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Tuberculose onder
gezondheidswerkers:
Lessen voor infectiepreventie

Een analyse van tbc-gevallen onder gezondheidswerkers in Nederland werpt licht
op de belangrijkste oorzaken van nosocomiale besmetting. Een artikel in ‘Infection
Control & Hospital Epidemiology’ (1) benadrukt de noodzaak van snel en grondig
onderzoek naar elk tbc-geval onder gezondheidswerkers in lage-incidentielanden.
Een samenvatting.
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32 GEZONDHEIDSWERKERS

Resultaten
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HUN WERK IN NEDERLAND
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TABEL. Kenmerken van gezondheidswerkers met tuberculose in Nederland, 2000-2015
categorie I
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categorie IV
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%
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13
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44

131

9

3

16

13

41

31.3%

vrouw

23

10

26

31

90

68.7%

leeftijd 20-34 jaar

15

4

21

12

52

39.7%

leeftijd 35-49 jaar

11

6

16

20

53

40.5%

leeftijd 50-64 jaar

4

1

2

6

13

9.9%

leeftijd 65-89 jaar

2

2

3

6

13

9.9%

30

8

22

36

96

73.3%

2

5

20

8

35

26.7%

longtuberculose

20

8

19

29

76

58.0%

extrapulmonale tuberculose

12

5

23

15

55

42.0%

kweek positief

23

9

28

21

81

61.8%

clusterende fingerprint

19

7

3

13

42

32.1%

3

2
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7
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27.5%
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4

15

24
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40.5%

9

2

0

5
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man
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periodieke screening
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2
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6.9%

klachten
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9

29
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88

67.2%

anders *

2

1

9

6
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13.7%

* bijvoorbeeld via migrantenscreening of aanstellingskeuring
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