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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
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5.000 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
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Uit onderzoek naar met hiv geïnfecteerde
tbc-patiënten blijkt dat de gecombineerde
tbc/hiv-behandeling nog flinke
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Per mei 2016 waren er 18.866 mensen met hiv in zorg*
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Hiv-co-infectie met tuberculose vraagt om
een geïntegreerde behandeling, zoals twee
casussen duidelijk maken.
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Ruim 25 jaar
tuberculose en hiv in
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De strijd tegen tuberculose en hiv in
zuidelijk Afrika heeft zich geweldig
ontwikkeld. De uitdagingen blijven groot.
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Redactioneel

Tuberculose en hiv
Mensen met hiv hebben een 20 tot 30 keer grotere kans om tuber-

nen adviseren al heel lang om alle tbc-patiënten op hiv te testen

culose te krijgen en tuberculose is de belangrijkste doodsoorzaak

of in ieder geval de hiv-test aan te bieden. Maike Arnoldussen

onder hiv-patiënten. In dit themanummer besteden we daarom

onderzocht of het lage percentage het gevolg is van niet-testen

aandacht aan deze twee nauw verbonden ziekten. In Afrika, waar

of niet-rapporteren. U leest in dit nummer de resultaten van haar

sinds midden jaren tachtig de hiv-epidemie een enorme omvang

onderzoek. Nederland kan wat dat betreft veel leren van de landen

kreeg, verdubbelde of verdrievoudigde het aantal tbc-patiënten

in Afrika en Azië waar het routinematig testen van tbc-patiënten

binnen enkele decennia. Het tij keerde toen hiv-medicatie (anti-

op hiv al jaren onderdeel is van de ‘standard care’. Het niet-testen

retrovirale therapie) beschikbaar kwam – en door inspanning van

of het niet aanbieden van de hiv-test aan een tbc-patiënt is ook in

organisaties en vooral van patiënten – de medicijnen ook betaal-

Nederland suboptimale medische zorg!

baar werden in minder rijke landen.
Ook aan de kant van de hiv-behandelaren is nog winst te behalen
Onze correspondent in Zuid-Afrika Inge Kidgell blikt terug op

in de gecombineerde tbc/hiv-preventie. Kirsten Evenblij onder-

haar ervaringen in de tbc- en hiv-bestrijding. Haar artikel roept

zocht hoe de Nederlandse Richtlijn Tuberculose-HIV in de praktijk

bij mij herinneringen op aan de periode dat ik in 1989 als tropen-

wordt toegepast en kwam tot verrassende bevindingen. Op basis

arts in Zambia ging werken. Hiv-testen waren net op de markt,

van haar onderzoek is deze richtlijn aangepast om de uitvoering

ook in Afrika. Pre- en posttestcounselling waren vanzelfspreken-

ervan meer kans te geven.

de begrippen bij deze dodelijke ziekte. In dat jaar onderzochten
we gedurende 6 maanden de hiv-status van alle sputumpositieve

In Europa nam het percentage tbc-patiënten met een hiv-infectie

tbc-patiënten in ons ziekenhuis. Sommige patiënten gaven aan de

met 40 procent toe: van 5,5 procent in 2011 naar 9,0 procent in

uitslag niet te willen weten, maar iedereen deed aan het onder-

2015. Van deze patiënten ontving minder dan de helft antiretro-

zoek mee. Van de 30 patiënten was 53 procent hiv-positief.

virale therapie, werd slechts 40 procent succesvol behandeld voor
tuberculose en was de sterfte drie keer hoger dan bij tbc-patiën-

Inmiddels is hiv een goed te behandelen infectieziekte. De term

ten zonder een hiv-infectie. Schokkende cijfers. In mei besteden

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) wordt haast niet

we tijdens de Wolfheze Workshops, georganiseerd door KNCV

meer gebruikt omdat de medicijnencocktail het hiv-virus remt en

Tuberculosefonds, daarom ook ruim aandacht aan verbeterde

de immuniteit herstelt. Hiv-patiënt is vervangen door ‘people li-

samenwerking tussen tbc- en hiv-programma’s in Europa. De

ving with HIV’ (PLHIV). In Nederland is de helft van de mensen

bespreking van tbc/hiv-ervaringen en -onderzoeken is een

met hiv al langer dan tien jaar bekend met de hiv-diagnose. Het

opmaat voor de International AIDS Conference die van 23-27 juli

illustreert het chronische karakter van de ‘ziekte’.

2018 in Amsterdam plaatsvindt.

Als het om de combinatie tuberculose-hiv gaat, staat ons echter

Om de patiënt die met tuberculose én hiv te maken krijgt opti-

nog heel wat te doen. Zo is het verbazend dat anno 2015 van

maal te behandelen, is een sterkere samenwerking en een meer

slechts 60 procent van de Nederlandse tbc-patiënten de hiv-

geïntegreerde benadering van beide ziekten nodig.

status bekend is, terwijl we al tien jaar weten dat een vroege
hiv-diagnose de sterfte verlaagt. Ook de Nederlandse richtlij-
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Tuberculose
en hiv in Nederland
Volgens het Nationaal plan tuberculosebestrijding 2016-2020 moet de tbc-surveillance er in de
pre-eliminatiefase op gericht zijn snel inzicht te bieden of het tbc-bestrijdingsbeleid voldoet onder
bekende risicogroepen, zoals personen met humaan immuundeficiëntie virus (hiv) (1). In dit artikel
beschrijven wij de kenmerken van met hiv geïnfecteerde tbc-patiënten in de periode 2011-2015.

M

idden jaren tachtig van de

In Nederland heeft hiv beperkt invloed ge-

Hiv-dataverzameling

vorige

duide-

had op de tbc-epidemie. De laatste 5 jaar

De Stichting HIV Monitoring (SHM) ver-

lijk dat een infectie met hiv

werden gemiddeld 30 tbc-patiënten met

zamelt anonieme data van hiv-positieve

het risico op actieve tuberculose met een

hiv gemeld aan het Nederlands Tuberculo-

mensen in Nederland en geeft jaarlijks een

factor twintig tot dertig verhoogde. In

se Register (NTR); eind vorige eeuw waren

Hiv Monitoring Report uit (3). Het betreft

landen waar beide infecties endemisch

dat er nog twee keer zoveel (Figuur 1). Het

elk jaar ongeveer 900 nieuwe hiv-diagno-

voorkwamen, leidde de hiv-epidemie al

betreft in beide periodes ongeveer 3 tot 4

ses in Nederland. Totaal zijn er bijna 19.000

snel tot een verdubbeling tot verdrie-

procent van alle gemelde tbc-patiënten (2).

hiv-positieve mensen in zorg, terwijl het

eeuw

werd

voudiging van het aantal tbc-patiënten.

totaal aantal mensen met een hiv-infectie
op 21.600 wordt geschat (Figuur 2).

FIGUUR 1. Aantal tbc/hiv-patiënten en percentage hiv-geïnfecteerde tbc-patiënten, 1993-2015
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FIGUUR 2. K
 enmerken van hiv-positieve mensen in Nederland, 2016, Stichting HIV Monitoring
(uit: SHM factsheet ‘Hiv in Nederland: 2016’) (3)

Kenmerken
Tbc/hiv-patiënten in Nederland waren
vaker man (63 versus 59%), in de leeftijdsgroep 35-64 jaar (36 versus 41%)

Per mei 2016 waren er 18.866 mensen met hiv in zorg*

en geboren op het Afrikaanse continent
(50 versus 37%) dan patiënten zonder
(bekende) hiv-infectie (Tabel 1). Tbc/
hiv-patiënten werden vaker naar aanlei11.616 mannen die seks
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Moment van hiv-diagnose
Bij 66 van 123 tbc/hiv-patiënten (54%)
was de hiv-diagnose langer dan 1 maand
bekend (Figuur 3). Bij 27 patiënten (22%)
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Nederland
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In Figuur 4 is te zien wanneer de tbc-pati-
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Aids-symptomen
2011-2015
≥500

of met een bekende hiv-diagnose maar nog
zonder ART (n=20), met ART zijn gestart.

Sub-Sahara Afrika
2.567 (14%)

geen ART. Drie van hen overleden kort na

Bij start van cART (cellen/mm3)

aanvulling op de NTR-gegevens vroegen

de tbc-diagnose, vier zetten de behande-

we GGD’en aanvullende informatie over

ling in het buitenland voort en van hen was

het moment van hiv-diagnose en de start

niet bekend of ze daar met ART zijn be-

< 200 hiv geïnfecteerde tbc-pamerken van met

van de hiv-behandeling. Drieëntwintig

gonnen. De andere acht patiënten werden

tiënten in Nederland te beschrijven. De Re-

van de 25 GGD’en gaven hieraan gehoor

in Nederland behandeld voor tuberculose

gistratie Commissie NTR gaf toestemming

(125
patiënten). Twee dossiers konden niet
200-349

(zeven voltooiden de behandeling) zonder

voor het gebruik van geanonimiseerde

worden gevonden, waardoor er 123 tbc/

dat er ART werd gestart tijdens de tbc-be-

NTR-gegevens. In de periode 2011-2015
350-499

hiv-patiënten waren met 350-499
aanvullende ge-

handeling.

waren 135 tbc/hiv-patiënten gemeld. In

gevens.

Onze studie was erop gericht om de kenCijfers per mei 2016
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Screening op tbc-infectie

Wat is bekend?

Bij de GGD was vrijwel nooit bekend of pa-

• Bij mensen met hiv is het risico op tuberculose een factor 20 tot 30 hoger.

tiënten met een bekende hiv-diagnose eer-

• Hoe lager het CD4-getal, hoe hoger het risico op tuberculose.

der getest waren op een latente tbc-infectie

• De huidige hiv-behandeling (antiretrovirale therapie; ART) is zeer effectief.

(LTBI). Bij zeven patiënten (10%) was een

•	Bij 60 procent van de gemelde tbc-patiënten in Nederland is de hiv-status bekend

LTBI gedocumenteerd, meestal vanwege
een contactonderzoek vaak vele jaren eerder. Veertien patiënten (20%) waren eer-

(zie ook het artikel op pagina 10).
•	Behandeling van hiv en tuberculose kent meer bijwerkingen, medicatieinteracties, toxiciteit, en het immuun reconstitutie inflammatoir syndroom (IRIS)

der voor tuberculose behandeld. Dit is vijf
keer hoger dan het gemiddelde percentage

Wat adviseert de Richtlijn Tuberculose-HIV?

tbc-recidiefpatiënten van 4 procent in Ne-

• Alle tbc-patiënten dienen een hiv-test aangeboden te krijgen.

derland (2) en roept vragen op of de eerste

•	Screening op latente tbc-infectie (LTBI) wordt met name aanbevolen voor mensen

behandeling afdoende is geweest of dat
deze patiënten opnieuw geïnfecteerd zijn.

met hiv afkomstig uit landen waar tuberculose endemisch is of als er relevante
blootstelling aan tuberculose is geweest.

Op basis van clusterende DNA-fingerprints

•	Voor de screening wordt geadviseerd beide testen (tuberculinehuidtest, THT

werd slechts bij drie tbc/hiv-patiënten een

en interferon-gamma release assay, IGRA) te doen, in ieder geval indien het

epidemiologische link bevestigd, zodat ons

CD4-getal <200/mm3.

onderzoek geen aanwijzingen liet zien van
een verhoogde transmissie van tuberculose

•	Personen met hiv en een LTBI te behandelen, ook wanneer deze patiënten al met
ART worden behandeld.

in Nederland onder personen met hiv.

Complexiteit
Het onderzoek gaf ook een inkijk in de

FIGUUR 3. Moment van hiv-diagnose bij tbc/hiv-patiënten, 2011-2015

complexiteit van deze groep patiënten. Het

onbekend wanneer
hiv-diagnose werd
gesteld, 1

betrof soms patiënten die hiv ontkenden,
en daarom niet startten met ART, patiënten
met ernstige psychiatrische ziektebeelden
of andere co-morbiditeit, patiënten met
sociale problemen (illegaal, onverzekerd,

hiv-diagnose >5
jaar bekend, 29

hiv-diagnose
gesteld n.a.v. tbcdiagnose, 29

dakloos, drugsverslaafd) of patiënten die
vaak ernstige bijwerkingen ondervonden
tijdens de behandeling zoals het immuun
reconstitutie inflammatoir syndroom (IRIS),
dat tien keer werd gemeld. Zevenentwintig
patiënten (22%) werden tijdens de tbc/hivbehandeling gehospitaliseerd in een van de

hiv-diagnose
gesteld n.a.v.
gecombineerd tbc/
hiv-ziektebeeld, 27

hiv-diagnose >1
maand - 5 jaar
bekend, 30

twee tuberculosecentra.
hiv-diagnose
bekend, onbekend
hoe lang, 7

Preventie
Bij mensen met een bekende hiv-diagnose
is het mogelijk om tuberculose te voorkomen door een LTBI op te sporen en te
behandelen. In ons onderzoek was bij

FIGUUR 4. Startmoment ART bij tbc-patiënten met een nieuwe hiv-diagnose of met een bekende
hiv-diagnose maar nog zonder ART (n=77)

ruim de helft van de tbc/hiv-patiënten de
hiv-diagnose bekend. De tbc-incidentie on-

10%

der personen met hiv in Nederland kan op

¾ Start ART < 4 weken

20%

voor tbc-behandeling

basis van het aantal tbc-patiënten met een

Start
cART
weken
¾ Start
ART
0-8<4weken
voor tbc-behandeling

bekende hiv-diagnose (66 in 5 jaar) en het
aantal personen met hiv (21.600) geschat
worden op 60 per 100.000, hetgeen veel

na tbc-behandeling

Start cART 0-8 weken
na tbc-behandeling

8%

¾ Start ART > 8 weken

cART >8 weken
naStart
tbc-behandeling

hoger is dan de tbc-incidentie in Nederland.

Aanpassingen registratie
De Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) heeft inmiddels besloten

na tbc-behandeling

cARTisis
¾ OOnbekend
nbekend ofofART
gestart

10%
52%

gestart

Geen cART

¾ Geen ART

om vanaf 1 januari 2016 informatie over
het moment van hiv-diagnose en het star-

5

TABEL 1.
Kenmerken van tbc-patiënten met een hiv-infectie en zonder/onbekende hiv-infectie, 2011-2015

tbc-patiënten
met hiv-infectie

zonder (bekende)
hiv-infectie
(n=4.351)
%

ten van ART en de cotrimoxazol preventieve behandeling op te nemen in het NTR.
Dit biedt mogelijkheden om beter te monitoren of tbc/hiv-patiënten met ART starten

(n=135)

%

geslacht
man

85

63,0

2548

58,6

vrouw

50

37,0

1803

41,4

leeftijd
0-14 jaar

2

1,5

227

5,2

15-34 jaar

48

35,6

1781

40,9

35-64 jaar

78

57,8

1681

38,6

7

5,2

662

15,2

geboorteland
Nederland

27

20,0

1190

27,4

ten worden door specialisten met deskun-

Europa

14

10,4

282

6,5

digheid voor beide ziekten of door een

Azië

17

12,6

985

22,6

team van specialisten, waarin de deskun-

Afrika

67

49,6

1591

36,6

Amerika/Oceanië/onbekend

10

7,4

303

7,0

digheid van beide ziekten is geborgd.

lokalisatie tuberculose en kweekbevestiging
pulmonaal
49

36,3

1920

44,1

pulmonaal + extrapulmonaal

36

26,7

535

12,3

extrapulmonaal

50

37,0

1896

43,6

105

77,8

2991

68,7

65+ jaar

kweekbevestiging*
wijze van opsporing
passief (via klachten)
screening/contactonderzoek/
andere wijze actief
overig/onbekend
resultaat behandeling (2011-2014)**
succesvol (genezen/voltooid)
overleden
overig (niet-succesvol )

tijdens de tbc-behandeling, zoals in internationale en Nederlandse richtlijnen wordt
geadviseerd (4, 5).
Ons onderzoek maakt duidelijk dat er nog
flinke uitdagingen zijn bij de gecombineerde tbc/hiv-behandeling. Onze bevindingen
onderschrijven het advies in het nationaal
plan dat tbc/hiv-patiënten behandeld moe-

Literatuur
1. 	Nationaal plan tuberculosebestrijding 20162020. Op weg naar eliminatie. Bilthoven:
RIVM; 2016.
2. 	Tuberculose in Nederland 2015 - Surveillance

122

90,4

3450

79,3

9

6,7

738

17,0

4

3,0

163

3,7

rapport inclusief rapportage monitoring van interventies. Bilthoven: RIVM; 2016.
3. 	
HIV Monitoring Report 2016. Stichting HIV
Monitoring; 2016.
4. 	WHO policy on collaborative TB/HIV activities:

82

82,0

3148

87,0

guidelines for national programmes and other

7

7,0

118

3,3

stakeholders. Geneva: World Health Organizati-

11

11,0

253

7,0

** 3
 tbc/hiv-patiënten (2,9%) hadden een MDR-tuberculose; van de tbc-patiënten zonder
een (bekende) hiv-infectie had 58 een MDR-tuberculose (1,9%).
** B
 etreft evaluatie van 100 tbc/hiv-patiënten en 3,519 tbc-patiënten zonder een (bekende)
hiv-status.

on; 2012. Report No.: WHO/HTM/TB/2012.1.
5. 	
Richtlijn Tuberculose-HIV. Den Haag: Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding,
KNCV Tuberculosefonds; 2016.

Het tbc/hiv-platform
Op 1 december 2016 is een tbc/hiv-platform gestart met zes hiv-behandelaren, vier tbc-artsen werkzaam bij GGD’en, een longarts van een
Tuberculosecentrum, een tbc-verpleegkundige en twee consulenten van KNCV Tuberculosefonds. Het platform is bedoeld om de samenwerking
tussen hiv- en tbc-bestrijders te versterken, kennisoverdracht van beide ziekten te bevorderen door tbc/hiv-casuïstiek te delen en eventueel
gezamenlijk onderzoek te doen. Daarnaast is de wens uitgesproken om meer regionale samenwerking te initiëren en een impuls te geven aan
het testen op LTBI bij nieuwe hiv-patiënten. Het overleg zal een of twee keer per jaar plaatsvinden.

Tegen de
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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.

H

et belang van het screenen op la-

Richtlijn Tuberculose-HIV

bereid zijn te screenen op LTBI en preven-

tente tuberculose-infectie (LTBI) en

In 2013 beval de Commissie voor Prak-

tieve therapie te geven bij een positieve

het starten van preventieve thera-

tische Tuberculosebestrijding (CPT) in de

testuitslag. De bereidheid tot screenen

pie bij hiv-patiënten met LTBI wordt in di-

herziene versie van de Richtlijn Tuberculose-

op LTBI werd onderzocht met behulp van

verse internationale richtlijnen onderschre-

HIV aan om alle nieuw gediagnosticeerde

vijf hypothetische beschrijvingen van hiv-

ven (1). Hoewel op zichzelf behandeling

hiv-geïnfecteerde patiënten te screenen op

patiënten (screeningscenario’s [SC]). Deze

met antiretrovirale therapie (ART) het risico

LTBI met zowel een THT als een IGRA, en

beschrijvingen waren karakteristiek voor

op het ontwikkelen van tuberculose al sterk

preventief te behandelen met een isonia-

typische risicogroepen voor ontwikkeling

vermindert, is dit risico voor hiv-patiënten

zidekuur van negen maanden indien een

van tuberculose onder hiv-geïnfecteerde

nog steeds aanzienlijk hoger dan voor de

van beide testen positief was bevonden

patiënten (zie de tabel). De bereidheid tot

algemene bevolking. Onderzoek heeft

(1). Een jaar na de implementatie van deze

het voorschrijven van preventieve thera-

aangetoond dat preventieve therapie bij

richtlijn rees de vraag of deze aanbevelin-

pie gegeven specifieke screeningsuitslagen

patiënten die ART krijgen een additioneel

gen werden opgevolgd en zo niet, wat de

werd onderzocht met behulp van vier

effect heeft op de preventie van actieve tu-

redenen zijn van artsen om dit niet te doen.

behandelscenario’s (BC).
Vervolgens werden kwalitatieve diepte-in-

berculose bij hiv-patiënten (2).

terviews uitgevoerd. Het doel van deze in-

Testen op LTBI

terviews was ten eerste de resultaten van
de vragenlijst grondig te exploreren en ten

Tot op heden is er geen gouden standaard beschikbaar voor het stellen van

HIV-PATIËNTEN LOPEN

tweede inzicht te krijgen in de houding

de diagnose LTBI. De op dit moment be-

EEN HOGER RISICO

van hiv-artsen jegens de richtlijn en Neder-

OP TUBERCULOSE

behandelen van LTBI. De studie werd uit-

schikbare testen meten de aanwezigheid
van interferon-gammaproductie in het

landse praktijk omtrent het screenen op en

bloed na blootstelling aan Mycobacterium

gevoerd tussen januari en juni 2014. Het

tuberculosis-antigenen door middel van

volledige artikel werd in 2016 in BMC Pu-

de interferon-gamma release assay (IGRA)

blic Health gepubliceerd (3).

of de huidreactie op deze antigenen bij de
tuberculinehuidtest (THT). Van beide tes-

Methode

Bereidheid te screenen op LTBI

ten is bekend dat de sensitiviteit voor het

De implementatie van de richtlijn werd

Van de 80 Nederlandse hiv-artsen vulden

aantonen van LTBI afneemt naarmate het

onderzocht met behulp van twee onder-

er 51 (64%) de vragenlijst in. Hiv-artsen

CD4-getal lager wordt.

zoeksmethodes die na elkaar werden uit-

bleken vaker bereid om te screenen op LTBI

gevoerd. Eerst werd er een vragenlijst uit-

in de scenario’s die een uit het buitenland

gezet onder Nederlandse hiv-artsen met

afkomstige patiënt beschreven (SC I: 75%

als doel in kaart te brengen of hiv-artsen

en SC II: 53%) vergeleken met een Neder-
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landse patiënt (SC IV: 20% en SC V: 40%).
Een uitzondering was het scenario van de

Screening- en behandelscenario’s (SC en BC)

SC I

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

SC III

Nederlandse vrouw, 42 jaar, intraveneuze drugsgebruiker, nieuw
gediagnosticeerd met hiv, CD4 450/mm3

SC IV

Nederlandse homoseksuele man, 26 jaar, nieuw gediagnosticeerd met,
CD4 20/mm3

SC V

Nederlandse heterosexuele vrouw, 32 jaar, nieuw gediagnosticeerd met hiv,
CD4 200/mm3

BC I

THT positief (7 mm)

een patiënt afkomstig uit uit Liberia (SC

BC II

IGRA positief, THT negatief (0 mm)

II) in vergelijking met een Nederlandse af-

BC III

IGRA positief, THT positief (16 mm)

BC IV

IGRA negatief, THT positief (16 mm)

Nederlandse

hiv-geïnfecteerde

patiënt

die intraveneuze drugsgebruiker was (SC
III). In deze casus was juist het merendeel
(78%) van de artsen bereid om te screenen
op LTBI.
Hoewel bekend is dat een laag CD4-getal
een verhoogd risico geeft op progressie van
LTBI naar actieve tuberculose waren weinig
artsen bereid te screenen bij patiënten met
lage CD4-getallen in vergelijking tot patiënten met hoge CD4-getallen onafhankelijk van het land van herkomst (SC I, SC III,
SC V). Bij patiënten met lage CD4-getallen
waren meer artsen bereid te screenen bij

komst (SC IV).
Ongeveer een kwart van de respondenten
was bereid om in alle scenario’s te screenen op LTBI zoals werd aanbevolen in de
richtlijn. Voor elk van de scenario’s is ook

Redenen niet screenen op LTBI

in de Nederlandse hiv-populatie omdat

gevraagd of artsen een IGRA, een THT of

Elf hiv-artsen die in de vragenlijst hadden

die grotendeels bestaat uit Nederlandse

beide zouden doen. Hoewel de richtlijn

aangegeven te willen meewerken aan een

aanbeveelt om altijd zowel een IGRA als

interview, werden geïnterviewd. Uit de

een THT uit te voeren, zou een minderheid

interviews kwam naar voren dat hoewel

(≤25%) van de artsen dit ook daadwerke-

de meeste respondenten bekend waren

(iii)	
het niet voorkomen van tuberculose

lijk doen in elk van de casussen.

met het bestaan van de Richtlijn Tuber-

onder de hiv-patiënten die bij hen on-

culose-HIV, zij niet bekend waren met de

homoseksuele mannen;
(ii)	het preventieve effect van ART op het
risico op tuberculose; en

der behandeling zijn.

Bereidheid preventieve therapie te
starten

aanbeveling dat alle nieuw gediagnosti-

Andere redenen om de aanbeveling niet op

ceerde hiv-patiënten gescreend zouden

te volgen waren de angst voor overbehan-

Uit de resultaten van het vragenlijstonder-

moeten worden op LTBI.

delen van patiënten en de onbetrouwbaar-

zoek bleek dat minder artsen bereid waren

De geïnterviewden hadden, anders dan de

heid van de beschikbare screeningstesten.

om preventieve therapie te starten in de

hiv-artsen die de vragenlijst invulden, een

Het nut van het gebruiken van beide scree-

scenario’s waarin geen IGRA was uitge-

zeer uitgesproken negatieve houding ten

ningstesten werd betwist door de artsen en

voerd (BC I: 41%) of waarin IGRA negatief

opzichte van deze aanbeveling. Deze res-

de meesten gaven de voorkeur aan IGRA

was (BC IV: 43%). Alleen wanneer beide

pondenten vonden de aanbeveling nutte-

boven THT vanwege praktische voordelen

testen positief waren (BC III), was het me-

loos en overdreven en geen van de artsen

en veronderstelde superieure testeigen-

rendeel van de hiv-artsen (76%) bereid pre-

volgde de aanbeveling op in de dagelijkse

schappen van IGRA.

ventieve therapie te starten. Een aanzienlijk

praktijk.

deel van de artsen (20%) was in geen van

De onderliggende reden voor het niet op-

de behandelscenario’s bereid preventieve

volgen van de aanbeveling was de overtui-

100%
Redenen
niet starten
met preven22
25
80%
tieve
therapie47
60

therapie te starten hoewel de richtlijn pre-

ging dat screenen op LTBI niet zou leiden

Tijdens de interviews werden er diverse re-

ventieve therapie wel aanbeveelt bij een

tot extra gezondheidswinst gezien:

positieve uitslag van een van beide testen.

(i)	het ervaren lage a-priori risico op LTBI

denen
genoemd53om geen preventieve
the40
20%

Bereidheid om te screenen op LTBI

60%
40%

80

78

75

rapie
0% te starten, waaronder:
SC I

SC II
ja

Bereidheid om te screenen op LTBI

Gebruik beide diagnostische testen bij screenen

Bereidheid
te screenen
op LTBI
Bereidheid
om teom
screenen
op LTBI

100%100%

25 25

80% 80%

22 22

47 47

60% 60%

80 80

40% 40% 75 75
20% 20%
0% 0%

60 60

78 78
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20 20
SC I SC I

Gebruik
diagnos8sche
testen
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diagnos8sche
testen
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6

6
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24 24
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40% 40%

Bereidheid
om preven8eve
therapie
te starten
Bereidheid
om preven8eve
therapie
te starten
100%100%

76 76

janee neeweetweet
niet niet

nee

SC IV

SC V

60%

0%

6

20

20%
0%

weet niet

53

29

41

51

BC I

BC II
ja

nee

24

8
49

76

intention screen two tests
43

BC III
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SC III

20

80%
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S

van de richtlijn. Deze resultaten tonen het

Tot slot

belang van een diepgaande discussie over

De Richtlijn Tuberculose-HIV is inmid-

(ii) het risico op overbehandelen van een

de mismatch tussen de klinische risico-in-

dels gereviseerd (2016). De belangrijkste

groot aantal patiënten wegens het vol-

schatting door Nederlandse hiv-artsen met

aanpassingen in de herziene versie be-

gens hen hoge aantal fout-positieve

betrekking tot LTBI en de progressie tot ac-

treffen met name de doelgroep voor het

testresultaten:

tieve tuberculose en de op wetenschappe-

screenen op LTBI en het gebruik van de

lijk onderzoek gebaseerde risico-inschatting

testen. Het huidige advies is, anders dan het

(i) de angst voor mogelijke bijwerkingen
en medicijn-interacties;

(iii) het veronderstelde lage risico op progressie van LTBI naar actieve tubercu-

WHO-advies, om alleen patiënten met een

lose; en

hoog risico op LTBI te screenen. (Zie ook het

(iv) de angst voor lage medicatietrouw en

kader op pagina 5.)

korte duur van bescherming waardoor

een kWarT van de

het risico op medicijnresistentie toe-

respondenTen Wilde

neemt.

screenen op lTBi

draagvlak voor de richtlijn

literatuur
1. van Leth F, Gebhart AC, van Altena R, et al. Practice guideline prevention, diagnosis and treatment
of tuberculosis in patients with an HIV infection.

Er bleek weinig draagvlak te zijn onder

Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A1225.

hiv-artsen voor de implementatie van de

2. Rangaka MX, Wilkinson RJ, Boulle A, et al. Iso-

aanbevelingen rondom het screenen en

niazid plus antiretroviral therapy to prevent tuber-

preventief behandelen van LTBI onder

die de basis vormde voor de richtlijn. Ook

hiv-geïnfecteerde patiënten. Responden-

is het belangrijk om de behoefte aan de

ten vonden het bewijs voor de aanbeve-

richtlijn en de inhoud en eventuele imple-

lingen onvoldoende en gaven aan dat de

mentatiestrategie ervan te heroverwegen

aanbevelingen niet aansluiten bij de dage-

door middel van overleg tussen de Richtlijn

lijkse praktijk. Ook voelden hiv-artsen zich

Commissie en de Nederlandse Vereniging

onvoldoende betrokken bij de ontwikkeling

voor HIV Behandelaren.

culosis: a randomised double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2014;384:682–90.
3. Evenblij K, Verbon A, van Leth F. Intention of
physicians to implement guidelines for screening
and treatment of latent tuberculosis infection
in HIV-infected patients in The Netherlands: a
mixed-method design. BMC Public Health. 2016:
16(1): 915
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Grote variatie
per GGD-gebied
D

e richtlijnen ‘Medicamenteuze be-

GGD.) De routing via de datamanagers

gediagnostiseerd was in het ziekenhuis,

handeling van tuberculose’ en ‘Tu-

was nodig om de privacy van patiënten

en de hiv-status of reden van niet-testen

berculose-HIV’ adviseren al sinds

te garanderen en herleidbaarheid naar

niet bekend was, werd de GGD gevraagd

2008 om alle tbc-patiënten op hiv te scree-

GGD’en te voorkomen.

om de informatie over het hiv-testresul-

nen (1, 2). Snelle opsporing van hiv-co-in-

Wanneer het testresultaat van de hiv-test

taat of reden van niet-testen op te vragen

fectie bij tbc-patiënten verlaagt de morta-

wel aanwezig was in het GGD-patiënten-

bij de behandelend ziekenhuisspecialist.

liteit aan beide ziekten. De laatste jaren is

dossier vroegen we de GGD deze informa-

De GGD werd gevraagd deze informatie

het percentage patiënten met een bekende

tie in te vullen in het Excelbestand en alsnog

ook in te vullen in het Excelbestand even-

hiv-status in het Nederlands Tuberculose

in het NTR. Wanneer de patiënt gediagnos-

als in het NTR.

Register (NTR) blijven steken op 60 pro-

tiseerd was bij de GGD en de hiv-test niet

Zestien van de 23 GGD’en stuurden het

cent (3). We hebben daarom onderzocht

was gedaan, werd gevraagd naar de reden

ingevulde Excelbestand terug. Een aantal

of het lage percentage tbc-patiënten met

van het niet-testen. Wanneer de patiënt

GGD’en vulde het Excelbestand onvolle-

een bekende hiv-status het gevolg is van
niet-rapporteren of niet-testen.

Studiepopulatie en datacollectie
Het RIVM verstrekte – na toestemming van
de Registratie Commissie NTR – een geanonimiseerde dataset met daarin alle tbc-patiënten die in 2015 zijn gemeld aan het NTR
(download mei 2016). De hiv-test-variabelen die in het NTR worden vastgelegd zijn:
hiv-test gedaan (‘ja’, ‘nee’ of ‘onbekend’),
het testresultaat van de test (‘hiv-positief’,
‘hiv-negatief’ of ‘onbekend’) en de reden
van niet-testen in het geval er geen hivtest is gedaan (‘niet aangeboden door arts’,
‘geweigerd door patiënt’ of ‘onbekend’).
Uit het databestand werd een Excelbestand gemaakt van alle in 2015 in het NTR
geregistreerde tbc-patiënten waarvan de
hiv-status onbekend was. De RIVM-datamanagers van het NTR stuurden het overzicht naar de contactpersonen van alle 23
afdelingen tbc-bestrijding van GGD’en met
het verzoek om de patiëntendossiers na te
kijken op de ontbrekende gegevens. (Twee
van de in totaal 25 GGD’en hebben de
tbc-bestrijding uitbesteed aan een andere
Tegen de
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FIGUUR 1. Percentage tbc-patiënten met bekende hiv-status per GGD-werkgebied, 2015
FIGUUR 1. Percentage
tbc-patiënten
(voorafgaand
aan en na het
onderzoek) met bekende hiv-status per GGD-werkgebied, 2015
(voorafgaand aan en na het onderzoek)

dig of niet in, maar werkten wel het NTR
bij (Figuur 1). In oktober 2016 verstrekte
het RIVM een nieuw bestand met de geactualiseerde gegevens. Daaruit bleek dat een
aantal GGD’en niet alle nieuwe informatie
van het Excelbestand had bijgewerkt in het
NTR. Deze gegevens zijn handmatig toegevoegd aan het geactualiseerde NTR-bestand.

FIGUUR 2. Percentage tbc-patiënten met bekende hiv-status per GGD-werkgebied, 2015 (voorafgaand aan en na het onderzoek)
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Resultaat
In 2015 werden 865 tbc-patiënten gemeld
bij het NTR. Hiervan hadden 525 patiënten (60,7%) een bekende hiv-status voorafgaand aan het onderzoek, waarvan 35
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GGD

bekende hiv-status te hebben, wat een to-

Vooraf

Na interven;e

taal geeft van 633 patiënten (73,2%) met
een bekende hiv-status. Er werden geen
extra hiv-diagnoses geconstateerd. Het Excelbestand leverde extra informatie over 84

ingevoerd in het NTR. Daarnaast waren

Toepassing richtlijnen

patiënten die wel een hiv-uitslag hadden:

testresultaten soms bekend bij de specialist

De hiv-test hoort volgens internationale

van 51 was deze informatie afkomstig uit

in het ziekenhuis, maar niet gecommuni-

en Nederlandse richtlijnen standaard aan

GGD-dossiers en 33 vanuit de ziekenhui-

ceerd naar de GGD. Deze onderrapportage

alle tbc-patiënten te worden aangeboden.

zen.

en misclassificatie kan gedeeltelijk worden

Ons onderzoek liet zien dat bepaalde ca-

Van 109 patiënten (12,6%) was bekend dat

verklaard door het Nederlandse meldings-

tegorieën patiënten minder vaak werden

ze niet getest waren; bij 80 patiënten was

systeem, waarbij het eerste deel dat de

getest, zoals kinderen jonger dan 15 jaar en

de test niet aangeboden, 8 patiënten had-

hiv-test omvat al binnen twee maanden

patiënten ouder dan 65 jaar. Het verdient

den de test geweigerd en van 21 patiënten

afgesloten moet worden en dan een op-

aanbeveling om nader onderzoek te doen

was de reden van niet-testen onbekend.

tie ‘hiv-status onbekend’ heeft. Wanneer

naar de overwegingen van behandelaren

Van 123 patiënten (14,2%) was onbekend

de GGD een hiv-testresultaat pas na een

om bepaalde tbc-patiënten geen hiv-test

of een hiv-test was gedaan omdat GGD’en

aantal maanden na melding ontvangt, be-

aan te bieden, zodat hier aandacht voor is

niet aan het onderzoek meewerkten of niet

staat de mogelijkheid dat het NTR niet al-

bij de herziening en implementatie van de

van alle patiënten informatie hadden aan-

tijd wordt aangepast met de juiste hiv-sta-

richtlijnen.

geleverd.

tus. Inmiddels zijn aanpassingen in het
NTR-systeem doorgevoerd om te bevorde-

Tot slot

Factoren geassocieerd met niettesten op hiv

ren dat hiv-testresultaten die later komen

Concluderend toont onze studie aan dat

alsnog goed ingevoerd worden. Uiteraard

ondanks suboptimaal testen (vaak bij groe-

We vergeleken in een multivariabele analy-

is het ook van belang dat GGD’en zelf de

pen die een lagere kans op hiv-infectie heb-

se de patiënten met een bekende hiv-sta-

inspanning doen en interne afspraken ma-

ben) en onvolledige rapportage (geen van

tus met patiënten die niet getest waren.

ken om het NTR zo zorgvuldig en compleet

de niet-gemelde hiv-testen was positief)

Niet-geteste patiënten waren statistisch

mogelijk in te vullen.

er zeer waarschijnlijk weinig tbc-patiënten
met een hiv-infectie worden gemist.

significant vaker vrouw (odds ratio [OR]
1,6; 95% betrouwbaarheidsinterval [BI]

Verschillen GGD-werkgebieden

1,0-2,5), jonger dan 15 jaar (OR 4,9; BI 1,9-

Het percentage patiënten met bekende

12,3) of 65 jaar of ouder (OR 4,5; BI 2,3-

hiv-status verschilde sterk per GGD-werk-

8,9), opgespoord naar aanleiding van con-

gebied, van minder dan 20 procent tot

tactonderzoek (OR 3,2; BI 1,2-8,4) en een

meer dan 80 procent voorafgaand aan

1. 	
NVALT-richtlijn Medicamenteuze behandeling

diagnose die niet bevestigd was door een

ons onderzoek (Figuur 2). Na onze inter-

van tuberculose. Nederlandse Vereniging van

kweek (OR 1.9; BI 1,1-3,2). (Gedetailleerde

ventie steeg dit percentage voor de meeste

Artsen voor Longziekten en Tuberculose; 2014.

informatie is beschikbaar via de auteurs, en

GGD’en naar meer dan 70 procent en bij

2. 	CPT-richtlijn Tuberculose-HIV. Den Haag: Com-

is aangeboden voor publicatie elders.)

negen GGD’en boven de 80 procent. Het

missie voor Praktische Tuberculosebestrijding,

lijkt daarom een realistische programmati-

Literatuur

KNCV Tuberculosefonds; 2016.

Bespreking

sche doelstelling dat GGD’en van minimaal

3. 	Tuberculose in Nederland 2015 - Surveillance

In ons onderzoek waren hiv-testresultaten

80 procent van de tbc-patiënten in hun

rapport inclusief rapportage monitoring van in-

wel vaak bekend bij de GGD, maar niet

werkgebied een hiv-status melden.

terventies. Bilthoven: RIVM; 2016.
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klinische les

Tuberculose en hiv

In de rubriek ‘klinische les’ bespreken we
aan de hand van casuïstiek verschillende
aspecten van tuberculose. In deze les
wordt ingegaan op de combinatie van
hiv-infectie en tuberculose.

Casus 1
Een 46-jarige Thaise vrouw die al 7 jaar

De patiënte blijkt bij een controle een week

in Nederland woont, komt op de polikli-

later fors achteruitgegaan, ze is in totaal

niek longziekten met sinds twee maanden

al 12 kg afgevallen. Bij sterke verdenking

klachten van hoesten, nachtzweten, koorts,

op actieve tuberculose wordt een hiv-test

afname van de eetlust met flink gewichts-

afgenomen en gestart met vier eerstelijns

verlies en algemene zwakte. Ze herinnert

tbc-middelen. De hiv-test blijkt positief,

zich geen contact met een tbc-patiënt. Bij

met een hoge virale load en laag aantal

lichamelijk onderzoek is er beiderzijds in de

CD4+ lymfocyten (30/mm3). Daarnaast

hals een fors lymfklierpakket voelbaar.

wordt een actieve hepatitis B-infectie vast-

Een

thoraxfoto

mediastinum

Tegen de
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en

toont
een

een

verbreed

verkalking

gesteld, ook met hoge virale load.

ter

plaatse van de rechter longtop (Afbeel-

Leverfunctiestoornissen

ding 1). Het bloed toont verhoogde

Er wordt gestart met co-trimoxazol als

infectiewaardes (CRP 49 mg/l en een BSE

pneumocystis-profylaxe, en het plan is om

108 mm/uur). Het opgehoeste sputum is

twee weken na start van de tbc-behande-

tweemaal auramine-negatief. Een diagnos-

ling ook antiretrovirale therapie in de vorm

tische punctie uit een halsklier toont bij his-

van Atripla te starten. De patiënte kan haar

tologisch onderzoek een ontstekingsbeeld

tbc-medicatie vanwege heftig braken echter

zonder granulomen. Wel worden door het

niet binnenhouden. Bij laboratoriumonder-

hele preparaat heen zuurvaste staven gezien.

zoek blijkt er sprake van ernstige leverfunc-

tiestoornissen, geduid als toxisch-medica-

gekregen (claritromycine en amoxicilline),

van de hiv-patiënten in Nederland is niet

menteuze hepatitis bij de tbc-medicatie.

zonder verbetering van klachten.

afkomstig uit West-Europa en het meren-

Omdat er een harde indicatie is voor het

De thoraxfoto toont een subtiele toename

deel daarvan komt uit hoog-endemische

continueren

tbc-behandeling

van de omvang van de rechter hilus en een

tbc-gebieden, net als de patiënten die we

wordt geswitcht naar niet-hepatotoxische

nodus over het linker middenveld (Afbeel-

hierboven beschreven.

tbc-medicatie. Onder dit regime verdwijnt

ding 2). Een eerste sputumkweek is aura-

geleidelijk het braken en dalen de lever-

mine negatief, de tweede, één dag later is

Klinisch beeld

waardes, waarna poliklinisch de eerstelijns

auramine positief en de kweek toont een

Klinisch presenteert tuberculose bij hiv

tbc-middelen ingeslopen kunnen worden.

goed gevoelige M. tuberculosis met een

zich vaker in de extrapulmonale vorm als

Ook neemt de lymfadenopathie geleidelijk

unieke VNTR typering. Het aantal CD4+

lymfadenitis, mycobacteriemie of pleuritis,

af. Kweken van twee sputa en van de lymf-

lymfocyten is op het moment van de di-

in sommige studies tot 60 procent (4). De

klierpunctie tonen een unieke, goed ge-

agnose tuberculose 660/mm3. Er wordt

presentatie van pulmonale tuberculose is

voelige Mycobacterium tuberculosis-stam.

direct gestart met vier eerstelijns middelen

ook frequent met extrapulmonale lokali-

Na twee maanden wordt de antiretrovirale

na aanpassen van antiretrovirale therapie:

saties, zoals in de mediastinale en hilaire

therapie gestart. De patiënte wordt voor

nevirapine wordt gestopt en geswitcht naar

lymfklieren, en vaak zonder holtevorming

haar tuberculose probleemloos uitbehan-

dolutegravir. De medicatie wordt goed ver-

bij patiënten met een aantal CD4+ lymfo-

deld. Haar hiv-virale load daalt onder de

dragen. Controle thoraxfoto’s tonen weinig

cyten <200/mm3, zoals in casus 1 beschre-

therapie naar lage waardes. Onder antire-

verandering van de nodulaire afwijking. Op

ven. Een normale thoraxfoto wordt bij 14

trovirale therapie voelt ze zich goed en be-

een CT-scan zijn er goed afgrensbare bol-

tot 22 procent gezien en het sputum is

sluit ze terug te keren naar Thailand.

vormige afwijkingen te zien die goed kun-

vaker microscopie-negatief dan bij hiv-

nen passen bij tuberculomen (Afbeelding

negatieve patiënten (4).

van

de

Casus 2

3). Controle CT-scans na staken van de

Een 34-jarige Roemeense man is sinds zijn

tbc-behandeling tonen dat deze afwijkin-

Testen op LTBI

25e bekend met een hiv-infectie met een

gen bij langere follow-up gering afnemen

In casus 2 wordt vermeld dat er niet ge-

spontaan lage virale load. Hij wordt de

maar voor het grootste deel persisteren als

test is op een latente tbc-infectie (LTBI).

eerste zeven jaar van de infectie conform

restafwijkingen. Patiënt voelt zich na de

Het WHO-advies is om alle hiv-patiënten

de toen geldende richtlijn niet behandeld

tbc-behandeling weer helemaal de oude.

te testen op LTBI en tot voor kort was dit

met antiretrovirale medicatie. Als na zeven

ook het advies in de Nederlandse richtlijn.

jaar het aantal CD4+ lymfocyten daalt tot

Bespreking

Deze richtlijn ondervond veel weerstand

minder dan 400/mm wordt gestart met

Patiënten met een hiv-infectie en een

bij hiv-behandelaars. Veel gehoorde argu-

antiretrovirale therapie (ART). Er is destijds

positieve tuberculinehuidtest hebben een

menten waren ‘ik heb nog nooit tuberculo-

geen onderzoek gedaan naar een tbc-infec-

50 tot 110 keer hogere kans op ontwik-

se gezien’, ‘het komt te weinig voor in Ne-

tie. Hij slikt zijn medicatie trouw, en onder

keling van tuberculose, een risico dat vele

derland’ of ‘de Mantoux is onbetrouwbaar

de ART daalt zijn hiv-RNA tot onmeetbare

malen hoger is dan bij patiënten met kan-

bij een laag aantal CD4+ lymfocyten’ (5).

bloedwaardes. Hij gaat regelmatig terug

ker, gebruik van TNF-alfa-remmers of an-

Uit de literatuur blijkt dat in Westerse lan-

naar Roemenië.

dere vormen van immuunsuppressie (1).

den de hoog-risicogroepen voor het krij-

Bij een reguliere controle twee jaar na het

Wereldwijd heeft 13 procent van de bijna

gen van tuberculose goed te benoemen

begin met ART vertelt hij dat hij al twee

10 miljoen tbc-patiënten een hiv-co-infec-

zijn. Dit zijn hiv-patiënten afkomstig uit

maal een thoraxfoto heeft laten maken

tie en een kwart van alle tbc-doden is ge-

hoog-endemische gebieden, met een laag

vanwege productief hoesten en koorts,

relateerd aan hiv (2). In Nederland is circa

aantal CD4+ lymfocyten en een hoge vira-

waarbij het beeld van pneumonie wordt

4 procent van de tbc-patiënten ook geïn-

le load, en die nog niet gestart zijn met

gezien. Hij heeft al twee kuren antibiotica

fecteerd met hiv (3). Ongeveer 40 procent

ART (6, 7, 8). Al snel na het beginnen met

3
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Afbeelding 1 (casus 1): verbreed
mediastinum en verkalking ter
plaatse van de rechter longtop

Afbeelding 2 (casus 2): wat voller
aspect van de linker hilus en
nodule over het linker middenveld

Afbeelding 3 (casus 2):
nodulaire afwijkingen linker
onderkwab bij einde behandeling

ART daalt het risico op het ontwikkelen van

afgeweken van het WHO-advies en wordt

Literatuur

tuberculose (9). De recent veranderde Ne-

bij patiënten met een hoog aantal CD4+

derlandse richtlijn adviseert nu om alleen

lymfocyten de start van ART soms uitge-

hiv-patiënten uit een van de hoog-risico-

steld tot na de intensieve fase van tbc-be-

groepen te testen op LTBI en wijkt daarmee

handeling.

af van het WHO-advies.

Een andere reden om de start van ART iets
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uit te stellen bij patiënten met een hoger

Zelfde behandeling

aantal CD4+ lymfocyten is de interactie

Behandeling van tuberculose bij hiv-co-

tussen de verschillende medicijnen. Ri-

infectie verschilt niet van de behandeling

fampicine en rifabutin induceren uridine

bij patiënten zonder hiv-infectie. Dit geldt

diphosphate glucuronosyl transferase 1A1

zowel voor de keuze van de medicatie

enzymen en verlagen daardoor de con-

als voor de duur van de behandeling (4).

centraties van veel van de antiretrovirale

Tuberculose met een hiv-co-infectie heeft

medicijnen. Dit kan leiden tot virologisch

wel een hoge mortaliteit, ook in de eerste

falen van de hiv-behandeling en ook tot

maanden van behandeling.

resistentie van hiv tegen de gebruikte antiretrovirale middelen. De dan noodzakelijke

Timing begin ART

verhoging van de dosering van antiretro-

Zowel de tuberculose als de hiv-infectie

virale middelen leidt vaak tot toxiciteit en

moeten worden behandeld. De timing

bijwerkingen.

van het begin van ART is lang onderwerp

Casus 2 kreeg nevirapine als onderdeel van

van discussie geweest. De laatste vijf jaar

de ART. Ook spiegels van nevirapine wor-

zijn er diverse klinische studies verschenen

den verlaagd door rifampicine en verhoging

waarin is aangetoond dat bij patiënten met

van de dosering is geassocieerd met stijging

een aantal CD4+ lymfocyten <50/mm3

van de leverenzymen (10). Tegenwoordig

start van ART binnen twee weken na start

wordt tbc-behandeling vaak gecombineerd

met tuberculostatica een verlaging van de

met dolutegravir in dubbele dosering naast

mortaliteit geeft.

2 NRTIs. Dit wordt, net als bij casus 2, in

Het huidige WHO-advies is om bij elke

het algemeen goed verdragen.

hiv-co-infectie binnen acht weken na start
van tuberculostatica met ART te beginnen

Tot slot

bij een aantal CD4+ lymfocyten >50/mm3

Hiv-co-infectie met tuberculose komt fre-

en binnen 2 weken bij een CD4 <50/mm3.

quent voor en heeft een hoge mortali-

Bij patiënten met een CD4 >50/mm3 is

teit. Diagnostiek en chemoprofylaxe van

echter niet aangetoond dat dit leidt tot een

hiv-patiënten met een hoog risico op tuber-

verlaging van de mortaliteit. Daarbij komt

culose kan ontwikkeling van actieve ziekte

dat snelle start van ART geassocieerd is met

voorkomen. Behandeling van beide infec-

de ontwikkeling van een immuun recon-

ties dient geïntegreerd te zijn en verdient

stitutie syndroom (TB-IRIS). Om deze re-

nauwlettende controle om bijwerkingen,

denen wordt in Westerse landen wel eens

toxiciteit en mortaliteit te voorkomen.

Tegen de
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O P INIE

Bij opname: altijd DOT
Het is niet uitzonderlijk dat bij opname in het ziekenhuis bij pati-

renlang is er heftig gediscussieerd of je een patiënt wel zo mocht

ënten uit een laatje of een sok een grote verzameling niet ingeno-

betuttelen. De verandering kwam nadat de samenhang tussen

men medicijnen tevoorschijn komt. De onderstaande casus leert

slechte ‘compliance’ aan medicatie en resistentie steeds duide-

ons dat het voorspellen van therapietrouw niet altijd gemakkelijk

lijker werd. De WHO verklaarde in 1993 tuberculose tot een

is. En dat dit soms vergaande gevolgen heeft voor de patiënt.

‘global emergency’. Sinds die tijd is DOTS (de S staat voor ‘short
course’) een van de essentiële elementen van het mondiale tbc-

Een Afrikaanse vrouw van 25 jaar wordt op onze longafdeling

bestrijdingsprogramma.

opgenomen met een klassiek beeld van tuberculose: hoesten,
malaise en koorts met nachtzweten met een duidelijk caviteit op

DOT wordt nu algemeen beschouwd als een belangrijke inter-

de X-thorax. De kweken zijn later positief voor M. tuberculosis.

ventie. Het leidt tot genezing, vermindert het aantal recidieven en

Tijdens opname wordt een klassieke behandeling gestart met

voorkomt de ontwikkeling van resistentie. DOT draagt zo dus ook

vier antibiotica. De patiënte komt over als een reële, zelfbewuste

bij aan de preventie van transmissie van (resistente) tuberculose.

vrouw, verblijft al enige jaren in Nederland en spreekt redelijk

De WHO stelt gesuperviseerde behandeling van álle tuberculo-

goed Nederlands. Na een korte opname mag ze naar huis. Bij po-

sepatiënten voor.

licontroles lijkt ze het aanvankelijk goed te doen, de klachten en
afwijkingen verbeteren. Dan verdwijnt ze uit ons gezichtsveld.

Criteria
Het is van groot belang om de afweging voor de indicatie DOT te

Negen maanden later wordt ze in coma aangetroffen. Bij opna-

maken voordat daadwerkelijk met de behandeling wordt gestart.

me op de Intensive care blijkt ze drie maanden zwanger. De aan-

DOT instellen op een later tijdstip is veel moeilijker. De afwe-

vankelijk opknappende X-thorax toont nu duidelijk progressieve

ging tot het onder toezicht innemen van medicatie wordt gemaakt

afwijkingen en het liquorbeeld past bij meningitis tuberculosa.

door het behandelteam. De richtlijn-DOT van de CPT zegt dat

Onder de werkdiagnose recidief tuberculose in de zwangerschap

de behandelaar moet inschatten of patiënten in staat zijn om het

met meningitis tuberculosa wordt gestart met vijf niet foetotoxi-

advies van de medicatie-inname op te volgen. Bij een recidief of

sche antibiotica.

MDR-tuberculose is er geen discussie: altijd DOTTEN. Er is zelfs
een checklist voor wie voor DOT in aanmerking moet komen.

Nader informeren levert op dat haar asielzoeker-vriend uit Nederland dreigde te worden uitgezet. Haar gedachte was: als ik ziek

Onze patiënte voldeed (het is alweer enkele jaren geleden) niet

word, mag hij blijven. Daarom is ze al direct na de opname met

aan die criteria. Het dramatische beloop verraste ons volkomen.

de tbc-medicatie gestopt. Uiteindelijk overleeft ze dit alles wel en

Sinds die tijd vinden we dat DOT de norm moet zijn en beginnen

brengt ze een gezonde zoon ter wereld. Wel heeft ze forse neuro-

we bij opname in ieder geval altijd met DOT. Het staat in ons

logische restverschijnselen.

behandelprotocol voor opgenomen tbc-patiënten. Je moet het
niet alleen aan de patiënt, maar ook steeds weer aan het behan-

‘Betuttelen mag’

delteam uitleggen. Voor de opgenomen patiënt geldt wat mij be-

Directly Observed Treatment (DOT), dat wil zeggen gesupervi-

treft: altijd DOT.

seerde inname van medicatie, is al in 1950 geïntroduceerd. Ja-
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Inge Kidgell-Koppelaar
chief medical officer, Doris Goodwin
TB-Hospital, Zuid-Afrika

Ruim 25 jaar tuberculose
en hiv in zuidelijk Afrika
Inmiddels werkt de auteur alweer ruim 25 jaar met tussenpozen in zuidelijk Afrika, waar ze de ontwikkelingen
op het gebied van tuberculose en hiv van dichtbij heeft meegemaakt. Ze blikt terug en staat stil bij wat er is
bereikt en hoe het nu verder moet.

I

n het pre-antiretrovirale therapie tijdperk
arriveerde ik, net afgestudeerd en vol
idealen, in 1990 in Botswana om voor-

afgaand aan de tropenopleiding zes maanden mee te werken in een missieziekenhuis.
Tbc-patiënten waren er ondanks de beperkte diagnostiek (alleen microscopie) genoeg. Ik herinner mij nog hoe gefascineerd
ik was door een 4-jarig jongetje met een
hemiparese, mogelijk veroorzaakt door een
tuberculoom. Hij moest weken wachten op
een CT-scan, die helemaal in Johannesburg
in Zuid-Afrika moest worden gemaakt.
Van hiv/aids hadden we natuurlijk wel
gehoord. Toch waren er maar weinig patiënten met een klinische verdenking en er
werd nog nauwelijks getest. Hoe anders
was het drie jaar later in Zimbabwe. De
impact van de hiv-epidemie was nu duidelijk zichtbaar, met overvolle afdelingen
vol uitgemergelde doodzieke patiënten.
Openlijk praten over hiv was taboe, maar
we konden, na counseling, wel testen. De
uitslag duurde zo’n drie weken en ze waren
allemaal positief. Dat was zo deprimerend
dat we na na enige tijd zelfs zijn gestopt
met testen want behalve symptoomverlichting hadden we toch niets te bieden. Wat
betreft tuberculose was er niets nieuws: de

Een van de vele uitgaves van het Department of Health voor training en ondersteuning van de
health care workers.
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afdeling lag altijd vol, iedereen kreeg twee
maanden streptomycine en de diagnostiek
verliep nog steeds middels microscopie.

Rode biet, knoflook en citroensap

Voortouw tbc-bestrijding

De volgende stap is de implementatie van

In 1997 verhuisde ik naar Kaapstad waar

De ontwikkelingen op het gebied van tu-

het 9 maanden durende short-course regi-

ik aan de slag ging in de primary health

berculose zijn iets minder spectaculair

me voor MDR-tuberculose. Dit heeft helaas

care clinics in Khayelitsha, een grote

maar ook hier heeft Zuid-Afrika in 2013

wat vertraging opgelopen maar kan nu ie-

township met een tbc-incidentie van circa

met het introduceren van de GeneXpert

der moment van start gaan.

1.600/100.000. Ook hier waren de ge-

als standaard screeningstest het voortouw

volgen van de dubbele tbc/hiv-epidemie

genomen. Volgens de richtlijnen moet ie-

90-90-90 strategie

rampzalig. De highly active antiretrovirale

dere patiënt bij bezoek aan een kliniek of

Terugkijkend is het als arts natuurlijk ge-

therapie (HAART) was inmiddels uitgevon-

ziekenhuis worden gescreend op tubercu-

weldig om mensen die 20 jaar geleden ten

den. Helaas weigerde de toenmalige rege-

lose. Dit gebeurt door het stellen van vier

dode waren opgeschreven nu te kunnen

ring van Zuid-Afrika, tot grote frustra-

vragen: naar hoest, koorts, nachtzweten

genezen van resistente tuberculose en wat

tie van artsen, patiënten en activisten, te

of gewichtsverlies. Bij slechts één positief

hiv betreft een behandeling te bieden met

erkennen dat aids wordt veroorzaakt door

antwoord wordt al een GeneXpert gedaan,

uitzicht op een vrijwel normaal leven als

het hiv-virus. Een cocktail van rode biet,

waarvan de uitslag binnen 24 uur bekend

chronisch patiënt.

knoflook en citroensap zou de oplossing

is. Patiënten met rifampicine resistente

Ondanks alle vooruitgang zien we toch

zijn. Enigzins gedesillusioneerd keerde ik na

(RR-)tuberculose worden zo veel sneller

nog wekelijks veelal jongvolwassen men-

vier jaar terug naar Nederland, maar bleef

opgespoord en zouden binnen vijf dagen

sen binnenkomen met een CD4-getal

de ontwikkelingen en vooral de introductie

moeten starten met de behandeling voor

<20/mm3, waarbij vrijwel alle orgaansyste-

van ART in 2004 met belangstelling volgen.

resistente tuberculose.

men zijn aangetast door zowel tuberculose
als hiv. De meesten daarvan overlijden bin-

Spectaculaire ontwikkelingen

nen een week. Therapie-ontrouw voor ART

Na acht jaar tbc-bestrijding in Rotterdam

is het grootste probleem onder deze groep.

vertrok ik opnieuw naar Zuid-Afrika. De

De enorme aantallen tbc-patiënten, hiv-

publicaties over de succesvolle behandeling van de tbc/hiv-co-infectie maakten
me nieuwsgierig. Dat wilde ik graag met
eigen ogen zien en meemaken. Een beslissing waar ik zeker geen spijt van heb. Het

ZUID-AFRIKA HEEFT

patiënten en patiënten met beide ziek-

NU HET GROOTSTE

hiv-co-infectie)

HIV-PROGRAMMA TER WERELD

ten (70% van de tbc-patiënten heeft een
vormen

natuurlijk

een

zware belasting voor de werkers in de gezondheidszorg. Vooral het in zorg houden

is echt ongelooflijk wat er in Zuid-Afrika in

en bieden van voldoende support blijkt een

de afgelopen vijf jaar allemaal bereikt is, zo-

grote uitdaging. Zeker met het oog op de

wel op het gebied van de diagnostiek als de

door de overheid geadopteerde UNAIDS
90-90-90 strategie met als doelstelling dat

behandeling.
Bij aankomst in 2012 was de drempelwaar-

Helaas blijkt dit in de praktijk behoorlijk

in 2020 90 procent van alle hiv-positieven

de van het CD4-getal voor de start van

tegen te vallen. Een recente nationale studie

hun status kennen, 90 procent daarvan be-

ART net omhoog gegaan van <200/mm3

naar de impact van de implementatie van de

handeld wordt en van die groep 90 procent

naar <350/mm . In januari 2015 werd het

GeneXpert laat zien dat het aantal patiën-

virologische suppressie heeft bereikt. Wat

opnieuw verhoogd tot <500/mm3 en vanaf

ten dat zes maanden na de diagnose is ge-

betreft tuberculose moet 90 procent van

september 2016 geldt het ‘test and treat’

start slechts is toegenomen van 55 procent

alle kwetsbare groepen gescreend zijn en

beleid, waarbij iedereen die hiv-positief

in 2011 naar 63 procent in 2013. Binnen

90 procent van de tbc-gediagnostiseerden

is, ongeacht het CD4-getal, met ART kan

deze groep is het gemiddelde aantal dagen

worden behandeld met een succespercen-

starten.

tot de start gehalveerd van 44 tot 22 (3).

tage van 90 procent (4). Volledige integra-

Na een moeizame start heeft Zuid-Afrika

Om de opsporing en duur tot start be-

tie van de twee programma’s is hierbij cru-

nu met ruim 3,4 miljoen mensen onder be-

handeling te verbeteren, krijgen we sinds

ciaal. Kortom, Zuid-Afrika is een land met

handeling (op een totale bevolking van 54

kort iedere week van het laboratorium een

ambitie.

miljoen) het grootste hiv-programma ter

overzicht met alle GeneXpert RR-uitslagen.

wereld. Het percentage hiv-geïnfecteerden

Als de kliniek niet binnen twee weken een

is gedaald van 8 in 2008 tot 1,5 in 2015

afspraak voor de nieuwe patiënt heeft

Literatuur

en de levensverwachting is met meer dan

gemaakt, bellen we zelf. Daarnaast is de-

1. 	www.gov.za/about-sa/health

10 jaar gestegen (1, 2). Het testen gebeurt

centralisatie waardoor de zorg dichter bij

2.	Bekker LG, Venter F, Cohen K et al. Provision of

nu op grote schaal via de HIV rapid test,

de patiënt komt een belangrijke factor. De

antiretroviral therapy in South Africa: the nuts and

een vingerprik waarna de uitslag binnen 20

introductie van bedaquiline in 2015 voor

minuten bekend is. Dit programma wordt

met name pre-XDR/XDR-tuberculose en

grotendeels uitgevoerd op primary health

patiënten met ototoxiciteit was een andere

care niveau door NIMART (Nurse Initiated

mijlpaal voor Zuid-Afrika. Ook hier hebben

Management of ART) getrainde verpleeg-

we met ruim 4.500 patiënten inmiddels het

kundigen.

grootste cohort ter wereld.

3

bolts. Antivir Ther. 2014;19 Suppl 3:105-16
3.	
Linkage to care for rifampicine-resistant TB in
South Africa: A national cohort study assessing
the impact of Xpert implementation. Main Report
November 2016
4.	
The 90-90-90 Compendium, Health Systems
Trust October 2016
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San Borkus
sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding,
GGD Regio Utrecht

Berichten van
het Wereldcongres van
de Union in Liverpool
Het 47e wereldcongres van de International Union against Tuberculosis and Lung Disease, eind oktober vorig
jaar in Liverpool, had als thema ‘Confronting Resistance: Fundamentals to Innovations’. In dit artikel een
selectie uit de vele boeiende bijeenkomsten: over de groeiende ongelijkheid tussen mannen en vrouwen,
over psychiatrie, over nieuwe LTBI-cijfers en over de sociaal-economische situatie in Noordwest-Engeland.

‘THE GROWING GENDER GAP’
Meer mannen dan vrouwen krijgen tuberculose en de uitkomst is voor hen slechter.
Zo liepen in 2015 5,9 miljoen mannen en
3,5 miljoen vrouwen de ziekte op, naast
ongeveer 1 miljoen kinderen. In dat jaar
stierven 1 miljoen mannen en een half miljoen vrouwen aan tuberculose.
Mannen hebben wereldwijd een achterstand ten opzichte van vrouwen als het om
tuberculose gaat. Uit cijfers uit Zuid-Afrika
en Zambia blijkt dat mannen meer contacten infecteren dan vrouwen. Vrouwen
werden ongeveer even vaak besmet door
mannen als door vrouwen terwijl mannen
in toenemende mate door mannen worden
geïnfecteerd naarmate ze ouder worden.
De verschillen tussen mannen en vrouwen
zijn in de afgelopen decennia toegenomen.

Oorzaken
Mannen hebben vaker tuberculose dan
Dakloze in Liverpool

(Fotografie: signaturesliverpool)

vrouwen door genetische verschillen en
door verhoogde blootstelling aan risicofactoren als roken, alcoholmisbruik en werk
waarbij de longen kunnen worden aangetast zoals in de mijnbouw. Mannen wach-
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ten langer voor ze naar een dokter gaan en

culose en de mentale gezondheid bevorde-

schatting 23 procent van de wereldbevol-

moeten langer wachten voor ze zorg kun-

ren en transmissie van (MDR-)tuberculose

king geïnfecteerd is, dit zijn 1,7 miljard

nen krijgen. Het duurt gemiddeld één jaar

verminderen. Schattingen van de preva-

mensen. De hoogste LTBI-prevalentie is in

langer voor een man de diagnose krijgt.

lentie van depressie bij tbc-patiënten lopen

Zuidoost-Azië, de West Pacific en Afrika.

Mannen willen niet het risico lopen hun baan

uiteen van 11 tot wel 80 procent.

Het nieuwe onderzoek is gedaan omdat

kwijt te raken door een ziekmelding en stellen

actuele cijfers nodig zijn voor de eliminatie

daarom het doktersbezoek lang uit. In veel

Oorzaken

van tuberculose. Zowel veranderingen in de

landen geeft het grote problemen als een

Tbc-patiënten kunnen al een psychiatri-

demografie, de aantallen en verspreiding

man zijn baan verliest: geen inkomen, verlies

sche ziekte hebben voordat zij tuberculose

als ook nieuwe wetenschappelijke inzichten

van aanzien, isolatie en mogelijk het kwijtra-

krijgen. Psychiatrische aandoeningen kun-

en beschikbaarheid van nieuwe data maak-

ken van zijn echtgenote. Mannen praten niet

nen ook verergeren, getriggerd worden of

ten een nieuwe schatting noodzakelijk.

over hun gezondheid en hebben minder mo-

nieuw ontstaan tijdens de behandeling. Uit

Toekomstig

gelijkheden om hulp te zoeken als ze die nodig

onderzoek is gebleken dat er na een infectie

moeten zijn op betere diagnostiek die

hebben. Tbc-zorg is vaak gekoppeld aan hiv-

met BCG of H37Rv (tbc-variant die in het

kan

bepalen

programma’s, en die zijn beter toegankelijk

lab wordt gebruikt voor onderzoek) veel

baat

hebben

voor vrouwen.

kynurenine vrijkomt. Een verhoogde kynu-

behandeling. Voor een succesvolle tbc-

De situatie van mannen kan worden ver-

renine-productie lijkt een belangrijke rol te

bestrijding op de lange termijn is een agres-

beterd door:

spelen bij het ontwikkelen van depressies.

sieve aanpak van LTBI’s nodig.

onderzoek
welke
bij

een

zou

gericht

LTBI-patiënten
profylactische

-	bewustwording van deze problematiek

Aanpak

Bronnen

-	inkomensverbetering voor de patiënten

Een voorbeeld van een mogelijke aanpak

The Global Burden of Latent Tuberculosis Infection:
A Re-estimation Using Mathematical Modelling;

bij tbc-artsen en -verpleegkundigen;
door leningen en kredietfaciliteiten; en

is het Zero TB-project, waarbij patiënten

-	het toegankelijker maken van de zorg

worden gescreend op psychiatrische ziektes

voor mannen door het inzetten van

en zo nodig psychosociale ondersteuning

mobiele units en spreekuren in de

wordt gegeven. Bij de anamnese wordt

avonden of weekenden.

naast de gebruikelijke vragen ook gevraagd

Rein Houben en Peter Dodd

naar drugsgebruik, depressieve klachten,

TUBERCULOSE IN NOORDWESTENGELAND

Nadelen voor vrouwen

sociale steun en huiselijk geweld. Met de

Liverpool ligt in Noordwest-Engeland en

Vrouwen hebben het nadeel dat tuber-

Patient Health Questionnaire (PHQ-9)

heeft na Londen de grootste bevolkings-

culose bij hen minder snel wordt herkend

wordt gecheckt of er sprake is van depres-

dichtheid. De regio is een achterstands-

dan bij mannen. Zij krijgen ook vaker een

sieve klachten. Patiënten met een hoge

gebied met toenemende armoede en on-

behandeling van een minder gekwalificeer-

score worden doorverwezen naar de GGZ.

gelijkheid op het gebied van inkomen en
gezondheid. De armoede in de regio wordt

de hulpverlener. Ten slotte zijn behandelingen ontwikkeld op basis van het mannelijk

Bronnen

veroorzaakt door disproportionele bezui-

lichaam als prototype.

TB and mental disorder treatment integration: Needs
and receptivity of global NTPs; Annika Sweetland
Depression: a silent driver of the global tuberculosis
epidemic; Annika Sweetland
Biomarkers for TB and Depression; Afranio Kritski en
Leonardo Ribeiro Batista Silva

nigingen door de overheid en een hoge

Bronnen
Sex differences in Tuberculosis Burden and Notifications in Low- and Middle-Income Countries: a Systematic Review and Meta-analysis; Katherine Horton
en Rein Houben
The influence of masculinity on care seeking for TB;
Graham Hart, Moses Kumwenda, Augustine Choko,
Geoff Chipungu, Rodrick Sambakunsi, Kruger Kaswaswa
Strategies for Reaching Men through Occupational
Screening in Lagos, Nigeria; Nkem Chukwueme,
Mustapha Gidado, Ellen Mitchell, Hussein AbdurRazzaq, Richard Adegbola.

Zero TB Cities project; Amir Khan

werkloosheid. De verwachting is dat de armoede en de inkomensongelijkheid verder
zullen stijgen door politieke beslissingen.
In Engeland is tuberculose sterk gerelateerd
aan armoede. De ziekte komt vooral voor
onder de 10 procent van de bevolking
met de laagste sociaal-economische sta-

WERELDWIJD 23 PROCENT LTBI’s

tus. Noordwest-Engeland kent veel sociale

In het kader van de voortgang van de End

problematiek: er zijn veel daklozen, gede-

TB Strategy hebben Rein Houben en Peter

tineerden, intraveneuze druggebruikers en

Dodd de wereldwijde prevalentie van LTBI’s

alcoholisten. Dit zijn risicofactoren voor

opnieuw onderzocht. Wereldwijd blijkt niet

tuberculose. In het centrum van Liverpool

32 procent maar naar schatting 23 procent

was de problematiek zichtbaar door het

van de bevolking geïnfecteerd te zijn met

schokkend grote aantal daklozen op straat.

DEPRESSIE EN TUBERCULOSE

tuberculose. De vorige schatting van 32

De toenemende complexiteit bij tbc-

Depressie is een vaak voorkomende ziekte

procent werd gedaan in 1997 als onder-

patiënten betekent dat er ondanks hun

bij tbc-patiënten. Depressieve tbc-patiën-

deel van het WHO Global Surveillance and

dalende aantal meer geld nodig is.

ten hebben vaker een trager herstel, een

Monitoring Project.

Bronnen

langere infectieduur, een slechter behandelresultaat, secundaire resistentie en een

1,7 miljard mensen met LTBI

Equitable tuberculosis care in the North West of

grotere kans op overlijden. Behandeling

Op grond van 131 LTBI-onderzoeken

England: analysis of Tuberculosis; Peter MacPherson

van de depressie kan het herstel van tuber-

van 1934 tot 2014 blijkt dat in 2014 naar

en Bertie Squire
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Connie Erkens
arts consulent tbc-bestrijding, KNCV Tuberculosefonds

De effectiviteit van
de tbc-bestrijding
onder de loep
De auteur promoveerde op 29 maart jl. op ‘Evaluating the effectiveness of interventions for the prevention of
tuberculosis in a low-incidence setting’. Het proefschrift is gebaseerd op epidemiologisch onderzoek, in nauwe
samenwerking met GGD’en, naar de praktijk van de Nederlandse tbc-bestrijding. Een overzicht in vogelvlucht.

V

erbindend thema in de studies is

Screening immigranten

de bijdrage van routinesurveillance

De eerste studie presenteert de eerste Ne-

aan de evaluatie van de effectiviteit

derlandse evaluatiestudie naar de effectivi-

van preventieve interventies. Surveillance

teit van röntgenscreening onder immigran-

wordt gezien als één van de pijlers van de

ten in de periode 1998-2002. Doel was tot

openbare gezondheidszorg: het toezicht op

een schatting te komen van de opbrengst

het voorkomen van overdraagbare ziekten.

en de dekkingsgraad van de screening van

De continue beschrijving van de epidemio-

immigranten bij binnenkomst in Neder-

logische situatie maakt het mogelijk ver-

land en de halfjaarlijkse vervolgscreening

heffingen snel te signaleren, informatie te

en het identificeren van risicogroepen voor

verkrijgen voor planning van bestrijdings-

tuberculose. KNCV Tuberculosefonds en

maatregelen en het effect van bestrijdings-

GGD’en kregen van ZonMW subsidie om

maatregelen te volgen.

een monitoringsysteem op te zetten.
De opbrengst van binnenkomstscreening

De onderzoeksvragen sloten aan bij actuele

was in alle subgroepen hoog. De gemid-

vragen over de dagelijkse praktijk van de

delde dekkingsgraad en de opbrengst van

tbc-bestrijding:

vervolgscreening bleek echter laag. De

•	Hoe effectief is screenen van immigran-

opbrengst van vervolgscreening was het

ten die in Nederland willen verblijven?

Wachtkamer van de GGD Amsterdam.
Zonder de inspanningen van de medewerkers
van de afdeling tbc-bestrijding van de GGD’en
zou onderzoek naar verdere verbeteringen
onmogelijk zijn.
(Fotografie: KNCV / IS Vormgeving)
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hoogst onder immigranten met afwijkingen

•	Wat is de toegevoegde waarde van

op de initiële thoraxfoto bij binnenkomst.

nieuwe testen voor de bestrijding van

Dat laatste was dus de belangrijkste voor-

latente tbc-infectie (LTBI)?

speller voor de kans op het ontstaan van

•	Hoe goed is de tbc-zorg voor kinderen
in Nederland?
•	Wat is de effectiviteit van screenen op
en behandelen van LTBI?

tuberculose in de eerste twee jaar na binnenkomst.
Op basis van de resultaten van deze studie besloot de Commissie voor Praktische
Tuberculosebestrijding (CPT) in 2007 de

vervolgscreening van immigranten met een

Tuberculose en preventie bij kinderen

vens over 37.729 personen met LTBI die in

normale thoraxfoto bij binnenkomstscree-

De Stop TB Partnership riep in 2011 op tot

de periode 1993-2013 gemeld werden aan

ning te beperken.

een verhoogde aandacht voor preventie

het NTR beschrijven we trends in de doel-

van tuberculose bij kinderen. Dit was de

groepen voor LTBI-screening, de diagnos-

De rol van IGRA

directe aanleiding om de gegevens in het

tische methodes en de behandelregimes.

Interferon-gamma release assays (IGRAs)

Nederlandse Tuberculoseregister (NTR) te

Daarnaast onderzochten we de determi-

waren nieuwe, meer specifieke testen voor

analyseren en de trends van tuberculose bij

nanten voor acceptatie en het voltooien

diagnostiek van LTBI, maar duurder in ver-

kinderen in Nederland te beschrijven. In het

van preventieve behandeling, en voor het

gelijk met de conventionele tuberculine-

bijzonder bestudeerden we welke gevallen

optreden van ernstige bijwerkingen.

huidtest (THT of Mantoux-test). In 2007

van tuberculose door preventieve maatre-

Twee derde van de personen met LTBI

was de potentiele toegevoegde waarde van

gelen voorkomen hadden kunnen worden.

werd gevonden door contactonderzoek.

deze testen voor de Nederlandse tbc-be-

De tbc-incidentie bij kinderen daalde over

Het aantal mensen met immunosuppressie-

strijding nog onbekend.

twee decennia van 3,6 in 1993 naar 1,9 per

ve aandoeningen, ouderen en in het bui-

Op initiatief van de CPT werd gestart met

100.000 personen in 2012. De daling was

tenland geboren personen nam in recente

een prospectief evaluatieonderzoek. KNCV

sterker bij in Nederland geboren kinderen

jaren toe: een gevolg van veranderingen in

Tuberculosefonds en ZonMW financierden

dan bij buiten Nederland geboren kinderen.

het beleid en de toepassing van IGRAs. In

de database binnen de webapplicatie Osiris

In totaal 64 procent van de kinderen met

totaal startte 77 procent van de gemelde

bij het RIVM. In de periode 2008-2010 re-

tuberculose werd gevonden door actieve

personen met preventieve behandeling, die

gistreerden GGD’en hierin de testresultaten

opsporing zoals contactonderzoek of bin-

werd voltooid door 82 procent van hen,

van de THT en IGRA en de nodige achter-

nenkomstscreening. In het buitenland ge-

terwijl 8 procent stopte vanwege ernstige

grondgegevens van ruim 4.000 personen

boren kinderen werden relatief minder vaak

bijwerkingen. Kinderen en personen met

die met IGRA werden getest.

door contactonderzoek gevonden. Negen-

immunosuppressieve aandoeningen start-

Uit vergelijking van het aantal personen

tig procent van de kinderen voltooide de

ten vaker met preventieve behandeling en

gediagnostiseerd met LTBI op basis van

tbc-behandeling met succes. Negenender-

voltooiden de behandeling vaker. Personen

het resultaat van enkel THT en op basis

tig procent van de kinderen met tubercu-

behandeld met rifampicine of een combi-

van IGRA bleek dat tenminste 60 procent

lose die behoorden tot de doelgroep voor

natie van rifampicine/isoniazide voltooiden

van de personen bij wie op grond van de

BCG-vaccinatie waren niet gevaccineerd.

de behandeling vaker dan personen be-

THT-reactie LTBI zou zijn vastgesteld, een

We concludeerden dat de bestrijding in

handeld met isoniazide monotherapie en

negatieve IGRA-uitslag had. Dertien pro-

Nederland ruim voldoet aan de conventi-

hadden een lagere kans op ernstige bijwer-

cent van de personen met een THT onder

onele criteria voor goede tbc-bestrijding

kingen.

het afkappunt voor de diagnose LTBI had

zoals vroege opsporing en succesvolle be-

Voor personen gemeld met LTBI in de pe-

een positieve IGRA. De IGRA veranderde

handeling. Wel was er bij 37 procent van

riode 2005-2011 bestudeerden we de kans

bij 41 procent van de geteste personen de

de kinderen met tuberculose sprake van

en de risicofactoren op het optreden van

uiteindelijke diagnose en het beleid.

tenminste één gemiste kans voor preventie.

actieve tuberculose na een LTBI-diagnose.

We berekenden dat de meerkosten van

Op grond van onze studie is verdere pre-

Hiervoor zochten we in het NTR-tbc-

IGRA na THT gecompenseerd werden door

ventie van tuberculose mogelijk door scree-

register naar personen die eerder gemeld

het kleinere aantal personen aan wie een

ning op LTBI van kinderen van immigranten

werden met LTBI. De kans op tuberculose

preventieve behandeling werd voorge-

afkomstig uit landen waar tuberculose nog

bleek het hoogst bij tbc-contacten, en pre-

schreven. Wanneer alleen IGRA zou zijn

veel voorkomt en door verbetering van

ventieve behandeling bij tbc-contacten re-

gebruikt waren de meerkosten wel aan-

de vaccinatiegraad in de doelgroep voor

duceerde de kans op tuberculose met ruim

zienlijk.

BCG-vaccinatie.

de helft. Kinderen jonger dan 5 jaar hebben
het hoogste risico op progressie van tuber-

De conclusie was dat IGRA als test om op
grond van een positieve THT-reactie de

LTBI

culose. De incidentie van tuberculose onder

diagnose LTBI te bevestigen onnodige pre-

De End TB-strategie van de Wereldge-

personen die de preventieve behandeling

ventieve behandelingen bespaart, weinig

zondheidsorganisatie was aanleiding voor

voltooiden, afbraken of geen preventieve

kostenverhogend is en daarnaast de diag-

nieuwe richtlijnen voor de aanpak van

behandeling ontvingen was respectievelijk

nostiek van LTBI in BCG-gevaccineerde po-

latente tuberculose-infectie (LTBI). Ne-

187, 436 en 355 per 100.000 persoonjaren

pulaties verbetert. De CPT nam de conclu-

derland loopt daarin al decennia voorop.

voor tbc-contacten en 63, 96 en 110 voor

sies over en vanaf 2011 is het gebruik van

Twee hoofdstukken in het proefschrift zijn

de overige doelgroepen samen. De risico-

IGRA als confirmatietest na THT aanbevo-

daarom gewijd aan de praktijk van LTBI in

categoriën pre- en post-expositie screening

len in de officiële richtlijn voor diagnostiek

Nederland.

van LTBI.

Aan de hand van de registratie van gege-

lees verder >>
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a g e n da t rainingen, c urs ussen en co ngr essen
‘Werken in de tuberculosebestrijding’
(basiscursus + cursus contactonderzoek)

Locatie: Den Haag/Utrecht
Organisatie: KNCV Tuberculosefonds
Informatie: niesje.jansen@kncvtbc.org

31 mei – 2 juni 2017

18e Wolfheze Workshops

Locatie: Den Haag
Organisatie: KNCV Tuberculosefonds/WHO regional office for
Europe/ECDC
Informatie: wolfheze@kncvtbc.org

15 en 16 juni 2017

Nederlandstalige Tuberculose
Diagnostiek Dagen

Locatie: Tuberculosecentrum Beatrixoord Haren (Groningen)
Organisatie: Stichting Tuberculose Educatie
Informatie: https://www.erasmusmc.nl/memi/actualiteiten/ntdd

18 – 20 september 2017

5th European Advanced Course in
Clinical Tuberculosis

Locatie: Nobel Forum, Stockholm
Organisatie: Karolinska Institutet
Informatie: marianne.wieser@kncvtbc.org

11 – 14 oktober 2017

48th Union World Conference on
Lung Health

Locatie: Guadalajara, Mexico
Informatie: http://guadalajara.worldlunghealth.org/

mei t/m november 2017

Tegen de
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d i a g n o s e i n b e e ld

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

Contactonderzoek:
thoraxfoto toont een snel
progressieve afwijking

D

e thoraxfoto rechts toont een forse hoeveelheid pleu-

patiëntenpopulatie van de GGD af van die van de klinisch werk-

ravocht met mediastinale shift, waarbij het hart en de

zame longartsen, omdat daar juist de klachten aanleiding vormen

trachea naar rechts verplaatst zijn. De gehele linker

voor de verwijzing naar het ziekenhuis. De man waar het hier

thoraxhelft is gevuld met vocht. Twee weken eerder (linker-

om gaat had bij zijn eerste foto geen klachten, behalve enige be-

foto) was ook al sprake van pleuravocht, maar dat beperk-

nauwdheid. Hij hoestte niet en was niet in staat om sputum te

te zich tot het linker onderveld. De foto’s werden gemaakt

produceren. Op dezelfde dag nog startte hij met de behandeling.

bij een 18-jarige man die enkele maanden tevoren contact

Twee weken later had hij wel klachten: forse benauwdheid met

had gehad met een besmettelijke tbc-patiënt. Bij de eer-

neusvleugelen, niet meer plat kunnen liggen en thoracale pijn. De

ste ronde van het contactonderzoek vonden we bij hem een

tbc-arts verwees patiënt met spoed naar de longarts voor opname

positieve

en ontlastende pleurapunctie. Hierbij is 5 liter vocht afgevloeid.

tuberculinehuidtest,

een

positieve

IGRA-bloed-

test en de afwijkende foto, passend bij pleuritis tuberculosa.

Uit dit vocht werd de tbc-bacterie gekweekt.
Een half jaar later was patiënt genezen, waarbij op zijn foto nog

Als de GGD bij een contactonderzoek actieve tuberculose vindt,

geringe restafwijkingen zichtbaar waren in de vorm van een pleura-

wordt de tuberculose meestal opgespoord in een stadium dat

adhesie linksonder zonder pleuravocht.

de patiënt nog geen klachten heeft. Daarmee wijkt de tbc-
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Nederlandse overheid steunt
gezamenlijke aanpak tbc/hiv
Vorig jaar startte KNCV Tuberculosefonds een vijfjarig project
voor een samenhangende aanpak van tbc en hiv in een aantal
zwaar getroffen landen. Door nauw samen te werken met lokale gezondheidscentra en vrijwilligersorganisaties zetten we een
gezamenlijke aanpak op, waarvan de blauwdruk later ook in
andere steden en landen te kopiëren is. Het project wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid vanuit de bijdrage aan
Global Fund: het multilaterale fonds voor de bestrijding van aids,
tuberculose en malaria.
Na Nigeria, Kazachstan, Nepal en Swaziland werd het project
onlangs uitgebreid naar de Filipijnen. Samen met partnerorganisatie Hivos levert KNCV kennis en expertise aan lokale organisaties in de hoofdstad Manila, zoals de Santo Nino de Tondo Parish
Church, het Cannosa Health and Social Center en Love Yourself,
een Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transsexual and Intersexed (LGTBI-)organisatie met maar liefst 800 vrijwilligers en
activisten. De laatste startte zes jaar geleden als een hiv-testkliniek voor mannen die seks hebben met mannen. Aan deze test
De officiële aftrap van het project in de Filipijnen vond plaats
op 12 januari.
(Fotografie: KNCV Tuberculosefonds / Hivos)

bleek een enorme behoefte te bestaan en inmiddels hebben ze
meer dan 40.000 personen getest. Met ondersteuning van KNCV
gaan zij nu ook tbc-diagnostiek en -zorg integreren in hun aanpak.

Berichten
Amsterdam

Joyce Toet daar in dezelfde rol het team

Groningen

Vanaf 1 januari is Ulla Al-Saad niet meer

versterken.

Op 2 januari 2017 is Hanneke Stoffers
gestart als sociaal verpleegkundige tbc-

werkzaam als AIOS bij de afdeling tbcbestrijding van de GGD Amsterdam.

bestrijding bij de GGD Groningen.

Doetinchem/Apeldoorn/Harderwijk
Bo Visser is op 1 februari 2017 begonnen

Den Haag
Jan Reijnders en Tet van der Pol zijn vertrokken

als

sociaal

als sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding

Rotterdam

bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Op respectievelijk 16 januari en 1 maart
2017 zijn Mariëlla de Lang en Patrick van

verpleegkundigen

Heckers begonnen als sociaal verpleegkun-

tbc-bestrijding bij de GGD Haaglanden

Heerlen/Maastricht

vanwege het bereiken van de pensioenge-

Vanaf

rechtigde leeftijd, op respectievelijk 15 no-

Schreuders werkzaam als sociaal ver-

dam Rijnmond.

vember 2016 en 1 april 2017. Op 1 maart

pleegkundige tbc-bestrijding bij de GGD

Daar zijn ook drie nieuwe longartsen

is Hewan Teshome gestart als sociaal ver-

Zuid-Limburg. Mirjam Henssen is daar

gestart: Nelleke Koedoot (per 1 december

pleegkundige tbc-bestrijding bij de GGD

sinds deze datum niet meer werkzaam als

2016), Upama Rai (per 1 januari 2017) en

Haaglanden en vanaf 1 juni komt ook

sociaal verpleegkundige.

Dennis van Leeuwen (per 15 januari 2017).

Tegen de
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november

2016

is
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digen tbc-bestrijding bij de GGD Rotter-

Tuberculose in nederland

Rapportage NTR tot en
met vierde kwartaal 2016
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Alles d ra a i t o m t o e g ang : t o t de j uiste
zorg, m e d i c i jn e n e n o nde r s t e uni ng
Mayra Arias is de nieuwe teamcoördinator voor het
‘acces to care’ team bij KNCV Tuberculosefonds. Al
vroeg in haar carrière, in haar geboorteland Honduras,
was Mayra getuige van het lijden dat tuberculose kan
veroorzaken. Na de middelbare school in de Verenigde
Staten studeerde ze medicijnen in Honduras. Na haar
studie ging ze aan de slag in een plaatselijk ziekenhuis
waar ze tbc- en hiv-patiënten verzorgde. “Omdat er
toen in Honduras nog geen antiretrovirale therapie
beschikbaar was, volgde ik patiënten van diagnose tot
sterfbed, in de meeste gevallen door tuberculose en het
ontbreken van toegang tot de juiste zorg, medicijnen
en ondersteuning.”

Door het dagelijkse contact met de gevolgen van tuberculose raakte
Mayra steeds meer geïnteresseerd in tbc-bestrijding en reisde ze
naar de Verenigde Staten om daar Public Health te studeren. Na
het behalen van haar master begon ze in de internationale tbcbestrijding met projecten in Peru, Honduras, Indonesië en
Cambodja. Ondertussen promoveerde ze op een epidemiologisch
onderwerp en werkte ze in Washington DC met PATH in Vietnam,
Cambodja en Mexico en met de WHO in Mongolië en Rusland.
Na haar werk in Washington DC begon Mayra aan haar enige baan
buiten de tbc-bestrijding, bij de Verenigde Naties. “In mijn tijd bij
de VN heb ik geleerd dat tuberculose niet alleen een medische zaak
is, maar vooral een sociale ziekte, met meerdere ingangspunten en
oplossingen,” vertelt ze.
Tijdens haar periode bij de Universiteit van Alabama in Birmingham
kwam Mayra in contact met KNCV via Jan Voskens in Indonesië.
“De werkwijze van KNCV beviel me, vooral de nadruk op het
versterken van de landen zelf sprak me aan. KNCV-medewerkers
stonden er collegiaal naast de plaatselijke mensen. Je kon duidelijk
zien en horen hoeveel wederzijds respect er ter plaatse was.”
Inmiddels is Mayra een paar maanden bezig als coördinator van
het team ‘access to care’. Dit team richt zich op het verbeteren
van de toegang tot goede tbc-zorg en optimaliseren van de
behandeltrajecten. In Centraal-Azië introduceert haar team kortere
behandelingen die minder giftig zijn en veelbelovende nieuwe
mogelijkheden bieden om de behandeling lichter en meer succesvol
te maken. Ze hoopt vooral dat ze kan helpen haar team bij elkaar
te brengen, en de gefragmenteerde takenpakketten samen naar één
gezamenlijk doel te brengen. Zo helpt Mayra iedere dag om tbcpatiënten toegang tot de juiste zorg, medicijnen en ondersteuning
te bieden.

KNCVTBC.ORG

