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Transmissie tussen patiënten geboren
in Nederland en in het buitenland
In Nederland wordt de tbc-incidentie sterk beïnvloed door migratie uit hoogendemische gebieden, en is er verder een lage transmissiegraad onder de algemene
bevolking met incidentele uitbraken.
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Figuur. Veronderstelde transmissie in nieuwe VNTR clusters, 2009-2015

(‘DNA-fingerprin-

ting’). Sinds 2009 wordt dit gedaan met de
variable number of tandem repeats’ (24loci VNTR) typering (per 1 januari 2019
vervangen door ‘whole genome sequencing’). Patiënten met identieke tbc-isolaten
in VNTR-typering vormen een cluster en
de GGD zoekt op basis van deze informatie naar epidemiologische verbanden tussen clusterende patiënten. Er zijn clusters
die tientallen jaren bestaan en steeds iets
aangroeien; er zijn ook clusters die beperkt
blijven tot een paar patiënten en er zijn
genotypes die maar één keer gezien worden in Nederland (‘unieke fingerprints’).
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