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OPINIE

Wa t is de a nde r e k a n t v a n h e t g e l i j k ?

TBC-SCREENING BIJ START
IMMUNOSUPPRESSIE
Een miskende en dus niet behandelde
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mycobacterie (NTM) gaan behandelen?

een verhoogd risico hebben, krijgen wel
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Behandelen met tuberculostatica heeft

diagnostische testen (THT en IGRA). Aan
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de hand hiervan wordt bepaald of zij in
aanmerking komen voor behandeling van

Nationaal zijn er vele vakgebonden richtlijnen voor tbc-screening voorafgaand
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aan immunosuppressie, maar er is geen

Om onnodig testen op en/of behande-

uniform beleid.

LTBI.
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LTBI of toch niet?
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immunosuppressieve
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behandelaren van deze patiëntencatego-
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pressieve medicatie gaan krijgen eerst een
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behulp van een vragenlijst.
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Dilemma
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kans op missen van deze diagnose te

De commissie zag zich gesteld voor een

geen verdere diagnostiek middels THT

minimaliseren.
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of IGRA. Zij hebben immer een zeer lage

Vergeet ook niet dat een negatieve test ook

standaard voor latente tbc-infectie (LTBI),
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nog eens een momentopname is. Dit werd
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catie in dit tijdschrift. Door de meestal

behandeling met tuberculostatica voor
-

Patiënten met een hoog risico op LTBI
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komen.
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sieve therapie gaan patiënten doen wat ze
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Een negatief op LTBI geteste reumapatiënt
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te doen als de THT zwak positief uitvalt?
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geldt ook hier weer het adagium: Think TB!
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