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Implementatie van de
Richtlijn Tuberculose-HIV
Onderzoek naar implementatie van de in 2013 herziene Richtlijn Tuberculose-HIV maakte duidelijk dat er in
de praktijk weinig draagvlak was voor aanbevelingen rondom het screenen en preventief behandelen van LTBI
onder hiv-geïnfecteerde patiënten. Daarop is de Richtlijn in 2016 aangepast.
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Liberiaanse man, 36 jaar, sinds 3 maanden in Nederland, nieuw
gediagnosticeerd met hiv, CD4 360/mm3

SC II

Liberiaanse man, 36 jaar, sinds 3 maanden in Nederland, nieuw
gediagnosticeerd met hiv, CD4 90/mm3
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Nederlandse vrouw, 42 jaar, intraveneuze drugsgebruiker, nieuw
gediagnosticeerd met hiv, CD4 450/mm3
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Nederlandse homoseksuele man, 26 jaar, nieuw gediagnosticeerd met,
CD4 20/mm3
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Nederlandse heterosexuele vrouw, 32 jaar, nieuw gediagnosticeerd met hiv,
CD4 200/mm3
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