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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.
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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)
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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?
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• Alle tbc-patiënten dienen een hiv-test aangeboden te krijgen.
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•	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
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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
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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)
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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)
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Europa
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Afrika
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36,6
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7,4
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7,0

digheid van beide ziekten is geborgd.

lokalisatie tuberculose en kweekbevestiging
pulmonaal
49

36,3
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44,1

pulmonaal + extrapulmonaal

36

26,7

535

12,3

extrapulmonaal

50

37,0
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65+ jaar

kweekbevestiging*
wijze van opsporing
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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-
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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.
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