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De kans op recidief-tuberculose
na tbc-behandeling in Nederland
Uit onderzoek naar recidief-tuberculose
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Van de patiënten met een afgeronde

‘Recurrent tuberculosis in the Netherlands’
(‘Late breaker presentation’ tijdens Unionsessie ´The Union student late-breaker session
on lung health’)
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behandeling hadden mannen, patiënten
met rifampicine-resistentie en patiënten
met een eerder recidief een significant
hoger risico op re-activatie. Bij patiënten
die de behandeling hadden afgebroken,
was er een significant hoger risico op
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