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Uitdagingen in
contactonderzoek,
behandeling en diagnose
De opsporing en bestrijding van tuberculose kan ook in Nederland wel eens een gevoel van machteloosheid
oproepen. De ervaring met contactonderzoek en behandeling bij een groep buitenlandse prostituees is
daarvan een voorbeeld. De kosten van behandeling blijken een obstakel. De risico’s zijn niet denkbeeldig. In
dit geval ontstaat er zelfs multiresistente tuberculose.
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Contactonderzoek

werk, geen uitkering en geen verzeke-

Er volgt uiteraard een contactonderzoek.

ring. Ze zegt niet langer als prostituee te

Dit blijft beperkt tot de twee bordelen;

werken.

andere contacten zou de Roemeense

Ze vertelt dat zij in 2012 na haar laat-

vrouw niet hebben gehad. Over haar

ste bezoek aan de GGD nog gedurende

klanten geeft zij geen informatie.

één maand medicijnen heeft ingenomen,

Er worden 26 personen onderzocht, waar-

waarna de behandeling klaar was. In ja-

van er 18 prostituee zijn, overwegend van

nuari 2015 zou in Roemenië, omdat ze

Roemeense nationaliteit. Bij acht van de

klachten had, nog een foto gemaakt zijn.

prostituees wordt een infectie aange-

Die zou ten opzichte van eerdere foto’s

toond waarvan er bij drie sprake is van

weinig veranderingen hebben vertoond.

actieve tuberculose (patiënten F, G en H).

De röntgenfoto bij ons vertoont echter

De behandeling van de LTBI’s, evenals

een sterk afwijkend beeld. Recidief tu-

van de drie dames met actieve tuberculo-

berculose wordt bevestigd door een sterk

se, verloopt dramatisch. Allen onttrekken

positief sputum (ZN +5). Er zijn daarnaast

zich daar uiteindelijk aan of het blijft on-

ook afwijkingen te zien die lijken te pas-

bekend of ze de behandeling zelfs wel zijn

sen bij een genezen pleuritis, die ze in

gestart. Een aantal geeft aan de behande-

2012 nog niet had. Een en ander sugge-

ling in Roemenië te gaan volgen omdat

reert dat de tuberculose nooit genezen is,

alles daar gratis is, anderen verdwijnen

maar al die tijd actief is gebleven, zij het

met onbekende bestemming.

misschien in mindere mate.

Naar verluidt werken de dames op meer-

Ze wordt opgenomen in Tuberculosecen-

dere plaatsen in het land en mogelijk heb-

trum Beatrixoord in Haren. Na een maand

ben zij na vertrek hun werk daar voort-

blijkt er sprake te zijn van multiresistente

gezet, niet gehinderd door bemoeienissen

tuberculose (MDR-tuberculose), waar-

van de plaatselijke GGD. In de drie jaar

op de behandeling wordt aangepast. Na

daarna worden echter elders in het land

bijna zes maanden wordt ze ontslagen.

geen nieuwe tot deze cluster behorende

De behandeling wordt ambulant voortge-

patiënten gemeld.

zet. In het contactonderzoek worden 45

Röntgenfoto’s patiënt E
BOVEN, IN 2011: dubbelzijdige
infiltraten en een caverne
ONDER, IN 2015: sterk afwijkend
beeld

personen onderzocht. Een 22-jarige pros-

Behandeling patiënt E

tituee blijkt longtuberculose te hebben,

rifampicine (Rifinah), wordt dus geconti-

De behandeling van E start in december

maar DNA-analyse toont een andere,

nueerd met ethambutol.

2011 na opname in het ziekenhuis. Na

unieke fingerprint.

In 2015 meldt de Hain MTBDRplus DNA-

ontslag verloopt haar behandeling echter

sneltest wederom géén mutaties in het

moeizaam en blijkt ze na enige tijd de me-

Multiresistentie

rpoB-gen, maar levert DNA-sequencing

dicatie niet meer in te nemen. Ook zij zegt

Bij bronpatiënt B in 2010, maar ook

wel een uitzonderlijke mutatie (Ser315Asn)

er geen geld voor te hebben. Ze gaat naar

de drie patiënten A, C en D met pleuri-

op in het katG-gen. Fenotypisch blijkt

Roemenië om daar behandeld te worden,

tis in 2010 en begin 2011 is sprake van

er nu sprake te zijn van resistentie tegen

want daar is het gratis. Bij vertrek naar

zowel isoniazide als rifampicine. Een uit-

Roemenië krijgt ze medische informatie

gebreidere gevoeligheidsbepaling toont

voor de arts aldaar mee en ter overbrug-

ook resistenties aan tegen rifabutine en

ging ook voldoende medicijnen voor één
maand. Wij vernemen vervolgens niets
meer van haar, noch van de eventueel

In Roemenië is
behandeling gratis

kanamycine.

DNA-sequencing

daar geconsulteerde arts. En als ze terug-

Het rpoB-gen van dit isolaat wordt dan

keert, geeft ze aan controle bij de GGD

ook onderworpen aan DNA-sequencing.

niet meer nodig te vinden. Ze zou nu door

Hierbij blijkt een uitzonderlijke muta-

een Roemeense arts worden behandeld.

tie (His526Arg) aanwezig te zijn die niet
een normaal gevoelige bacterie. De Hain

hard te maken is in de Hain MTBDRplus

Terugkeer in 2015

MTBDRplus DNA-sneltest voor het op-

DNA-sneltest, maar die normaliter wel

In februari 2015 komt patiënt E opnieuw

sporen van resistente bacteriën toont bij

opgemerkt zou worden door het weg-

bij ons, nu via een vriend, die bij ons be-

patiënt E in 2011 géén mutaties aan in het

vallen van een ‘wildtype probe’. Daarop

kend is vanuit een ander contactonder-

rpoB-gen, het katG-gen en het inhA-gen.

zou er dan direct gemeld zijn dat er mo-

zoek. Ze komt vanwege klachten van

De fenotypische gevoeligheidsbepaling

gelijk sprake was van MDR-tuberculose.

benauwdheid, duizeligheid en hoesten.

toont echter wel een intermediaire ge-

Aangenomen wordt dat er in dit geval

Ze verblijft overwegend in Nederland en

voeligheid aan voor isoniazide. De behan-

sprake is geweest van een mengsel van

woont bij de vriend, maar heeft geen

deling met isoniazide, gecombineerd met

voor rifampicine gevoelige en resistente

23
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