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Dekking en opbrengst van tbccontactonderzoek in Nederland
Figuur. Prevalentie van tuberculose en LTBI onder onderzochte contacten
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Sp+ = sputum positief; sp-, cult+ = sputum negatief, cultuur positief; etb = extrapumonale tuberculose
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