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Rifampicine-resistentie in Suriname
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Eén cluster
WGS liet verder zien dat de isolaten van
de 29 patiënten met RR-tuberculose 12 of
minder ‘single nucleotide polymorphisms’
(SNPs) met elkaar verschilden en dus tot
eenzelfde cluster behoren. Er is dus sprake
van voortdurende transmissie en daarom
is het belangrijk deze transmissieketens
verder te onderzoeken, om deze vorm van
resistente tuberculose terug te dringen.

PRESENTATIE HOLLAND PAVILJOEN
‘Rifampicin Resistant Tuberculosis in Suriname’

41

