 1 december 2015 gestopt
als sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding in de
regio Groningen/Drenthe.

Rotterdam
Janine van den Brink is sinds 1 augustus 2015 niet
meer werkzaam als arts tbc-bestrijding bij de GGD
Rotterdam Rijnmond.
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Besmetting kan ook in het lab plaatsvinden

V

Vanaf 1993 wordt van alle in Nederland geïsoleerde Mycobacterium
tuberculosis complex stammen een
DNA-fingerprint gemaakt. Bij aanvang van deze DNA-fingerprinting
werd snel duidelijk dat er niet altijd
een epidemiologische relatie kon
worden vastgesteld tussen identieke
DNA-fingerprints. Soms werd pijnlijk
duidelijk dat bij afhandeling van
patiëntenmateriaal in het laboratorium monsters van gezonde mensen
besmet raakten door een monster
van een tbc-patiënt. Het voorbeeld
hieronder, alweer van een tijdje
geleden, laat zien wat er dan voor
toestanden kunnen ontstaan.
Een 70-jarige dame, van het type
‘gepensioneerde lerares met stevige
Forma Natura-schoenen’, komt, als
nieuwe tbc-patiënte gemaskerd,
protesterend de polikliniekkamer
binnen met de woorden: “Ik heb
geen tuberculose!” Zij is naar ons
verwezen omdat ze bij een recente
pneumonie iets bloederig sputum
opgaf. De thoraxfoto laat een minimaal infiltraat zien in de middenkwab. Haar huisarts, een oudtropenarts, had haar sputum onder
het inmiddels bekende adagium
‘Think TB’ ook ingezet op tuberculose. De eerste uitslagen waren
geruststellend; de banale sputumkweek leverde een pneumococ op.
De behandeling was door hem al
ingezet en de penicilline had zijn
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werk gedaan. De patiënte voelde
zich weer super. Maar wie schetst
zijn verbazing toen de microbioloog
hem een paar weken later belde dat
in de kweek van deze dame ook M.
tuberculosis groeide…
Zoekplaatje…
Totale verwarring. Zij heeft net haar
zeventigste verjaardag met alle kinderen en kleinkinderen gevierd. Zelf
blijft ze er nuchter onder. Ze kent
het ziektebeeld van nabij van een
vriendin in haar jeugd en mist alle
verschijnselen die zij destijds heeft
waargenomen. “Dit is geen tuberculose!” Ook ons bekruipt het gevoel
dat hier echt iets niet klopt. Patiënte
heeft totaal geen klachten meer.
Haar thoraxfoto is genormaliseerd
en ZN-kleuring van het sputum is
negatief. Er volgt uitvoerig overleg
tussen de tbc-coördinator en de
microbioloog.
LKC
Verder door-rechercheren leert dat
het sputum van patiënte op dezelfde
dag is ingezet als dat van een drugsverslaafde tbc-patiënt. De verdenking gaat nu wel sterk in de richting
van een laboratoriumkruiscontaminatie (LKC). Een week later is de
gevoeligheid van de M. tuberculosis
bekend: isoniazide-resistent, zowel
bij de drugsverslaafde tbc-patiënt als
bij onze patiënte. Er is geen enkele
relatie tussen beide personen,

behalve dat het sputum op dezelfde
dag in het lab is geanalyseerd. Onze
lerares heeft nooit tuberculose
gehad.
Deze casus dateert nog van voor de
DNA-fingerprinting. Onderzoek van
De Boer et al in de jaren negentig
van de vorige eeuw liet zien dat er
bij 2,4 procent van alle positieve
kweken sprake was van een LKC
(1). Verbetering van laboratoriumhygiëne heeft dat teruggebracht tot
1 procent (2).
Ook vandaag de dag moet men
alert blijven op LKC als de kliniek
niet klopt met de laboratoriumuitslagen en/of er een match is tussen
DNA-fingerprints van twee monsters die op dezelfde dag in het
laboratorium zijn bewerkt.
De tbc-coördinator moet de spin in
het tbc-web zijn en door de korte lijnen in zijn (spin)netwerk onwaarschijnlijkheden snel boven water
krijgen.
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Inge Kidgell-Koppelaar
chief medical officer, Doris Goodwin
TB-Hospital, Zuid-Afrika

MDR/XDR-tbc-patiënten in Zuid-Afrika

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

I

Inge Kidgell-Koppelaar is sinds
september vorig jaar ‘chief medical
officer’ in het Doris Goodwin
TB-Hospital (Zuid-Afrika), dat
gespecialiseerd is in
multiresistente (MDR)
tuberculose. Zij belicht haar
ervaringen in een artikelenserie.

Als ik dit schrijf werk ik alweer een
jaar in het Doris Goodwin TB-Hospital. Bij aankomst was ik misschien
iets te optimistisch over het niveau
en de motivatie van de verpleegkundigen en paramedische disciplines.
Individuele verantwoordelijkheid nemen voor je handelen zoals we dat in
Nederland kennen, is hier een onbekend begrip. Daardoor is het heel
moeilijk om mensen aan te spreken
op hun manier van werken en hen
iets nieuws te leren. Desondanks zijn
er toch heel wat positieve ontwik
kelingen gaande.
Geoliede machine
Wat hebben we in dit ene jaar
bereikt? Onze polikliniek heeft in het
afgelopen jaar een drastische verandering doorgemaakt en begint langzamerhand op een redelijk goed
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geoliede machine te lijken waar de
patiënten op een prettige en efficiënte manier worden geholpen.
We maken nu gebruik van een voormalige verpleegafdeling, één grote
ruimte waar ramen en deuren altijd
open staan. Hier bevinden zich
inmiddels drie werkstations voor artsen, twee voor verpleegkundigen,
één voor onze hiv-counselor en één
voor het bloedprikken. Misschien
voor Nederlandse begrippen wat privacy betreft niet optimaal maar hier
blijkt het heel handig. De patiënten
zien meteen waar ze verder nog
langs moeten en voor mij is het ideaal om de hele gang van zaken te
superviseren. Daarnaast is het gelukt
om een computer te bemachtigen en
sinds enkele weken zelfs een printer
met papier. De dag voor het spreekuur worden alle dossiers opgezocht.
De verpleegkundigen checken of de
sputum- en laboratoriumuitslagen
compleet zijn en zoeken indien nodig
de ontbrekende uitslagen op. Het
heeft behoorlijk wat tijd gekost om
deze procedure uit te leggen, maar
ik zie dat ze het heel leuk vinden om
met de computer om te gaan.
Sputumcollectie
De grootste overwinning is wel de
opbrengst van de maandelijkse sputumcollectie. Die wordt nu ’s morgens bij aankomst op de polikliniek
‘on the spot’ buiten gedaan, in plaats
van thuis door de patiënt in een

potje dat al een maand lang in een
smoezelige tas of elders heeft rondgezworven. Het percentage contaminatie, lekkage of helemaal geen
uitkomst is gedaald van ongeveer 50
tot circa 10 procent.
De wachttijd voor nieuwe patiënten
is ook flink gedaald, van enkele
weken tot één of enkele dagen,
doordat we ‘sputum smear’-negatieve patiënten vaker ambulant
behandelen en ook sneller naar huis
ontslaan.
Vermeldingswaardig is ook de wekelijkse multidisciplinaire bijeenkomst
waar alle nieuwe patiënten en probleemgevallen worden besproken.
Dit was een totaal nieuw concept
voor de medewerkers en geeft met
name de sociaal werkster, diëtiste en
audiologe het gevoel dat hun werk
er echt toe doet en ze deel uitmaken
van een team.
Nieuwe hoop
In het ‘WHO Global TB Report 2015’
staat vermeld dat in Zuid-Afrika in
2014 bij 11.538 patiënten een MDRbehandeling werd gestart. Het succespercentage voor het cohort van
2012 was 49 procent voor MDRtuberculose en 20 procent voor
XDR-tuberculose. Deze getallen liegen er niet om en ik kan hier nog
aan toevoegen dat onze provincie
Kwazulu-Natal een derde van deze
‘disease burden’ draagt.
In juni 2015 is er een ‘Policy Frame-
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work’ uitgekomen voor de introductie van nieuwe tuberculostatica zoals
bedaquiline en linezolid. Hiermee
hopen we het tij te kunnen keren en
lijkt er een nieuw tijdperk aangebroken voor de behandeling van MDR/
XDR-patiënten in Zuid Afrika. De
nieuwe middelen zijn vooralsnog
bedoeld voor gevallen waar de standaard MDR-behandeling niet voldoet.
Op aanvraag
Om misbruik of ondeskundig
gebruik te voorkomen, moet door de
behandelend arts een aanvraag worden ingediend voor een individueel
behandelregime. De aanvragen voor
eenvoudige gevallen zoals nieuwe
pre-XDR- en XDR-patiënten of
MDR-patiënten met ernstige bijwerkingen door de kanamycine, zoals
doofheid of nierfunctiestoornissen,
komen bij een provinciale commissie
terecht waarvan ik zelf deel uitmaak.
Alle gecompliceerde gevallen worden beoordeeld door een nationale
commissie. Het betreft hier kinderen
en zwangeren met pre-XDR- of
XDR-tuberculose of patiënten die al
langer dan drie maanden voor preXDR- of XDR-tuberculose worden
behandeld met clofazimine en PAS.
Het doel is om landelijk in het eerste
jaar bij 3.000 patiënten een individueel behandelregime op te starten,
waarvan dus circa 1.000 in KwazuluNatal. Iedere provincie is zelf verantwoordelijk voor de inkoop en het
beheer van de nieuwe medicijnen en
moet daarvoor een budget vrijmaken. De apotheek van onze centrale
MDR/XDR-unit, het King Dinuzulu
Hospital in Durban, heeft deze taak
op zich genomen.
Met in de eerste twee maanden al
bijna 200 aanvragen, waarvan de
meesten ook werden goedgekeurd,
liggen we aardig op koers. Ruim
honderd pre-XDR- en XDR-patiën-
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ten stonden al maandenlang op een
falend regime in afwachting van de
nieuwe medicijnen. Vanaf begin dit
jaar werd er geen clofazimine en PAS
meer toegevoegd aan het oude
regime om hen een optimale kans
met tenminste vier nieuwe middelen
in het nieuwe regime te geven.
Helaas komen de nieuwe medicijnen
te laat voor veel patiënten die soms
al jaren op een falend regime staan.
Het toevoegen van slechts twee
nieuwe middelen brengt te veel
risico op resistentie met zich mee.
Niemand weet wat we met deze
veelal sputumpositieve mensen aan
moeten. Ze worden met instructies
voor infectiepreventie en halfjaarlijkse controle voor de familie naar
huis gestuurd. Een zeer onbevredigende situatie, waarbij mij het
gevoel van ‘dweilen met de kraan
open’ bekruipt.
Decentralisatie
Het volgende obstakel is de strikte
monitoring van de bijwerkingen van
het nieuwe regime via bloed en elektrocardiogram, die gedurende de
eerste maand klinisch moet gebeuDe MDR-polikliniek met diverse werkstations

ren. Daarnaast wordt vereist dat de
patiënten opgenomen blijven tot
hun sputumkweek negatief is. Dit
duurt minimaal twee maanden en
heeft er toe geleid dat alle bedden in
het King Dinuzulu Hospital nu vol
zijn. De wachttijd voor nieuwe preXDR- en XDR-patiënten is daardoor
opgelopen van enkele weken tot
maanden.
Gelukkig heb ik voor de patiënten
van het Doris Goodwin TB-Hospital
een deal kunnen sluiten. Als enige
gedecentraliseerde unit in de provincie mogen we pre-XDR- en MDRpatiënten die in aanmerking komen
voor bedaquiline en/of linezolid zelf
opnemen. De behandeling wordt
gestart via de polikliniek en de apotheek in King Dinuzulu. Ze komen
dezelfde dag weer bij ons terug en
gaan daarna maandelijks met speciaal vervoer naar Durban (zo’n 90
kilometer) voor controle en een
nieuw recept. Wij monitoren de bijwerkingen. We hopen op deze
manier als voorbeeld te fungeren
voor verdere decentralisatie van het
nieuwe
drugresistente
tbc-programma.
(Fotografie: Inge Kidgell-Koppelaar)
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T u b erc u lose in N ederland

Rapportage NTR januari tot en met september 2015

Aantal tbc-patiënten
neemt iets toe
In de maanden januari tot en met september van 2015 werden
673 tbc-patiënten gemeld. Dit aantal is hoger dan in dezelfde
periode van 2014 toen 649 tbc-patiënten werden gemeld. In de
provincies Utrecht, Zeeland en Noord-Brabant nam het aantal
tbc-patiënten af. In de overige provincies nam het aantal toe.
Van de meldingen in de maanden januari tot en met september
2015 ging het volgens de voorlopige gegevens bij 56 procent
om longtuberculose. In dezelfde periode van 2014 was dat 53
procent. Van de patiënten in deze periode van 2015 is 68 procent geboren in het buitenland. Van zes procent is het geboorteland nog niet bekend.
Het percentage patiënten behorend tot een risicogroep is in de
maanden januari tot en met september 2015 even hoog (45
procent) als in dezelfde periode van 2014. Het aantal asielzoekers met tuberculose is hoger dan in dezelfde periode van 2014
(107 in 2015 en 72 in 2014).
Net als in 2014 werden meer asielzoekers met tuberculose
afkomstig uit Eritrea gemeld aan het NTR dan in voorgaande
jaren. Van januari tot en met september van 2015 werden 68
tbc-patiënten afkomstig uit Eritrea geregistreerd, tegenover 38
tbc-patiënten vorig jaar. Van de gemelde tbc-patiënten geboren
in het buitenland was alleen de groep Somaliërs iets groter (74).
In een aantal gevallen ontbreekt nog informatie over de reden
van onderzoek en daarmee ook of de patiënt wel of niet tot een
risicogroep behoort. Het betreft voorlopige cijfers.
Behandelresultaten januari tot en met september 2014
Van 96 procent van de patiënten die in de maanden januari tot
en met september van 2014 in Nederland of in het buitenland
gediagnosticeerd werden en waarvan de behandeling in Nederland is gestart, is het behandelresultaat bekend: 87 procent voltooide de behandeling met succes. Dit is 91 procent van de
patiënten met een bekend resultaat. Drie procent van de patiënten heeft de behandeling afgebroken in de maanden januari tot
en met september 2014. In dezelfde periode in 2013 en in 2012
was dit 2 procent.
Aantal geregistreerde actieve tuberculose (alle vormen) naar
maand van diagnose, 2013-2015 (januari-september)*, Nederland
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Bron: NTR/RIVM * Voorlopige gegevens (bron: 19-10-2015)
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Erika Slump
consulent tbc-surveillance, afdeling Epidemiologie
en Surveillance, RIVM-CIb

NTR rapportage januari t/m september 2015
Cumulatieve gegevens over de periode 1 januari 2015 t/m 30 september 2015,
vergeleken met dezelfde periode in 2013 en 2014
2013
n
Gerapporteerde patiënten
Totaal
Pulmonaal
Extrapulmonaal
Pulmonaal en extrapulmonaal
Onbekend/nog niet ingevuld*

2014
%

658		
287
44%
293
45%
78
12%
0
0%

n

2015*
%

649		
281
43%
290
45%
77
12%
1
0%

n

%

sept

okt

nov

dec

verschil
2014/
2015

673			 4%
282
42%		
0%
272
40%		
-6%
97
14%		 26%
22
3%		

Provincies**						
Groningen+Friesland+Drenthe
50
8%
72
11%
77
11%		
7%
Overijssel+Gelderland
74
11%
74
11%
81
12%		
9%
Utrecht
47
7%
47
7%
41
6%		
-13%
Noord-Holland+Flevoland
162
25%
151
23%
166
25%		
10%
Zuid-Holland
201
31%
165
25%
171
25%		
4%
Zeeland & Noord-Brabant
94
14%
109
17%
90
13%		 -17%
Limburg
30
5%
31
5%
47
7%		
52%
Geboorteland							
Nederland
182
28%
170
26%
173
26%		
2%
niet-Nederland
476
72%
478
74%
457
68%		
-4%
Onbekend/nog niet ingevuld
0
0%
1
0%
43
6%		
Behorend tot één of meerdere
risicogroepen						
Nee/onbekend/niet ingevuld
402
61%
355
55%
373
55%		
5%
Ja
256
39%
294
45%
300
45%		
2%
Bron: NTR/RIVM
* Voorlopige gegevens (bron: 19-10-2015)
**	Provincies, op basis van de postcode van de tbc-patiënt

Cumulatieve resultaten van de behandeling van tbc-patiënten
gerapporteerd in de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014*,
vergeleken met dezelfde periode in 2012 en 2013
2012
n
Totaal geëvalueerd

2013
%

766		

n

2014*
%

677		

n

%

664

Diagnose in Nederland
759		
658		
649
Diagnose in buitenland,
behandeling Nederland
8		19		15
		
		
		
Genezen/voltooid
672
88%
616
91%
578
Afgebroken (zie reden)
36
5%
16
2%
20
Elders voortgezet
24
3%
13
2%
17
Overleden aan tuberculose
7
1%
8
1%
6
Overleden andere oorzaak
23
3%
13
2%
11
dan tuberculose						
Nog onder behandeling
0
0%
0
0%
0
Mislukt (failed)
1
0%
0
0%
0
Einde registratie; geen behandeling 3
0%
5
1%
3
Nog niet ingevuld
0
0%
6
1%
29
Reden voortijdige beëindiging						
Bijwerkingen
17
2%
6
1%
8
Onttrokken aan behandeling
18
2%
8
1%
10
Onbekend
1
0%
2
0%
2

200
N 0 jan

Henrieke Schimmel
medewerker Surveillance en Datamanagement
Tuberculose (SDtbc), afdeling Epidemiologie en
Surveillance, RIVM-CIb

Bron: NTR/RIVM
* Voorlopige gegevens (bron: 19-10-2015)
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87%
3%
3%
1%
2%
0%
0%
0%
4%
1%
2%
0%

Van u it h et B y landt h u is

Wetenschappelijk directeur van KNCV Tuberculosefonds Frank Cobelens begint
op 1 januari 2016 als nieuwe bestuursvoorzitter van het Amsterdam Institute for
Global Health and Development (AIGHD) in Amsterdam. Hij volgt in deze functie
Joep Lange op, die in juli 2014 om het leven kwam bij de ramp met vlucht MH17.
De nieuwe post betekent dat Frank Cobelens aftreedt als wetenschappelijk directeur. Hij blijft echter aan KNCV Tuberculosefonds
verbonden als wetenschappelijk adviseur, en
nauw betrokken bij grote onderzoeksprojecten
zoals de ‘Challenge TB core projects’.
Frank Cobelens is thans reeds deeltijdhoogleraar
epidemiologie van armoedeziekten bij het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het AIGHD.
Deze overgang betekent een versterking en uitbreiding van de wetenschappelijke samenwerking
tussen KNCV Tuberculosefonds en het interdisciplinaire AIGHD.
Frank Cobelens

Oprichting Joep Lange Instituut en Joep Lange Leerstoel
Bijna een jaar na de ramp met MH17 is de oprichting van het Joep Lange Instituut en de instelling
van de Joep Lange Leerstoel aangekondigd. Dit
geeft een permanente plek aan de unieke combinatie van pragmatisme, wetenschap en actie die
Joep Lange in zichzelf verenigde. Vanuit de Verenigde Staten is een eerste financiële bijdrage van
20 miljoen dollar toegezegd. Het Nederlands
ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt de
nieuwe Leerstoel.
Joep Lange

Verklaring van Bali
De eerste wereldtop over tuberculose en diabetes op Bali, Indonesië werd op
3 november jl. afgesloten met de Verklaring van Bali. Algemeen Directeur Kitty
van Weezenbeek, die namens KNCV Tuberculosefonds ondertekende, vindt
dat de conclusie uit de top helder is: “Door goede samenwerking kunnen we
veel sterfgevallen voorkomen. Wij bundelen daarom
onze krachten met onze collega’s in de diabeteszorg in de
landen die kampen met een
hoge last van beide ziekten.
Daarnaast zal KNCV Tuberculosefonds door onderzoeksactiviteiten bijdragen aan de
wetenschappelijke basis voor
een kosteneffectieve aanpak
van deze zorgwekkende dubbele epidemie.”
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PERSONALIA
Bureau KNCV Tuberculosefonds
Technical Division
Kristiaan van Kalmthout is per 1
augustus jl. aangesteld als Young TB
Professional.
Operations Division
Martine van Vliet is sinds 21 september jl. werkzaam in de functie van
Travel Secretary.
Stefanie Rust is per 3 augustus
begonnen in de functie van Project
Officer.
Finance Division
Bobby Nanhoe en Bianca
Schuurbiers zijn sinds 1 oktober jl.
werkzaam als Financial Officer.
Human Resource Management
Miriam Smit heeft de organisatie per
1 oktober verlaten. Virginie Oddoux
heeft haar plaats als Advisor HRM
ingenomen.
Kantoor Malawi
Anthony Abura is sinds 22 oktober jl.
werkzaam als Country Representative.
Prakash Raj Pant is werkzaam in de
functie van Advisor Procurement and
Supply Chain Management sinds 1
november jl.
Seraphine Mulenga Kaminsa is sinds
1 november jl. werkzaam als Technical Coordinator.

25

V anuit h e t B y landthuis

Frank Cobelens voorzitter van AIGHD

Speel mee met de VriendenLoterij en

steun KNCV Tuberculosefonds
Tuberculosepatiënten in Nederland hebben bijna 100% kans om van hun ziekte
te genezen. Met een actieve opsporing en goede organisatie van de tbc-bestrijding kunnen
we dat zo houden. KNCV Tuberculosefonds speelt daarin in Nederland een centrale rol.
Over de hele wereld overlijden echter nog dagelijks 4.000 mensen aan tbc. Onnodig, want
iedereen kan genezen. Daarom helpen wij wereldwijd landen met de organisatie van effectieve tbc-bestrijding, onder meer met het opleiden van artsen, onderzoekers en lokale
gezondheidswerkers.
Ga naar www.vriendenloterij.nl en koop nu een lot bij de VriendenLoterij
en steun ons werk!
U betaalt € 13,25 per trekking (14 trekkingen per jaar). De helft van uw inleg gaat direct naar
KNCV Tuberculosefonds. U maakt in 2016 kans op een totale prijzenpot van € 40,9 miljoen met
een hoofdprijs van € 1 miljoen en elke maand honderdduizenden prijzen, zoals vakanties en
grote geldbedragen tot wel € 100.000.

De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 8789 d.d. 25/11/2014.

