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speelt daarin in Nederland een centrale rol. 
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5.000 mensen aan tbc. Onnodig, want iedereen kan genezen.
Daarom helpen wĳ  wereldwĳ d landen met de organisatie van 
eff ectieve tbc-bestrĳ ding, onder meer met het opleiden van
artsen, onderzoekers en lokale gezondheidswerkers.
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R e d a c t i o n e e l

BCG-vaCCinatiE onDEr DE loEP
het beleid aangaande bcG-vaccinatie kent internationaal nogal 

wat verschillen. hoewel Nederland nooit is overgegaan tot 

vaccinatie van alle pasgeborenen, komt toch nog circa 10 procent 

van alle zuigelingen ervoor in aanmerking: meer dan 10.000 

kinderen per jaar. De Gezondheidsraad adviseert al meer dan een 

halve eeuw over bcG- en andere vaccinaties. In de documenten 

van de commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (cPT) 

waren deze adviezen tot nu toe verwerkt in werkinstructies en 

protocollen. een werkgroep is momenteel bezig een bcG-richtlijn 

op te stellen, waarin alle aspecten van bcG-vaccinatie worden 

beschreven. Daarom besteden we in dit nummer uitgebreid 

aandacht aan bcG.

De gemoederen over bcG-vaccinatie zijn in de literatuur en in de 

publieke gezondheidszorg vaak hoog opgelopen. Tot vandaag de 

dag zijn er duidelijke ‘believers’ en ‘non-believers’. een belangrijke 

oorzaak daarvan is dat het vaccin ontwikkeld werd in een tijd dat 

evidence-based medicine nog in de kinderschoenen stond en dat 

het vaccin zonder uitgebreid onderzoek werd geïntroduceerd. 

begin vorige eeuw wist men dat tuberculose door een bacterie 

werd veroorzaakt en via de lucht werd overgedragen, maar 

waren de mogelijkheden beperkt om de ziekte te voorkomen en 

te genezen. licht, lucht en levertraan was het adagium, en het 

duurde tot de jaren ‘40 voordat er een werkzaam medicijn kwam. 

Toen calmette en Guérin er in 1921 in slaagden een vaccin te 

bereiden van de tbc-bacterie die bij runderen veel voorkwam, was 

dat goed nieuws. het vaccin werkte beschermend bij dieren. 

De eerste toediening bij de mens typeerde de noodzaak om ‘iets’ 

te doen tegen een ziekte die ook bij kinderen veel slachtoffers 

maakte. het vaccin werd oraal gegeven aan een pasgeboren 

jongetje wiens moeder kort na de bevalling aan tuberculose 

overleed. De jongen zou worden opgevoed door zijn grootmoeder, 

die eveneens tuberculose had. Toediening van het vaccin was een 

moedige daad die in dit geval veel succes had. Verheugd wordt 

in het KNcV leerboek der Tuberculosebestrijding van 1951 

vermeld dat hij inmiddels 29 jaar is en nog steeds gevrijwaard 

van tuberculose.

schokkende nieuwe cijfers
In oktober geeft de Wereldgezondheidsorganisatie (Who) elk jaar 

het ‘Global Tb report’ uit, met nieuwe schattingen, nauwkeurige 

overzichten van het aantal gemelde patiënten per land en analyse 

van trends. al een paar jaar worden de schattingen naar boven 

bijgesteld vanwege tbc-prevalentieonderzoeken, onder andere 

in Indonesië en Nigeria. Die surveys lieten zien dat er veel meer 

patiënten waren dan op basis van meldingen werd geschat. 

Dit jaar is er opnieuw een bijstelling naar boven, omdat er 

bijna één miljoen meer tbc-patiënten in India zijn dan eerder 

verondersteld. schokkend nieuws. Dit zijn de cijfers: jaarlijks 

ontwikkelen wereldwijd 10,4 miljoen mensen tuberculose. slechts 

6,1 miljoen daarvan worden gemeld in nationale programma’s. 

Ieder jaar overlijden 1,8 miljoen mensen aan tuberculose, 

waarvan 0,4 miljoen aan tuberculose/hiv. en het aantal multi-/

rifampicineresistente tbc-patiënten is circa 600.000, dat wil 

zeggen 100.000 meer dan eerder geschat.

De grote uitdaging is om de bijna 4 miljoen ‘missing cases’ te 

vinden. Dat kan door het meldingssysteem te verbeteren, vooral in 

landen waar tuberculose ook in de privésector wordt behandeld, 

zoals in India, en door tbc-patiënten actief op te sporen. het zijn 

activiteiten waar KNcV Tuberculosefonds samen met partners 

hard aan werkt, ook in de eerder genoemde drie landen. 

Ter nagedachtenis aan Jan Voskens
Tot slot hebben we recent afscheid moeten nemen van KNcV-

landendirecteur in Indonesië Jan Voskens, een bijzondere tbc-

bestrijder en een warm mens. In dit nummer daarom aandacht 

voor Jan en het werk dat hij verrichtte in zijn geliefde Indonesië. 

Gerard de Vries 

KNcV TuberculosefoNDs

GerarD De VrIes

hoofdredacteur Tegen de Tuberculose
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Zoveel landen, 
zoveel zinnen

over de bcG-vaccinatie heersten vanaf het begin in 1921 de nodige meningsverschillen. ook 

vandaag nog passen verschillende landen een verschillend beleid toe. De komst van een nieuwe 

bcG-richtlijn is aanleiding om de geschiedenis van deze vaccinatie te belichten.

cin. Ook in nederland werd het aanvan-

kelijk alleen aan zuigelingen gegeven in 

gezinnen met open tuberculose. de toedie-

ning was via de mond, in drie porties met 

een interval van 48 uur. 

het lübeck-drama
Begin 1930 stierven in Lübeck veel kinde-

ren aan tuberculose na de BCg-vaccina-

tie. diepgaand onderzoek, ook in het ka-

der van de rechtszaak die daarop volgde, 

maakte duidelijk dat in het laboratorium 

van Lübeck de BCg-vaccinstam verontrei-

nigd was met een M. tuberculosis-stam die 

in dezelfde ruimte werd gekweekt (2). Het 

gevolg was dat 207 van de 251 gevacci-

neerde kinderen tuberculose ontwikkelden 

en 72 van hen overleden. Sindsdien wordt 

het BCg over de gehele wereld gekweekt 

in afzonderlijke laboratoria, waar niet met 

andere bacteriën wordt gewerkt.

beschermende werking
Sinds 1935 zijn verschillende gecontroleer-

de BCg-trials gedaan, vooral in de Verenig-

de Staten, die een wisselend beschermend 

effect lieten zien. In die jaren toonden ook 

case-control studies aan – onder andere bij 

leerling-verpleegkundigen in noorwegen en 

bij scholieren in denemarken die waren bloot-

gesteld aan een onderwijzer met tuberculose 

– dat BCg-vaccinatie een goede bescherming 

bood tegen tuberculose. de engelse Medical 

Research Council (MRC) trial, uitgevoerd in 

de jaren 1950-1970, liet een beschermend 

effect van 78 procent zien in het Verenigd 

Koninkrijk, terwijl de laatste grote BCg-trial 

(Chingleput, India, 1968-1983) juist geen 

bescherming (-5%) aantoonde.

de laatste twee decennia zijn echter een 

aantal systematische reviews en meta-ana-

lyses uitgevoerd met de oude BCg-trial data 

die nieuwe inzichten gaven, zoals een klei-

ner of geen beschermend effect bij kinderen 

of oudere personen waarbij tuberculine- 

reactiviteit niet zorgvuldig was uitgeslo-

ten. daarnaast verschilde het beschermend  

effect per breedtegraad, wat veroorzaakt 

wordt door het voorkomen van infectie 

met niet-tuberculeuze mycobacteriën (3). 

Gezondheidsraad adviseert in 
Nederland
Vanwege het Lübeck-drama werd ook 

in nederland de BCg-vaccinatie in 1930 

stopgezet (4). nadat duidelijk werd dat 

een laboratoriumfout het drama had ver-

oorzaakt, werd de vaccinatie op beperkte 

schaal hervat en geleidelijk uitgebreid naar 

intracutane toediening bij onder andere 

leerling-verpleegkundigen in sanatoria.

In 1950 adviseerde de gezondheidsraad 

om de indicatie van BCg-vaccinatie uit 

te breiden naar alle zuigelingen, leerlin-

gen van de hoogste klassen van de lagere 

scholen, studenten en militairen. dit advies 

werd echter een jaar later alweer inge-

trokken, toen ernstige complicaties (otitis, 

mastoïditis, fistelende klieren) optraden bij 

een aantal zuigelingen. de orale toediening 

werd gestaakt en de indicatie voor vaccina-

tie werd beperkt tot personen die blootge-

steld waren aan besmettelijke bronnen (ge-

zinsleden, medisch personeel) en degenen 

die tot een bevolkingsgroep behoorden 

waarin tuberculose vaak voorkomt.

die benadering heeft de laatste vijftig jaar 

standgehouden, waarbij vaccinatie van 

‘Zoveel landen, zoveel zinnen’ 

schreef Sickenga in een over-

zichtsartikel in 1969 in het ne-

derlands Tijdschrift voor geneeskunde over 

de plaats van de Bacillus Calmette-guérin 

(BCg)-vaccinatie in de tbc-bestrijding (1). 

en daarmee werd de ‘BCg-controverse’ 

goed getypeerd. Scandinavische landen 

vaccineerden op dat moment alle zuigelin-

gen (massale BCg-vaccinatie), terwijl in de 

Verenigde Staten vrijwel niet werd gevacci-

neerd. In nederland kwamen alleen bijzon-

der bedreigde groepen en personen voor 

vaccinatie in aanmerking. In de Bonds-

republiek duitsland werd het beleid zelfs 

per deelstaat bepaald. nu er een nieuwe 

BCg-richtlijn wordt opgesteld, is het een 

goed moment om 100 jaar geschiedenis 

van het vaccin op een rijtje te zetten.

ontdekking van het bcG-vaccin
Albert Calmette, een Franse arts/microbio-

loog, en Camille guérin, een Franse dieren-

arts, werkten sinds 1908 gezamenlijk aan 

de ontwikkeling van een vaccin tegen tu-

berculose, dat later hun naam kreeg. door 

herhaalde overentingen (230 maal) van 

een Mycobacterium bovis-stam op een 

gal-aardappelvoedingsbodem verloor deze 

geleidelijk zijn virulentie, zoals bij proefon-

derzoek werd vastgesteld bij het rund, de 

aap, de cavia, het paard en het konijn. 

In 1921 werd het vaccin voor het eerst ge-

geven aan een pasgeborene, waarvan de 

moeder kort na de bevalling aan tubercu-

lose overleed.

In nederland startte het Rijks-serologisch 

Instituut (nu het RIVM) in 1926 met de 

productie en aflevering van het BCg-vac-

DE GEsChiEDEnis van hEt BCG-vaCCin

3



gezinsleden en gezondheidswerkers sinds 

1979 werd afgebouwd vanwege de snel 

teruglopende incidentie in nederland en de 

mogelijkheid om latente infecties effectief 

op te sporen en te behandelen.

de indicatie beperkt zich nu tot kinderen 

van ouders die zelf afkomstig zijn uit een 

land met een tbc-incidentie van meer dan 

50 per 100.000. de gezondheidsraad be-

nadrukte in 2011 dat deze kinderen niet 

alleen risico lopen tijdens verblijf in het ge-

boorteland van hun ouders, maar ook risico 

in nederland hebben binnen de etnische 

groep als de incidentie verhoogd is (5).

Verschillend beleid 
Wij vergeleken het beleid in nederland, ze-

ven omliggende landen en drie landen met 

een vergelijkbare situatie (zie de tabel). In 

drie landen (België, duitsland en de Ver-

enigde Staten) wordt BCg-vaccinatie in het 

geheel niet gegeven. In een aantal landen 

(waaronder nederland) wordt vaccinatie 

aanbevolen voor pasgeborenen/zuigelin-

gen, afhankelijk van het land van herkomst 

van de ouder of kind, terwijl er ook landen 

zijn die vaccinatie bepalen op basis van het 

voorkomen van tuberculose bij bepaalde 

bevolkingsgroepen. Ook anno 2016 is het 

BCg-vaccinatiebeleid in landen met een 

lage tbc-incidentie nog altijd zeer divers. 

Meer informatie over het BCg-vacci-

natiebeleid in de wereld en per land 

kunt u vinden op www.tbc-online.nl of 

www.bcgatlas.org. 
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Tabel 1.  Indicatie bcG-vaccinatie van een aantal europese en andere landen met een lage tbc-incidentie

BCg-vaccinatiebeleid van kinderen woonachtig in het land Tijdstip van vaccinatie Overige indicaties

nederland •   met ouder(s) afkomstig uit een land met een tbc-
incidentie >50/100.000

•   0-11 jaar, afkomstig uit een land met tbc-incidentie 
>50/100.000 en nog niet met BCg gevaccineerd

6-12 maanden bepaalde reizigers

België •  niet bepaalde reizigers

Frankrijk •   met ouder(s) afkomstig uit een land met een hoge tbc-
incidentie

•   woonachtig in Parijs en omgeving (Ile-de-France regio)

direct na de geboorte

duitsland •  niet niet

Verenigd 
Koninkrijk

•   met (groot)ouder(s) afkomstig uit een land met een tbc-
incidentie >40/100.000.

•   0-15 jaar afkomstig uit een land met tbc-incidentie 
>40/100.000 en nog niet met BCg gevaccineerd

•   met actieve tuberculose in gezin (<5 jaar) en met 
negatieve tuberculinehuidtest (THT)

direct na de geboorte bepaalde gezondheidswerkers

noorwegen •   met ouder(s) afkomstig uit een land met een tbc-
incidentie >40/100.000

6 weken bepaalde reizigers;
gezondheidswerkers <35 jaar

Zweden •   met ouder(s) afkomstig uit een land met een tbc-
incidentie >30/100.000.

•   0-11 jaar, uit het buitenland en nog niet met BCG 
gevaccineerd 

6-12 maanden bepaalde reizigers; 
medische studenten en 
verpleegkundigen met negatieve THT

Finland •   met ouder(s) afkomstig uit een land met een tbc-
incidentie >50/100.000

•   met actieve tuberculose in gezin en met negatieve THT

direct na de geboorte bepaalde reizigers

Verenigde 
Staten

•  niet niet

Canada •   First Nations, Inuit en andere groepen (migranten) 
als incidentie van kweekbevestigde longtuberculose 
>30/100.000.

bepaalde reizigers

Australië •   aboriginals in bepaalde gebieden met een hoge tbc-
incidentie

•   met migrant-ouder met een verhoogd risico (individuele 
assessment)

direct na de geboorte gezondheidswerkers met hoog risico 
op expositie MdR-tbc

diverse data in 2017
basismodule Thorax röntgen-
screening Tbc

organisatie: LRCB
Informatie: www.lrcb.nl/nl/page/agenda

12 + 13 januari 2017 studiedagen VvawT
locatie: Amersfoort
Informatie: secretariaat nascholingscommissie VvAwT,  
via mw. J. Huisman-van Berkel, van.berkel.cons@upcmail.nl

22 maart 2017
Nascholingsdag medisch 
technische medewerkers

locatie: Cursus- en vergadercentrum domstad
organisatie: MTM BeVe i.s.m. KnCV Tuberculosefonds
Informatie: avkerkwijk@ggd.amsterdam.nl

30 -31 maart 2017
Nascholingsdagen sociaal ver-
pleegkundigen tbc-bestrijding

locatie: Conferentiehotel ISVW, Leusden
organisatie: werkgroep nascholing sociaal verpleegkundigen 
tbc-bestrijding, Vakgroep Tuberculose V&Vn
Informatie: t.berends@umcg.nl

31 mei – 2 juni 2017 18e Wolfheze Workshops

locatie: den Haag
organisatie: KnCV Tuberculosefonds/WHO regional office for 
europe/eCdC
Informatie: wolfheze@kncvtbc.org

aGenda tRaininGen, cuRsussen en conGRessen
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oDa VaN De WaarseNburG
sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding, 
Veiligheids- en gezondheidsregio 
gelderland-MiddenPilot BCg-vaccinatie 

om dekkingsgraad te verhogen

De Inspectie voor de gezondheids-

zorg (IgZ) monitort de dekkings-

graad van BCg-vaccinatie onder 

zuigelingen. de vaccinatiedekkingsgraad 

varieert per ggd en is onder andere afhan-

kelijk van de oproepsystematiek. Ouders 

zien soms gemotiveerd af van vaccinatie 

van hun kind, waardoor het percentage 

gevaccineerde kinderen niet een compleet 

beeld geeft van vaccinatiebeleid en inspan-

ningen. naar aanleiding van een bezoek 

van de IgZ in 2014 werden bij de ggd 

gelderland-Midden twee interventies ge-

daan om de dekkingsgraad te verhogen 

en inzicht te krijgen in de redenen waar-

om ouders afzien van de BCg-vaccinatie.

Praktijk
In nederland komen kinderen voor 

BCg-vaccinatie in aanmerking als een 

of beide ouders geboren zijn in een land 

met een tbc-incidentie >50 per 100.000. 

ggd’en moeten zelf de informatie van de 

op te roepen kinderen organiseren, omdat 

de BCg-vaccinatie niet onder het Rijksvac-

cinatieprogramma valt. de ggd gelder-

land-Midden kreeg tot medio 2012 deze 

informatie van de jeugdgezondheidszorg 

0-4 jaar. Sindsdien worden de gegevens 

oproepen van kinderen voor een bcG-vaccinatie is een GGD-taak. De GGD Gelderland-midden 

hield een pilot om de vaccinatiedekkingsgraad te verhogen en erachter te komen waarom ouders 

soms afzien van een bcG-vaccinatie.

aangeleverd via de Basisregistratie Per-

sonen (BRP), voorheen de gemeentelij-

ke Basisadministratie (gBA). Het aantal 

BCg-vaccinaties nam fors toe, maar de 

dekkingsgraad bleef achter (zie Tabel 1). 

In het laatste kwartaal van 2014 werd een 

proef gedaan, waarbij ouders via een brief 

uitgenodigd werden zelf een telefonische 

afspraak te maken bij de ggd in plaats 

van een uitnodiging met een vaststaande 

datum en tijdstip. deze werkwijze had niet 

het gewenste resultaat en werd daarop ook 

gestaakt. 

Pilot
In 2015 werd een projectgroep gevormd 

bestaande uit sociaal verpleegkundigen, 

medisch technisch medewerkers en een be-

leidsmedewerker en werd een pilot ontwik-

keld. de pilot omvatte de volgende acties 

om niet alleen de dekkingsgraad te verho-

gen maar ook inzicht te krijgen in de reden 

van het afzien van vaccinatie: 

1.  de uitnodigingsbrief werd aangepast om 

een beter bereik in de doelgroep te krijgen.

2.  een standaard antwoordkaart werd toe-

gevoegd aan de uitnodiging samen met 

een ongefrankeerde retourenveloppe. 

Op deze antwoordkaart konden de ou-

KINDJe KrIJGT eeN bcG-VaccINaTIe
(fotografie: KNcV Tuberculosefonds)

2011 2012 2013 2014

aantal opgeroepen 528 507

aantal gevaccineerd 88 245 254 201

percentage 48% 40%

inhaalvaccinaties 
(broertjes en zusjes) 72 20

Tabel 1. 
bcG-vaccinaties Gelderland-midden 2011-2014
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ders de reden aankruisen waarom zij niet 

wilden komen of dat zij een nieuwe uit-

nodiging wilden ontvangen. 

3.  degenen die niet verschenen en geen 

reden opgaven waarom afgezien werd 

van vaccinatie, werden een tweede keer 

opgeroepen met eveneens de standaard 

antwoordkaart bij de uitnodigingsbrief. 

4.  Ouders die aangaven hun kind wel te 

willen vaccineren, maar niet in de ge-

legenheid waren om op de afspraak te 

komen, ontvingen ook nog een derde 

uitnodiging.

Tijdens de pilot, die liep van 1 februari tot 

30 april 2015, werd de respons nauwkeurig 

bijgehouden en later geanalyseerd. Van de 

130 uitgenodigde kinderen/ouders werd 40 

procent gevaccineerd naar aanleiding van 

de eerste uitnodiging en 19 procent naar 

aanleiding van de herhaalde oproepen (zie 

Figuur 1). Vijftig ouders (23%) vulden op 

de antwoordkaart in waarom zij afzagen 

van vaccinatie. na twee oproepen had 18 

procent van de ouders niets van zich laten 

horen. 

In Figuur 2 zijn de redenen weergegeven 

van de vijftig ouders die afzagen van vacci-

natie, inclusief zes van hen die vertelden zelf 

een afspraak te maken, maar dat uiteinde-

lijk niet deden. In plaats van de standaard 

antwoordkaart terug te sturen, gebeurde 

het opvallend vaak dat een ouder die zelf 

geadopteerd was, de ggd belde om af te 

zeggen omdat zij niet terug zouden gaan 

naar het geboorteland van de ouder.

Tijdens de pilot is gebruikgemaakt van zo-

wel de antwoordkaart als de herhaalde op-

roep. Het gebruik van de antwoordkaart is 

na de pilot gecontinueerd. Wanneer ouders 

niet verschijnen met hun kind voor vacci-

natie, maar wel een reactie geven op de 

eerste uitnodiging door middel van e-mail, 

telefonisch of per antwoordkaart, ontvan-

gen zij een tweede uitnodiging.

Verbeterde oproep
de antwoordkaart maakt inzichtelijk waar-

om ouders afzien van BCg-vaccinatie van 

hun kind of wanneer de oproepdatum 

niet geschikt is. Sinds 2015 wordt daarom 

de kaart samen met een retourenveloppe 

meegestuurd met de BCg-uitnodiging. 

Beide onderzoeken laten zien dat het geen 

goed idee is om ouders zelf verantwoorde-

lijk te maken voor de afspraak. Verder laat 

ons onderzoek zien dat het zeer nuttig is 

om een herhaaloproep te sturen. Met de 

informatie van de antwoordkaart kan de 

herhaaloproep gericht aan ouders gestuurd 

worden. 

Tot slot blijkt het administratief zeer be-

werkelijk om de gegevens systematisch te 

verzamelen. Het verdient aanbeveling om 

hier aandacht aan te besteden in het nieuwe 

tbc-cliënten informatiesysteem net als aan 

de mogelijkheid om de BCg-vaccinatie op te 

nemen in het Rijksvaccinatieprogramma.  

In het nationaal Plan Tuberculosebestrij-

ding 2016-2020 wordt aanbevolen om 

de dekkingsgraad van de BCg-vaccinatie 

jaarlijks te rapporteren en de werkwijze 

van oproepen landelijk te uniformeren 

(1). naar verwachting is in 2017 een 

nieuw cliënten informatiesysteem (i-TBC) 

operationeel. Momenteel wordt ook be-

sproken hoe het oproepsysteem verbe-

terd kan worden.

eerder werd in het artikel ‘Tuberculo-

sebestrijding in nederland anno 2014’ 

een overzicht gegeven van het aantal 

verrichtingen in de tbc-bestrijding (2). 

In dat jaar werden er 13.169 BCg-vacci-

naties gegeven, waarvan 12.303 (93,4%) 

in het kader van vaccinatie van nieuwge-

borenen. Om de dekkingsgraad te be-

rekenen is een noemer nodig, namelijk 

het aantal te vaccineren kinderen. deze 

gegevens zijn niet uniform ingevoerd 

in Tubis, het huidig cliënt informatiesys-

teem. Met i-TBC zal deze informatie wel 

beschikbaar zijn en kan de dekkingsgraad  

bepaald worden.

(Met dank aan Carolien Morée, 

ggd Amsterdam)

literatuur
1.   nationaal plan tuberculosebestrijding 2016-

2020. Op weg naar eliminatie. Bilthoven: 
RIVM; 2016. 

2.   Klimp T, de Wit L, et al. Tbc-bestrijding in neder-
land anno 2014. Tegen Tuberc. 2015;111(2):6–9. 

verschenen	  na	  1e	  oproep 88 40,2%
verschenen	  na	  herhaalde	  oproep 42 19,2% 59,4%
niet	  nodig	  volgens	  ouders 50 22,8%
niet	  verschenen/geen	  informatie 39 17,8%
Totaal 219

Uitgezonderd	  niet	  nodig 169
Gevaccineerd 130
Dekkingsgraad 76,9%
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fIGuur 1.
Deelname en reden van afzien aan bcG-vaccinatie tijdens de pilot

fIGuur 2. 
reden van niet deelnemen aan bcG-vaccinatie
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diverse andere redenen
10%

wil (nog) niet
10%

ouder is geadopteerd
18%

verblijven elders
8%

principiële bezwaren
10%

gaan niet <12 jaar terug 
32%

bellen zelf
voor afspraak

12%

aantal vaccinaties in Nederland in 2014

pasgeborenen 12.303

immigranten/
asielzoekers <12 jaar

318*

reizigers 509

overig 39

totaal 13.169

* waarvan 33% jonger dan 1 jaar
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sIeb VaN KuIJK
tbc-arts ggd IJsselland, Zwolle
NaTasha VaN ’T boVeNeIND
tbc-arts ggd Haaglanden, den Haag

Complicaties van 
BCg-vaccinatie

bij een normaal beloop ontstaat drie tot vier weken na een 

BCg-vaccinatie een kleine nodus (papel), die een tot twee 

weken later gaat zweren waarbij een geringe hoeveelheid 

vocht vrij kan komen. Het ulcus geneest in zes tot twaalf weken. 

een klein litteken blijft meestal zichtbaar. 

Bijwerkingen van vaccinatie kunnen onderverdeeld worden in 

lokale reacties (abcesvorming, persisterende ulceratie, keloïd- 

vorming), niet-suppuratieve en suppuratieve (etterende) regionale 

lymfklierzwelling en systemische reacties (BCg-osteitis en gedisse-

mineerde BCg-infectie).  

Op foto 1 is een forse abcesvorming te zien bij een kind van één 

jaar dat zes maanden eerder met BCg is gevaccineerd. Waar-

schijnlijk is de vaccinatie te diep gezet. Foto 2 toont een (te) fors –  

inmiddels helend – ulcus bij een kind van een jaar en vier maanden, 

bijna vijf maanden na de vaccinatie.

de lokale/regionale reacties zijn meestal tijdelijk maar kunnen ook 

zeer lang duren en genezen over het algemeen vanzelf. gerust-

stelling van ouders en huisarts over het beloop volstaat dan ook 

meestal. Zowel chirurgische drainage door punctie of incisie als 

medicamenteuze behandeling van purulente abcessen zijn con-

troversieel. Indien er systemische reacties bestaan, is specialistisch 

advies nodig over de behandeling.   

d i a G n o s e  i n  b e e ld
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o P i n i e

BCG-instillatiE zorGDE voor EEn 
miliair DuvEltjE uit EEn DoosjE

miliaire tuberculose na bcG-behandeling voor een blaascarci-

noom kan dramatisch verlopen. Dat leert de onderstaande casus. 

een 80-jarige man wordt in een deplorabele conditie opgenomen 

met ernstige kortademigheid. hij hoest al twee maanden en was 

geleidelijk aan korter van adem geworden. De thoraxfoto toont 

een atypische, diffuus interstitiële tekening, de cT-scan een no-

dulair beeld. er wordt een longspoeling gedaan, waarbij veel 

reuscellen worden gezien. De Ziehl-Neelsen (ZN) en de Pcr op 

mycobacterium tuberculosis complex zijn negatief.

Korte tijd na opname overlijdt de patiënt. bij obductie wordt een 

micronodulair longbeeld met mediastinale en retroperitoneale 

lymfadenopathie gezien. microbiologisch onderzoek van zowel 

long- als retroperitoneale klieren toont een positieve ZN. In de 

kweek wordt een bacterie van het m. tuberculosis complex aan-

getoond, later gespecificeerd als mycobacterium bovis bcG.

bcG-blaasinstillatie
het was totaal onduidelijk hoe de patiënt hieraan kwam, totdat 

speurwerk via de huisarts opleverde dat de patiënt tien jaar eer-

der in een ander ziekenhuis voor blaaskanker was behandeld met 

bcG-blaasinstillaties. bij deze procedure wordt het bcG-vaccin 

via een katheter in de blaas ingebracht. het veroorzaakt lokaal een 

immunologische reactie tegen de blaaskanker, waardoor de ziek-

te wordt afgeremd en voorkomt zelfs ingrepen zoals cystectomie. 

Dat had bij deze patiënt heel goed gewerkt. bij opname in ons 

ziekenhuis was hij zelfs totaal vergeten dat dit ooit had gespeeld. 

bijwerkingen
bcG-instillatie geeft soms alleen lokale bijwerkingen zoals blaas-

ontsteking, blaaskrampen, urethraobstructie, urineretentie en bij-

balontsteking. maar ook komen systemische bijwerkingen voor 

zoals griepverschijnselen, koorts, malaise, moeheid, misselijk-

heid, braken en gewrichts- en spierpijn. Zeer zeldzaam zijn het 

optreden van allergische reacties, hepatitis en een systemische 

bcG-infectie. ernstige bijwerkingen treden in minder dan vijf pro-

cent van de gevallen op, levensbedreigende in minder dan één 

procent. 

onze patiënt had pech. Zijn bijwerkingen traden pas vele jaren 

later op. Dat is uiterst zeldzaam. De behandelende artsen waren 

niet op de hoogte van zijn behandeling in het verleden. Jammer 

genoeg waren ook patiënt en familie vergeten dat er in het verre 

verleden kanker behandeld was met bcG. Zo overleed hij uitein-

delijk aan een gemakkelijk behandelbare tuberculose. een typisch 

geval van de wet van murphy: als iets mis kan gaan, dan gaat het 

ook een keer mis.

Informatie en registratie
behandeling in meerdere ziekenhuizen geeft altijd grote kans op 

informatieversnippering. Daarnaast vergeten patiënten blijkbaar 

gemakkelijk ziektes waarvan zij genezen zijn. Goede registratie 

van dit soort behandelingen is dus van levensbelang. Patiënt en 

familie moeten ook weten dat bcG echt gevaarlijk spul is. Deze ca-

sus laat zien dat het middel soms erger dan de kwaal kan worden.

Paul VaN Der ValK

longarts, Medisch Spectrum Twente
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In nederland worden jaarlijks 800 tot 900 

nieuwe tbc-patiënten vastgesteld, waar-

van minder dan 20 met multiresistente 

(MdR) tuberculose. In tegenstelling tot 

de zogenoemde ‘high TB burden/resource  

limited’-landen hebben we in nederland  

de beschikking over voldoende middelen 

en knowhow. 

Bij MdR-tuberculose is Mycobacterium  

tuberculosis tenminste resistent voor iso-

niazide en rifampicine, de twee sterkste 

tbc-medicijnen. de WHO gaf tot voor kort 

als aanbeveling MdR-tuberculose te be-

handelen gedurende 20 maanden, waar-

van in de eerste 8 maanden met een ami-

noglycoside (amikacine, kanamycine) of 

een ander injecteerbaar geneesmiddel (ca-

preomycine). de tweedelijnsmedicijnen die 

bij MdR-tuberculose worden toegepast zijn 

minder effectief dan eerstelijnsmiddelen, 

hebben meer bijwerkingen en zijn duurder.

aminoglycosiden
Aminoglycosiden zijn belangrijke maar ook 

bezwaarlijke middelen: bij te lage concentra-

ties werken ze niet, en bij te hoge blootstel-

ling kunnen ze beschadiging geven van het 

gehoor- en evenwichtsorgaan en de nieren 

waardoor duizeligheid, doofheid en nier-

functieverlies ontstaan. Om de effectiviteit 

te behouden en de bijwerkingen zo gering 

mogelijk te houden hebben we een popula-

op 15 november 2016 promoveerde de auteur op zijn onderzoek naar de behandeling van 

multiresistente tuberculose in Nederland. Zijn bevindingen leidden tot enkele aanbevelingen.

rIcharD VaN alTeNa
longarts, voorheen bij Tuberculosecentrum 
Beatrixoord, UMCgMultiresistente 

tuberculose 
in nederland
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tie-farmacokinetisch (PK) model ontwikkeld 

en gevalideerd. Het aantal bloedmonsters 

voor het bepalen van amikacine en kana-

mycine wordt daarbij zo klein mogelijk ge-

houden. 

Lagere dosering
de beste maat voor effectiviteit van ami-

noglycosiden bij tuberculose is waarschijn-

lijk de maximale concentratie in het bloed 

(Cmax) gedeeld door de laagste concentratie 

waarbij de bacterie in groei wordt geremd 

(MIC) oftewel Cmax⁄MIC. daarnaast is het 

oppervlak onder de concentratie-tijdcurve 

(‘the area under the curve’) gedeeld door 

de MIC (AUC0-24h/MIC) waarschijnlijk net 

zo belangrijk. gebaseerd op deze Cmax/

MIC-ratio kwam onze (geïndividualiseerde) 

en gemiddelde dosering uit op 6,7 mg/kg. 

dit is meer dan 50 procent lager dan het 

advies van de WHO (15-20 mg/kg, met 

een maximum van 1 gram). 

Bijwerkingen
de meest voorkomende bijwerking bij 

aminoglycosiden is ototoxiciteit. gehoor- 

testen werden iedere 3-4 weken uitge-

voerd bij 250, 500, 1000, 2000, 4000 en 

8000 Hz. gehoorverlies werd gedefinieerd 

als een vermindering van 20 decibel (dB) in 

vergelijking met de test voor de start van 

aminoglycoside-behandeling. Bij 9 van 80 

patiënten (11%) werd een gehoorverlies 

gevonden, vooral bij de hogere frequenties 

(4000 en 8000 Hz). dit steekt gunstig af 

tegenover andere studies waarbij waarden 

werden gevonden tussen de 21 en 37 pro-

cent. 

In onze populatie deed nefrotoxiciteit zich 

voor bij circa 5 procent van de patiënten. 

Andere studies toonden percentages va-

riërend tussen 7,5 en 15 procent. niet de 

dosering of de doseringsfrequentie maar 

de behandelduur en de cumulatieve dosis 

konden in verband worden gebracht met 

bijwerkingen.

Wij argumenteren dat therapeutische drug 

monitoring (TdM) bij aminoglycosiden met 

een beperkt aantal bloedafnames goed mo-

gelijk is. Op deze manier kan de effectiviteit 

worden gewaarborgd en het optreden van 

ernstige bijwerkingen worden beperkt.

ertapenem
Ter bestrijding van MdR-tuberculose plei-

ten we eveneens voor research naar ande-

re antibiotica. niet alleen naar de nieuwe, 

zoals bedaquiline, delamanid, sutezolid en 

pretomanid, maar ook naar antibiotica die 

al voor andere infecties worden voorge-

schreven en mogelijk van belang kunnen 

zijn bij tuberculose. In dat laatste kader 

beschrijven we ertapenem. dit medicijn is 

nog niet opgenomen in de WHO-lijst van 

medicijnen voor resistente tuberculose. er-

tapenem is een zogenaamde carbapenem. 

Meropenem en imipenem-cilastatin, even-

eens afkomstig uit de carbapenem-groep, 

zijn al opgenomen als ‘add-on’ medicijnen. 

Goed verdragen
In ons (retrospectieve) onderzoek werden 

de bijwerkingen en farmacokinetiek van 

ertapenem bestudeerd bij 18 patiënten 

met MdR- en XdR-tuberculose. naast er-

tapenem was de andere MdR-tbc-medi-

catie gebaseerd op een individueel regiem 

op basis van gevoeligheidsbepalingen van 

de gekweekte M. tuberculosis-stam in het 

laboratorium. Het middel werd uitstekend 

verdragen tijdens langdurige behandeling. 

Het pharmocokinetisch/pharmocodyna-

misch (PK/Pd) profiel was gunstig. Onze 

studie richtte zich niet op effectiviteit; wel 

bleek dat bij alle patiënten het microsco-

pisch en kweekonderzoek van het sputum 

een fraaie omslag naar negatief liet zien.

Veelbelovend
Wij denken dat ertapenem bij tuberculose 

enerzijds ten aanzien van de werking veel-

belovend is en anderzijds weinig bijwerkin-

gen vertoont. nadelen voor ‘low-resource 

countries’ zijn de intraveneuze toediening, 

de daarmee gepaard gaande kosten en 

personeel, naast de kosten voor het middel 

A. Fluoroquinolones Levofloxacin
Moxifloxacin
gatifloxacin

Lfx
Mfx
gfx

B. Second-line injectable agents Amikacin
Capreomycin
Kanamycin
(Streptomycin)

Am
Cm
Km
(S)

C. Other core second-line agents ethionamide / Prothionamide
Cycloserine / Terizidone
Linezolid
Clofazimine

eto / Pto
Cs / Trd

Lzd
Cfz

d.  Add-on agents (not part of the core MdR-TB regimen)
d1

Pyrazinamide
ethambutol
High-dose isoniazid

Z
e
H

d2
Bedaquiline
delamanid

Bdq
dlm

d3

dp-aminosalicylic acid
Imipenem-cilastatin
Meropenem
Amoxicillin-clavulanate
(Thioacetazone)

PAS
Ipm

Mpm
Amx-Clv

(T)

 *** Table 6 in the Updated 2016 WHO guidelines on MdR-TB, te vinden op www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/MdRTBguidelines2016.pdf?ua=1

**

huIDIGe meDIcaTIe aaNbeVoleN Door De Who bIJ rIfamPIcINe-resIsTeNTe eN mDr-Tuberculose*
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zelf. Voor de toekomst zijn fase 2-studies 

met ertapenem met betrekking tot gevoe-

ligheidsbepalingen en effectiviteit van be-

lang. 

mDr-behandelresultaten
de behandelresultaten van MdR-tubercu-

lose in nederland, beschreven in twee stu-

dies, zijn zeer goed te noemen. Ongeveer 

86 procent van de patiënten voltooit de be-

handeling met succes. deze uitkomsten zijn 

beter dan in andere studies en vergelijkbaar 

met streefcijfers voor niet-resistente vor-

men van tuberculose. Veel factoren zijn van 

belang voor deze goede resultaten. Het is 

moeilijk aan te geven hoeveel iedere factor 

op zich bijgedragen heeft aan onze goede 

uitkomsten. dit geldt voor toepassing van 

de gebruikte middelen, de combinaties, de 

dosering van die middelen en de therapie-

duur, maar ook voor de intra- en extramu-

rale ondersteuning. 

suggesties
Vanuit de achtergrond van de succesvolle 

aanpak in nederland van resistente tuber-

culose worden suggesties voor aanpak van 

het mondiale tbc-probleem besproken. 

1.  Waarschijnlijk de meest succesvolle aan-

pak van tuberculose is het ontwikkelen 

van voldoende afweer door het lichaam 

zelf zoals door bijvoorbeeld vaccinaties. 

deze interventies zijn echter nog onvol-

doende in staat gebleken de weerstand 

van het lichaam zodanig te veranderen 

dat tuberculose wordt voorkomen of dat 

tuberculose, wanneer die ziekte al aan-

wezig is, door het lichaam zelf afdoende 

wordt bestreden. 

2.  Onze studies laten zien dat MdR-me-

dicatie gedoseerd kan worden op de 

gevoeligheidsbepalingen en op geleide 

van spiegelmetingen in bloed (of zelfs in 

speeksel). enerzijds om te waarborgen 

dat de tbc-bacterie effectief bestreden 

wordt (een voldoende hoge dosering) 

en anderzijds ter minimalisering van bij-

werkingen (een zo laag mogelijke dose-

ring)

3.  een sterk gemotiveerd en goed ge-

traind behandelteam (artsen, verpleeg-

kundigen, diëtisten, fysiotherapeuten, 

maatschappelijk werkers); enthousiaste 

artsen-microbioloog en andere medisch 

specialisten die in consult of medebe-

handelaar zijn. 

4.  een vloeiende samenwerking met 

de verwijzende medisch specialisten,  

zoals ggd-artsen en ggd-verpleeg-

kundigen.

Nieuwe Who-richtlijnen
Mondiaal gezien mislukt MdR-tbc-thera-

pie nog altijd bij circa de helft van de pa-

tiënten. een belangrijke factor daarbij is 

de lange behandelduur van 20 maanden. 

Begin 2016 zijn door de WHO nieuwe 

richtlijnen uitgegeven voor de behandeling 

van MdR-tuberculose. Onder bepaalde 

condities kan de behandelduur nu worden 

teruggebracht van 20 naar 9 tot 12 maan-

den (met 1 geneesmiddel van groep A, 1 

van groep B (4 maanden), 2 van groep C, 

hoge dosering H, Z, e – zie de tabel op de 

voorgaande pagina). 

In een ingezonden brief aan de european 

Respiratory Journal geven we aan dat in-

dien de criteria van toepassing waren ge-

weest op de 172 MdR-tbc-patiënten die 

in nederland in de periode 2000-2015 

werden vastgesteld, 85 (49,4%) van hen 

in aanmerking zouden komen voor deze 

kortere therapie. geëxcludeerd zouden 

worden: 5 patiënten die eerder behan-

deld waren, 4 zwangeren, 30 patiënten 

met extra-pulmonale tuberculose, 28 met 

resistentie tegen groep A of B, en 52 met 

pyrazinamide resistentie. deze verkorte 

therapieduur (onder de condities) is een 

stap in de goede richting. Monitoren van 

de therapie (niet alleen sputum smear maar 

ook kweek) blijft meer dan ooit belangrijk. 

dit zou een probleem kunnen zijn voor 

‘low-resource, high burden-countries’ waar 

het resistentieprobleem juist het grootst 

is. Bij relapse wordt aan een aanvankelijke 

therapie van 9 maanden (‘the good’) op-

nieuw 20 maanden therapie toegevoegd 

(‘the bad and the ugly’). 

b e R i c h t e n

amsterdam

Op 1 november 2016 is ulla al-saad gestart 

als Arts Maatschappij en gezondheid in 

opleiding bij de afdeling tbc-bestrijding van 

de ggd Amsterdam.

Den haag

Sinds 15 september 2016 is mijke Donné 

werkzaam als sociaal verpleegkundige tbc-

bestrijding bij de ggd Haaglanden.

Doetinchem/apeldoorn/harderwijk

Vanwege het bereiken van de (pré)-

pensioengerechtigde leeftijd is ria 

beltman op 1 november 2016 gestopt 

met haar werkzaamheden als sociaal 

verpleegkundige tbc-bestrijding bij de ggd 

noord- en Oost gelderland.

de ontstane vacature is per 1 oktober jl. 

ingevuld door marinka de feijter.

enschede

Op 1 december 2016 is esmée de Jager 

begonnen als sociaal verpleegkundige tbc-

bestrijding bij de ggd Twente.

rotterdam

Vanaf 1 november 2016  is luc 

Kandouw niet meer werkzaam als sociaal 

verpleegkundige tbc-bestrijding bij de ggd 

Rotterdam-Rijnmond. mirjam contant 

heeft op 15 december afscheid genomen 

als sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding 

bij deze ggd. 

Sinds 1 december is Nathalie stadhouders 

niet meer werkzaam als arts tbc-bestrijding 

bij de ggd Rotterdam-Rijnmond. 

utrecht

Op 16 november 2016 is Janneke Vriens 

werkzaam als sociaal verpleegkundige tbc-

bestrijding bij de ggd Regio Utrecht.

Tegen de  
Tuberculose12
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medewerker Surveillance en datamanagement 
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logie en Surveillance, RIVM-CIb

raPPortaGE ntr januari tot En mEt sEPtEmBEr 2016

t u b e R c u l o s e  i n  n e d e R l a n d

aantal tbc-patiënten 
blijft gelijk   
In de maanden januari tot en met september van 2016 werden 

673 tbc-patiënten gemeld. Dit aantal is nagenoeg hetzelfde als 

in dezelfde periode van 2015 toen 669 tbc-patiënten werden 

gemeld. In de provincies overijssel/ Gelderland en Zeeland/ 

Noord-brabant nam het aantal tbc-patiënten toe. In de overige 

provincies nam het af of bleef het gelijk.  

Van de meldingen in de maanden januari tot en met september 

2016 betrof 53 procent volgens de voorlopige gegevens longtu-

berculose. In dezelfde periode van 2015 was dat 58 procent. Van 

de patiënten in deze periode van 2016 is 71 procent geboren in 

het buitenland. Van zeven procent is het geboorteland nog niet 

bekend. 

Het percentage patiënten behorend tot een risicogroep is in de 

maanden januari tot en met september 2016 iets lager (44 pro-

cent) dan in dezelfde periode van 2015 (46 procent). Het aantal 

asielzoekers met tuberculose is hoger dan in dezelfde periode van 

2015 en 2014 (126 in 2016, 111 in 2015 en 72 in 2014). 

net als in 2015 werden meer asielzoekers met tuberculose afkom-

stig uit eritrea/ethiopië gemeld aan het nTR dan in voorgaande ja-

ren. Van de tbc-patiënten geboren in het buitenland was de groep 

afkomstig uit eritrea/ethiopië het grootst (112; in 2015 waren dat 

er in dezelfde periode 90), gevolgd door de groep Somaliërs (65).

In een aantal gevallen ontbreekt nog informatie over de reden van 

onderzoek en daarmee ook of de patiënt wel of niet tot een risico-

groep behoort. Het betreft voorlopige cijfers. 

behandelresultaten januari tot en met september 2015
Van 93 procent van de patiënten die in de maanden januari tot en 

met september van 2015 in nederland of in het buitenland ge-

diagnosticeerd werden en waarvan de behandeling in nederland 

is gestart, is het behandelresultaat bekend: 84 procent voltooide 

de behandeling met succes. dit is 90 procent van de patiënten 

met een bekend resultaat. Twee procent brak de behandeling af. 

In dezelfde periode van 2014 en 2013 was dit respectievelijk drie 

en twee procent.  

gerapporteerde patiënten
Totaal 646  669  673   1%
Pulmonaal 273 42% 281 42% 287 43%  2%
extrapulmonaal 289 45% 279 42% 293 44%  5%
Pulmonaal en extrapulmonaal 84 13% 109 16% 72 11%  -34%
Onbekend/nog niet ingevuld** 0 0% 0 0% 21 3%  

Provincies**      
groningen+Friesland+drenthe 72 11% 76 11% 58 9%  -24%
Overijssel+gelderland 74 11% 80 12% 106 16%  33%
Utrecht 46 7% 41 6% 41 6%  0%
noord-Holland+Flevoland 152 24% 166 25% 160 24%  -4%
Zuid-Holland 164 25% 172 26% 174 26%  1%
Zeeland & noord-Brabant 107 17% 95 14% 102 15%  7%
Limburg 31 5% 39 6% 32 5%  -18%

Geboorteland
nederland 168 26% 184 28% 146 22%  -21%
niet-nederland 478 74% 479 72% 479 71%  0%
Onbekend/nog niet ingevuld 0 0% 6 1% 48 7%  

behorend tot één of meerdere 
risicogroepen      
nee/Onbekend/niet ingevuld 367 57% 362 54% 378 56%  4%
Ja 279 43% 307 46% 295 44%  -4%

Totaal geëvalueerd 677  662  685
diagnose in nederland 658  646  669
diagnose in buitenland,  
behandeling nederland 19  16  16
         
genezen/voltooid 622 92% 595 90% 572 84%
Afgebroken (zie reden) 16 2% 20 3% 13 2%
elders voortgezet 13 2% 17 3% 20 3%
Overleden aan tuberculose 8 1% 6 1% 9 1%
Overleden andere oorzaak 13 2% 12 2% 22 3%
  dan tuberculose      
nog onder behandeling 0 0% 0 0% 0 0%
Mislukt (failed) 0 0% 0 0% 0 0%
einde registratie; geen behandeling 5 1% 3 0% 0 0%
nog niet ingevuld 0 0% 9 1% 49 7%

reden voortijdige beëindiging      
Bijwerkingen 7 1% 8 1% 5 1%
Onttrokken aan behandeling 8 1% 11 2% 4 1%
Onbekend 1 0% 1 0% 4 1%

N % N % N %

N % N % N %

NTr rapportage januari t/m september 2016
cumulatieve gegevens over de periode 1 januari 2016 t/m 30 september 2016, 
vergeleken met dezelfde periode in 2014 en 2015

cumulatieve resultaten van de behandeling van tbc-patiënten  
gerapporteerd in de periode 1 januari 2015 t/m 30 september 2015*, 
vergeleken met dezelfde periode in 2013 en 2014

aantal geregistreerde actieve tuberculose (alle vormen) naar maand 
van diagnose, 2014-2016 (januari-september)*, Nederland

2014

2013

2015

2014

2016*

2015*

VerschIl
2015/

    2016

Bron: nTR/RIVM  * Voorlopige gegevens (bron: 21-10-2016)  

Bron: nTR/RIVM   
*  Voorlopige gegevens (bron: 21-10-2016)
**  Provincies, op basis van de postcode van de tbc-patiënt

Bron: nTR/RIVM   
* Voorlopige gegevens (bron: 21-10-2016)
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het europees-Afrikaanse consortium 

PanACeA heeft 15 miljoen euro 

subsidie gekregen (van het edCTP, 

zie ook de kaders) voor verder onderzoek 

in Afrika naar beter gebruik van bestaande 

tbc-medicijnen en de toepassing van twee 

nieuwe kandidaat-medicijnen. Het onder-

zoek, PanACeA II, bouwt voort op eerdere 

veelbelovende resultaten (van PanACeA 

I, 2009 -2014) en loopt door tot in 2021. 

een van de twee onderzoeksleiders van 

PanACeA II is longarts Martin Boeree van 

de Radboud Universiteit.

rifampicine
“Onze focus ligt de komende jaren op het 

vaststellen van de maximaal toelaatbare 

dosis rifampicine en de optimale toepas-

sing van pyrazinamide. Ook evalueren we 

twee nieuwe kandidaat-medicijnen (Q203 

en BTZ043) die allebei een afwijkend wer-

kingsmechanisme hebben ten opzichte 

van bestaande medicatie,” vertelt Martin 

Boeree. “In PanACeA I bleek een ander 

kandidaat-medicijn (SQ109) overigens niet 

werkzaam. een veelbelovend resultaat van 

de afgelopen jaren is wel dat de dosis rifam-

picine hoger kan. dat idee is afkomstig van 

het Radboud. Toediening van rifampicine is 

zeer effectief, maar duurt, in combinatie, 

ToN hesP
redactiecoördinator Tegen de Tuberculose

Martin Boeree: 
‘Veel korter behandelen brengt 
eliminatie binnen bereik’ 

PanaCEa onDErzoEkt 
toEPassinG van BEstaanDE 
En niEuwE tBC-mEDiCatiE

een substantieel kortere behandeling van tuberculose zou eliminatie van de ziekte dichterbij kunnen 

brengen. het europees-afrikaanse Panacea draagt daaraan bij met een serie clinical trials in afrika. 

marTIN boeree

Tegen de  
Tuberculose14



lueren. Misschien kan het nog hoger. een 

ander veelbelovend idee is een combinatie 

waarin ook de dosis pyrazinamide wordt 

verhoogd. dat laatste medicijn heeft wel 

bijwerkingen, maar de gebruikelijke dose-

ring lijkt laag. Onze hoop is dat het moge-

lijk zal blijken een groot deel van de patiën-

ten veel korter te behandelen.”

Groot en gecompliceerd project
een subsidie van 15 miljoen euro – voor 

PanACeA I was dat 27 miljoen – lijkt veel 

geld. “natuurlijk gaat het om veel geld, 

maar een dergelijk project is groot, gecom-

pliceerd en dus kostbaar,” legt Martin Boe-

ree uit. “een clinical trial is altijd duur. Alleen 

al onze grootste trial betreft 800 patiënten, 

via centra in negen van de elf aangesloten 

landen. en wij doen er niet eentje, maar een 

compleet ‘drug development programme’, 

met regimes waarin combinaties van me-

dicijnen geëvalueerd worden, die we waar 

nodig tussentijds aanpassen. daar werken 

vele tientallen onderzoekers aan mee. dit 

keer doen we een nog groter fase 2-onder-

zoek. Het belangrijkste is dat we met een 

regime komen dat het potentieel heeft de 

behandeling aanzienlijk te verkorten en dat 

eventueel in fase 3 kan worden uitgetest. 

daarvoor willen we eerst enige zekerheid 

dat het gaat werken. Ook als dat geen ver-

korting oplevert, heeft de hogere dosering 

toch een voordeel: het voorkomt resistentie 

tegen rifampicine.”

eliminatiedoelen
de end TB-strategie van de WHO is erop 

gericht dat tuberculose in het jaar 2050 

wereldwijd praktisch gesproken geëlimi-

neerd is. Op weg daarheen moet in 2035 

de incidentie 90 procent lager liggen dan 

in 2015, voor het aantal tbc-sterfgevallen is 

dat zelfs 95 procent. “Als we de screening 

van vluchtelingen en immigranten verbete-

ren en LTBI behandelen zijn de eliminatie-

plannen voor een land als nederland zeker 

haalbaar,” besluit Martin Boeree. “Het 

zes maanden. Onze hypothese was dat dit 

sleutelmedicijn tegen tuberculose destijds, 

in 1971, te laag geïntroduceerd is. Tegen-

woordig doen we altijd een ‘maximum 

tolerable dose trial’, maar toen nog niet. 

Inmiddels hebben we de maximale dosis 

en tegelijk de bacterieload en de farmaco-

kinetiek getest in fase 2-onderzoek, dat wil 

zeggen bij een grotere groep tbc-patiënten. 

We weten nu dat we vier keer de normale 

dosis kunnen gebruiken zonder bijwerkin-

gen (40 i.p.v. 10 mg/kg) en het einde is 

nog niet bereikt. Bij 35 mg rifampicine in 

een verder normale combinatie bleek al na 

drie maanden een spectaculair effect op de 

bacterieload.”

Kan het korter?
een belangrijk obstakel in de tbc-bestrijding 

is de lange duur van de behandeling met 

medicatie. dat verlaagt de therapietrouw 

en vergroot de kans op het ontstaan van 

resistentie. Martin Boeree: “Het centrale 

thema in ons onderzoek is dan ook: kan het 

korter? Kunnen we van zes maanden terug 

naar vier, drie of twee maanden? en wie 

weet, bij een normaal gevoelige tuberculo-

se, misschien nog sneller. Onder PanACeA 

II gaan we onder andere de maximaal ver-

draagzame dosis rifampicine verder eva-

 

mIsschIeN DuurT eeN 

behaNDelING IN 2030 

NoG maar TWee maaNDeN

ethische vraagstuk is of je de ziekte hier 

uitroeit en tegelijk toestaat dat mensen er 

elders massaal aan doodgaan. dat lijkt me 

onaanvaardbaar. de end TB-doelen voor 

2050 zijn afhankelijk van een aantal voor-

waarden. Ons project is daar één van. Ik zie 

voldoende aanwijzingen om optimistisch te 

zijn over de medicamenteuze behandeling. 

nu behandelen we nog te veel en te lang, 

omdat anders het percentage niet-succes-

volle behandelingen te hoog ligt. Met de 

juiste markers kunnen we straks voorspel-

len wie het wel en niet goed gaan doen. Als 

het meezit duurt een behandeling in 2030 

nog maar twee maanden of misschien zelfs 

eentje. de 15 procent of zo voor wie dat te 

kort is, behandel je langer. een behandel-

duur van één maand zou de incidentie snel 

omlaag brengen en veel vaker resistentie 

voorkomen.”   

De ambitie van Panacea

Het Pan-African Consortium for the 

evaluation of Antituberculosis Anti-

biotics (PanACeA) werd opgericht in 

2008 met steun van europese lidsta-

ten, de europese Commissie, de gates 

Foundation, de global Alliance en far-

maceutische bedrijven. PanACeA bun-

delt de inspanningen van een multidis-

ciplinaire groep wetenschappers uit elf 

Afrikaanse instituten uit zes landen en 

vijf europese universiteiten. 

Het engelse woord ‘panacea’ betekent 

overigens ook ‘wondermiddel’. de 

ambitie van PanACeA is iets beschei-

dener. Kort samengevat wil het con-

sortium:

•   behandeling van ongecompliceerde 

longtuberculose bekorten en ver-

eenvoudigen;

•   de capaciteit voor tbc-trials in Afri-

ka vergroten en bijdragen aan een 

duurzaam netwerk voor deze trials.

clinical trials in afrika

Het european & developing Countries 

Clinical Trials Partnership (edCTP) is 

een partnerorganisatie van 14 europe-

se en 14 Afrikaanse landen (beneden 

de Sahara) met de europese Unie, met 

hoofdkantoren in den Haag en Kaap-

stad. eind vorige eeuw stelde de WHO 

vast dat een commerciële aanpak van 

armoedegerelateerde ziektes als tuber-

culose, malaria en hiv/aids ontbreekt 

of niet werkt. dat leidde tot initiatie-

ven als UnAIdS en het global Fund. 

de eU deed een duit in het zakje, on-

der andere door onderzoek naar deze 

drie ziektes te financieren via het in 

2003 opgerichte edCTP. Het gaat niet 

om fundamenteel onderzoek maar om 

clinical trials, gericht op Afrika.

 

VerhoGING VaN rIfamPIcINe  

haD eeN sPecTaculaIr effecT  
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het Fonds Bijzondere noden (FBn) 

kan een bijdrage leveren in bij-

voorbeeld kosten van voeding van 

tbc-patiënten. Het doel van dit fonds is de 

therapietrouw te bevorderen. Het gaat om 

kleine bedragen, die echter net het steuntje 

in de rug kunnen bieden om de behande-

ling succesvol af te maken. 

Aanvragen voor het FBn verlopen via 

KnCV Tuberculosefonds. dat kende in de 

afgelopen vijf jaar ruim 600 aanvragen 

toe, van gemiddeld 150 euro. de aanvra-

gen worden betaald uit de bijdrage van de 

Vriendenloterij en de renteopbrengst van 

het vermogen van Stichting de Brede Weg.

de meeste aanvragen komen van de  

Tuberculosecentra Beatrixoord (Haren) of 

dekkerswald (groesbeek), via de maat-

schappelijk werker, en daarnaast ook van 

de afdeling tbc-bestrijding van de ggd, via 

de sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding. 

Opvallend is dat enkele ggd’en bijna nooit 

een aanvraag indienen, misschien omdat ze 

er onvoldoende van op de hoogte zijn. 

‘enablers’ en ‘incentives’
Vrijwel alle patiënten waarom het gaat, 

leven van een uitkering. Hun besteedbaar 

inkomen is vaak erg laag. door de tbc-be-

handeling maken ze ook nog eens extra 

kosten. Bijvoorbeeld voor vervoer naar de 

ggd voor hun directly Observed Therapy 

rIaNNe VaN huNeN
verpleegkundig consulent surveillance, 
Team nederland en eliminatie, 
KnCV Tuberculosefonds

een essentieel steuntje in de rug

FonDs BijzonDErE noDEn

‘Geen geld om eten te kopen’
Meneer K. komt uit eritrea. Hij woont hier sinds 2011 en spreekt redelijk goed 

nederlands en een klein beetje engels. Hij is al een tijd zonder werk. In december 

2015 wordt hij opgenomen in het ziekenhuis. Hij blijkt werveltuberculose en een 

psoasabces te hebben.

na zijn ontslag komt de ggd op huisbezoek. Hij woont alleen, in een sober inge-

richt appartement. Op de vraag of het lukt met boodschappen en koken, antwoordt 

hij dat hij zichzelf kan verzorgen. Maar hij loopt nog slecht en heeft nog veel pijn. 

Hij heeft maar een klein sociaal netwerk.

Bij de wekelijkse bezoeken groeit het vertrouwen bij meneer K. Hij komt elke keer 

met vragen over formulieren en rekeningen zoals de eigen bijdrage en de afbeta-

lingsregeling ziektekosten. Hij weet niet meer hoe hij alles moet betalen en doet 

voor eten regelmatig een beroep op zijn vrienden.

Hij vindt het niet erg om te laten zien wat hij aan uitkering krijgt en wat hij uitgeeft. 

dan blijkt dat hij minder dan 100 euro per maand voor boodschappen overhoudt.

een aanvraag voor voedingsondersteuning en kleding bij het Fonds Bijzondere no-

den heeft succes. een blij verraste meneer K. ontvangt het geld bij het eerstvolgende 

huisbezoek. een paar maanden daarna vertelt hij hoe belangrijk het was. niet alleen 

kon hij weer boodschappen doen, maar het gaf hem ook zijn zelfstandigheid terug. 

Het heeft hem door een heel zware periode heen geholpen. 

marrIT broersma       (fotografie: Natascha van Noort)

Patiënten met tuberculose zitten vaak erg krap bij kas. als dat het behandelsucces 

bedreigt, kan het fonds bijzondere Noden soms bijspringen.

 

sommIGe GGD’eN 

DoeN bIJNa NooIT 

eeN aaNVraaG
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fonds is maatwerk. Marrit Broersma heeft 

er als sociaal verpleegkundige tbc-bestrij-

ding bij de ggd-regio Utrecht de nodige 

ervaring mee. “Je komt bij de mensen thuis 

en daar observeer je meteen al van alles,” 

vertelt ze. “Hoe zijn de mensen gekleed, 

is het huis ingericht of staat er alleen een 

bank, dat soort zaken. Ik maak een inschat-

ting of hij of zij de financiële draagkracht 

heeft om de ziekteperiode goed door te 

komen. dat doe ik samen met de patiënt. 

Het wederzijds vertrouwen dat daarvoor 

nodig is, ontstaat vaak in de loop van het 

behandeltraject. We maken een financieel 

plaatje: heeft de patiënt een vaste baan, 

een uitkering of zit iemand in de schuld-

hulpverlening? Stuurt hij of zij geld naar 

familie in het land van herkomst? Blijft 

er genoeg over voor essentiële zaken als 

eten? Voor een alleenstaande patiënt houd 

ik daarvoor ongeveer 150 tot 200 euro per 

maand aan.”

aanknopingspunten
de verpleegkundige anamneselijst (VAL) 

biedt ook aanknopingspunten voor een 

gesprek over de financiën. Het bespreken 

van de voeding biedt bijvoorbeeld de kans 

om door te vragen. Marrit: “Je kunt vra-

gen: hoe vaak eet u en wat eet u? Als het 

geen gevarieerde, eiwitrijke voeding is, kun 

(dOT). Of voor het eigen risico in de ziek-

tekostenverzekering, dit is zeker het geval 

bij een lange behandeling van twee jaar. 

dergelijke kosten worden overigens niet 

vanuit het fonds gecompenseerd.

Als je je steeds moet afvragen waar je de 

boodschappen van moet betalen, of waar 

een jas vandaan moet komen, kost dat ener-

gie. dat gaat ten koste van de motivatie die 

nodig is om de behandeling te voltooien. In 

dergelijke situaties kan de sociaal verpleeg-

kundige bij het FBn een aanvraag indienen 

voor voeding, zakgeld of een (eenmalige) 

bijdrage voor kleding. Of bijvoorbeeld voor 

de reiskosten van familie of vrienden die bij 

de patiënt op bezoek gaan. dat bezoekje is 

broodnodig, maar vaak te kostbaar. 

naast deze ‘enablers’, dat wil zeggen bij-

dragen die de patiënt in staat stellen nood-

zakelijke uitgaven te doen, kent het fonds 

ook ‘incentives’: een klein cadeautje bij het 

behalen van een doel, als prikkel om door 

te zetten. denk bijvoorbeeld aan voetbal-

schoenen voor een jongen van 8 jaar of een 

kledingbon voor een meid van 18. 

er is geen vaste ‘lijst’ van mogelijke bijdra-

gen en geen twee patiënten zijn gelijk. Of, 

wanneer en waarvoor iemand dringend 

een bijdrage uit het fonds kan gebruiken, is 

daarom een vraag die de sociaal verpleeg-

kundige de nodige aandacht en tijd kan 

kosten. Vaak is er een dilemma. Wat kun 

je doen als sociaal verpleegkundige? Hoe 

ver ga je en waar ligt de grens? Bij ernstige 

financiële problemen is het belangrijk om 

hulp door maatschappelijk werk bespreek-

baar te maken en daarnaar door te verwij-

zen. Je hebt dan als verpleegkundige de rol 

van ‘casemanager’.

rol van de sociaal verpleegkundige
een aanvraag voor een bijdrage uit het 

je informeren waarom dat zo is. Is dat te 

duur of is er überhaupt niet genoeg geld 

om eten te kopen? Vandaaruit kun je vra-

gen hoe dat komt en voorstellen om samen 

de inkomsten en uitgaven te bekijken.”

In de praktijk is er vaak openheid over fi-

nanciën. “Patiënten zijn blij met aandacht 

voor hun probleem. Soms geven ze je een 

stapel papieren of ze laten via internet zien 

hoe het staat met de huur, het gas en licht 

en de verzekeringen. dat helpt de patiënt 

overzicht te krijgen van zijn vaste lasten en 

wat er overblijft. en als er onder de streep 

te weinig overblijft om van te leven, over-

weeg ik een FBn-aanvraag,” besluit Mar-

rit. “een voorstel daarvoor bespreek ik altijd 

eerst met collega’s in ons patiëntenoverleg. 

Zo komt een aanvraag het beste tot stand 

en is iedereen ook op de hoogte dat er een 

financiële prikkel wordt ingezet.”  

meer weten?

Meer informatie over aanvragen bij het 

FBn vind je via:

www.kncvtbc.org/wat-we-doen/on

dersteunen-van-individuele-patienten/

een lijstje met richtbedragen voor essen-

tiële boodschappen vind je bijvoorbeeld 

op de site van de voedselbanken:

www.voedselbankennederland.nl/nl/

criteria-om-in-aanmerking-te-komen-

voor-pakket.html 

Jaar Aantal aanvragen Totaal uitgekeerd gemiddeld per aanvraag

2011 139 € 20.176 € 145

2012 124 € 21.614 € 174

2013 133 € 18.516 € 139

2014 127 € 18.947 € 149

2015 110 € 16.047 € 145

 

blIJfT er GeNoeG oVer 

Voor esseNTIële ZaKeN 

als eTeN?

aanvragen fonds bijzondere Noden, 2011-2015
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k l i n i s c h e  l e s

marleeN baKKer
longarts, erasmus MC Rotterdam

In de rubriek ‘klinische les’ bespreken we 

aan de hand van casuïstiek verschillende 

aspecten van tuberculose. In deze les zijn 

de late complicaties van longtuberculose 

aan de beurt, aan de hand van twee 

ziektegevallen. . 

late complicaties 
van longtuberculose

In de rubriek ‘klinische les’ bespreken we 

aan de hand van casuïstiek verschillende 

aspecten van tuberculose. In deze les zijn 

de late complicaties van longtuberculose 

aan de beurt, aan de hand van twee 

ziektegevallen. . 
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casus 1

de eerste casus betreft een 14-jarig nederlands meisje dat met 

klachten van maandenlang hoesten en malaise de huisarts be-

zoekt. deze geeft haar een antibioticumkuur. Ze heeft daar weinig 

baat bij en bezoekt de huisarts een maand later opnieuw. die ver-

wijst haar door naar de kinderarts die een thoraxfoto verricht die 

infiltratieve afwijkingen van de linker bovenkwab toont. 

de huisarts stuurt haar vier maanden later opnieuw door omdat 

ze nog steeds hoest. de thoraxfoto toont nu een verdere verslech-

tering en ze krijgt opnieuw antibiotica zonder verdere follow up. 

een jaar na het eerste bezoek aan de huisarts komt ze naar de 

spoedeisende hulp vanwege inmiddels zeer heftig hoesten, afval-

len en sterke vermoeidheid. de thoraxfoto (Afbeelding 1; pagina 

20) en een aanvullende CT-scan van de thorax laten nu uitgebreide 

holtevorming in de linker bovenkwab zien. er wordt een tuber-

culinehuidtest gedaan die sterk positief blijkt. dan pas wordt voor 

het eerst sputum ingezet dat auramine-positief blijkt (en onder  

behandeling nog twee maanden positief blijft). 

de patiënte knapt maar heel weinig op waarop antibioticaspiegels 

bepaald worden. Vanwege een te lage rifampicine-spiegel wordt 

de dosis opgehoogd. Uiteindelijk duurt de behandeling bijna een 

jaar, waarvan zes maanden lang met rifampicine in een dosering 

van 900 mg. Bij beide ouders en haar broer wordt een latente 

tbc-infectie vastgesteld. 

Restafwijkingen
Ook na afsluiten van de behandeling blijft de patiënte in een  

suboptimale conditie. Ze heeft heel weinig energie, net genoeg 

voor haar school, en begint opnieuw met nachtzweten. Thorax-

foto’s en CT thorax (Afbeelding 2) laten zien dat ze een uitgebreid 

gedestrueerde linker bovenkwab heeft overgehouden met daarin 

forse opgevulde bronchiëctasieën die ze niet leeg kan hoesten. 

Bronchoscopie toont deels volledig afgesloten takken van de linker 

bovenkwab met fors ontstoken beeld van het slijmvlies van takken 

van de linker bovenkwab en de lingula. een spoeling van de linker 

bovenkwab toont groei van een Staphylococcus Aureus en Asper-

gillus fumigatus. Aanwijzingen voor recidief 

tuberculose zijn er hierbij niet. 

Patiënte gaat vernevelen met geconcentreerd 

zout om zo optimaal mogelijk sputum te 

evacueren zonder veel effect. Andere onder-

houdsbehandelingen verdraagt ze niet door 

bijwerkingen. 

Beloop is dat van een geleidelijk herstel af-

gewisseld met exacerbaties bronchiëctasieën 

waarbij de patiënte weer wekenlang condi-

tioneel fors achterop raakt. gegeven het feit 

dat de bronchiëctasieën zich tot de linker  

bovenkwab beperken zou een lobectomie 

overwogen kunnen worden. Vooralsnog wordt 

er echter gekozen voor een conservatief beleid 

met streven naar optimale sputumevacuatie  

en snel behandelen van een exacerbatie bron-

chiëctasieën.

 

casus 2

een 30-jarige Somalische man wordt door-

verwezen vanuit een ander ziekenhuis. Hij 

heeft een voorgeschiedenis van een tbc- 

behandeling in Somalië en uitgebreide  

destructie van de linkerlong met persisterend 

bloed ophoesten (haemoptoë). Hij is nu tien 

jaar in nederland. In Somalië zou hij tweeën-

eenhalf tot drie maanden behandeld zijn voor 

tuberculose, voor de rest van de behandeling 

had hij geen geld.

nu is hij toenemend benauwd, al bij geringe 

inspanning, en al maanden hoest hij dagelijks 

bloed op. Hij voelt zich niet ziek maar heeft 

wel ondergewicht en kan nauwelijks inspan-

ning leveren zonder heftig benauwd te zijn. 
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afbeelDING 2 (casus 1): 
resTafWIJKINGeN – GeVulDe broNchI-
ecTasIeëN lINKer boVeNKWab (TWee 
Jaar Na De Tbc-behaNDelING)

afbeelDING 1 (casus 1): 
INfIlTraTIeVe eN caVerNeuZe 
afWIJKINGeN lINKer boVeNKWab

afbeelDING 3 (casus 2): 
DesTrucTIe eN uITGebreIDe holTeVor-
mING lINKer eN rechTer boVeNKWab

Zijn bloedgassen tonen een totale respira-

toire insufficiëntie.

de CT-scan van de thorax toont zeer uitge-

breide destructie van de linkerlong die bij 

verder onderzoek nauwelijks nog functio-

neel blijkt (zie Afbeelding 3). Ook de rech-

terlong is aangetast met een grote holte in 

de bovenkwab; de holtes in de linker bo-

venkwab tonen afwijkingen sterk verdacht 

voor aspergillomen. 

Embolisatie

de patiënt wordt opgenomen en onder-

gaat een embolisatie van vier pathologisch 

verwijde bronchiaalarteriën. eén patholo-

gisch vat wordt ongemoeid gelaten omdat 

coiling hiervan het risico op een dwarslae-

sie geeft. In sputumkweken groeit geen  

Mycobacterium tuberculosis, wel groeit er 

bij herhaling een A. fumigatus waarvoor 

behandeling gestart wordt. Hij blijft ook na 

embolisatie bloed ophoesten, reden waar-

om overwogen wordt om de linkerlong te 

laten verwijderen. de longfunctie is echter 

zo gestoord dat een pneumonectomie als 

te risicovol ingeschat wordt. 

Met medicatie (antimycotica en cyklo-

kapron) wordt getracht het bloeden te  

beïnvloeden wat uiteindelijk lukt. extra 

voeding wordt gestart om de patiënt iets 

aan te laten komen. Uiteindelijk verbetert 

ook zijn bloedgas tot normale waardes. 

de patiënt komt in een poliklinisch tra-

ject daarna wel bijna 10 kg aan, en heeft 

slechts tweemaal een episode met recidief 

haemoptoë. dat is beide keren bij een kli-

niek van een intercurrente luchtweginfec-

tie en goed reagerend op antibiotica. Hij 

houdt onveranderd grote onvrede met zijn 

zeer beperkte en niet te verbeteren inspan-

ningstolerantie op zijn nog jonge leeftijd. 

bespreking

Longtuberculose geneest vaak volledig 

restloos, ook bij uitgebreide afwijkingen. 

Bovenstaande casuïstiek toont dat er ech-

ter ook sprake kan zijn van ernstige schade 

waarvan patiënten levenslang klachten en/

of beperkingen kunnen ondervinden.

grofweg is restschade van de long onder 

te verdelen in twee groepen: anatomische 

verandering van luchtwegen of long met 

secundair infectieproblematiek (casus 1 en 

2) en functieverlies van de long dat uitein-

delijk kan leiden tot respiratoire insufficiën-

tie (te laag zuurstof met of zonder te hoog 

kooldioxide, casus 2). daarnaast kunnen 

bloedvaten in de long door de infectie zo 

veranderd zijn dat ze kunnen leiden tot 

(chronisch) ophoesten van bloed (casus 2). 

Functieverlies kan ontstaan door uitgebrei-

de afwijkingen veroorzaakt door tubercu-

lose (casus 2) of als (late) complicatie van 

een uitgebreide chirurgische procedure zo-

als een pneumonectomie. Bij casus 2 was 

er sprake van een functionele mono-long, 

met een bijna verwaarloosbaar aandeel van 

de aangedane long. een resectie zou hier 

waarschijnlijk een einde hebben kunnen 

maken aan de bloedingen, ware het niet 

dat de longfunctie zo slecht was dat het 

operatierisico als te hoog werd ingeschat. 

Bronchiëctasieën

Berucht is het ontstaan van bronchiëcta-

sieën: blijvend verwijde luchtwegen die ter 

plaatse een gestoorde klaring geven met 

vaak recidiverende infecties (exacerbaties) 

zoals in casus 1. Om progressie en recidi-

verende exacerbaties te voorkomen moeten 

patiënten vaak veel tijd stoppen in alterna-

tieve vormen van sputumklaring. Met bron-

chiëctasieën zijn patiënten vatbaarder voor 

bijvoorbeeld non-tuberculeuze mycobac-

teriën en allerlei zogenaamde ‘waterbacte-

riën’ als Pseudomonas aeruginosa die veel 

schade kunnen geven aan de luchtwegen.

Casus 2 toont ook uitgebreide persisterende 

holtes in de long waarmee de patiënt risico 

heeft op secundaire infecties, met name A. 

fumigatus, een omgevingsschimmel die we 

allemaal inademen. deze schimmel is be-

rucht als veroorzaker van haemoptoë. Ook 

tuberculose zelf kan vanzelfsprekend oor-

zaak zijn van haemoptoë, meestal ten tijde 

van actieve ziekte/vroeg in de behandeling, 

maar ook (veel) later bij door tuberculose 

pathologisch verwijde bronchiaalarteriën.

Casus 2 is een illustratie van het belang 

van het uitbehandelen van een tuberculo-

se. Het beloop bij casus 1 suggereert dat 

de blijvende schade niet had hoeven ont-

staan of heel veel kleiner had kunnen blij-

ven als de diagnose vroeger gesteld was. 

Bij dit 14-jarige nederlandse meisje, met 

geen enkele risicofactor voor tuberculose, 

is anderhalf jaar lang niet aan deze ziekte 

gedacht als verklaring voor haar klachten. 

Restschade voorkomen

Concluderend kan gesteld worden dat rest-

schade na longtuberculose voorkomen of in 

elk geval beperkt kan worden als bij pulmo-

nale klachten aan tuberculose gedacht wordt 

als verklaring, als diagnostiek adequaat 

wordt ingezet en als patiënten zonder beper-

kingen toegang tot behandeling hebben.  
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Jan Voskens (1952-2016), 
een bijzonder mens

kan fungeren. de combinatie van zijn in-

drukwekkende expertise, bevlogenheid 

en empathische werkwijze was een goed 

voorbeeld van de ‘op de patiënt georiën-

teerde aanpak’ die prominente medische 

organisaties over de hele wereld nastreven.

Jan Voskens had gedurende zijn hele carri-

ère een sterke internationale focus. na zijn 

studie medicijnen werkte hij een aantal jaren 

als arts en medisch directeur in een zieken-

huis in Lesotho. Tijdens zijn werk voor de 

nederlandse Lepra Stichting in Sulawesi in 

Indonesië, begin jaren 90, raakte hij betrok-

ken bij een gezamenlijk project met KnCV 

Tuberculosefonds voor de invoering van de 

dOTS-strategie. daarna was Jan Voskens 

drie jaar consulent voor het KIT, waar hij in 

1997 zijn Master in Public Health behaalde. 

gedurende vele jaren erna gaf hij er les aan 

de nederlandse Tropen Cursus en Master 

Course Public Health.

In 1999 startte hij als consulent bij KnCV 

Tuberculosefonds en adviseerde overheden 

en ngO’s in onder andere Kenia, gambia, 

de Filipijnen, Laos, Indonesië, Botswana, 

Vietnam en Cambodja. In 2001 was hij 

verantwoordelijk voor het opstarten van 

het KnCV landenkantoor in Indonesië, 

waarvan hij later directeur werd. Sinds dat 

moment heeft Jan zich met grote passie 

ingezet voor de bestrijding van tuberculo-

se in zijn nieuwe thuisland, Indonesië. Hij 

verrichte er baanbrekend werk op het ge-

bied van de samenwerking met de private 

sector, onder meer als lid van de ‘task for-

ce PPM (Public-Private Mix)’ en de ‘PPM 

core group’ voor Zuidoost-Azië. Als Public 

Health specialist zag hij tuberculose niet al-

leen als een medisch maar vooral ook als 

een maatschappelijk probleem, dat vraagt 

om een aanpak op alle niveaus. 

 [vervolg op volgende pagina’s]

het gezoem en gepiep van vele 

scooters volgepakt met mensen en 

waren, de geuren van houtskool en 

kretek die de neus doordringen, en vooral 

overal mensen. Als er één plek was waar 

Jan Voskens zich helemaal thuis voelde, 

dan lijkt het antwoord vanzelfsprekend: In-

donesië liet een indruk op hem achter en 

dat was zeker wederzijds.

Toen bekend werd dat Jan Voskens overle-

den was stroomden de condoleances bin-

nen. Vanuit alle windrichtingen kwamen 

de berichten die het nogmaals duidelijk 

maakten: de wereldwijde beweging tegen 

tuberculose is een bijzonder mens kwijt. 

Van Washington dC tot Jakarta werd met 

één stem gesproken; Jan Voskens was een 

daadkrachtig strijder tegen tuberculose, een 

warme collega en deskundig  tropenarts en 

vooral een geweldig mens die als rolmodel 

voor de volgende generatie tbc-bestrijders 
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jan voskEns’ wErk in inDonEsië

In nederland kunnen patiënten in contact 

komen met lotgenoten via het door KnCV 

Tuberculosefonds geiniteerde tbc-patiën-

tenplatform dat bijeenkomsten organiseert 

en een Facebook-pagina heeft. In Indone-

sië zijn patiëntenverenigingen van essenti-

eel belang voor de MdR-tbc-patiënt in be-

handeling. de nood is hoog, daar waar de 

socio-economische impact van een behan-

In Indonesië gaf Jan Voskens leiding aan 

het grootste KnCV-kantoor buiten ne-

derland. Hij maakte daarbij veel indruk 

door zijn persoonlijke en betrokken werk-

wijze. Patiënten bleven altijd centraal 

staan en hij was het meest in zijn element 

als hij tussen hen verkeerde. niet alleen 

het contact tussen dokter en patiënt maar 

vooral ook het contact tussen patiënten 

onderling achtte Jan Voskens van groot 

belang. Hij steunde dan ook van ganser 

harte de oprichting, door voormalige 

patiënten, van de eerste Indonesische 

vereniging van multiresistente (MdR) 

tbc-patiënten, genaamd PeTA oftewel 

Sterke Strijders. Inmiddels kunnen Indo-

nesische MdR-tbc-patiënten steun bij 

elkaar vinden in patiëntenverenigingen 

op Sumatra, Sulawesi, Papua en verspreid 

over Java. 

Sterke Strijders

deling voor tuberculose kan betekenen dat 

patiënten hun baan verliezen, hun familie 

niet kunnen onderhouden, of de bijwer-

kingen van de medicijnen het onmogelijk 

maken om zelfstandig naar het ziekenhuis 

te reizen. Vooral patiënten met MdR- 

tuberculose moeten bij de behandeling veel 

obstakels overwinnen. Stigma, bijwerkin-

gen en kosten maken het ook voor de wel-

Toespraak tot amerikaans congres
In 2015 sprak Ully Ulwiyah, oprichtster 
van één van de eerste Indonesische pa-
tiëntenverenigingen, op Wereld Stop 
Tuberculose dag het Amerikaanse Con-
gres toe om meer aandacht te vragen 
voor het lot van MdR-tbc-patiënten.

samen staan we sterk

de verenigingen gebruiken de hulp van KnCV Tuberculosefonds en andere  

organisaties om een plek te krijgen binnen de landelijke dialoog over tuberculose en  

gezondheidszorg. Verder steunen de leden elkaar via een ‘maatjes-systeem’, wisselen 

ze ervaringen uit en gaan ze op huisbezoek bij patiënten die gestopt zijn, of dreigen 

te stoppen, met hun behandeling voor MdR-tuberculose. Samen staan we sterk is  

het credo, en de vechtlust is duidelijk af te lezen aan de namen van de Indonesische  

patiëntenverenigingen, zoals PeTA (‘Sterke Strijders’), TeRJAng (‘Blijf Vechten’),  

SeMAR (‘Sterke geest’) en PAnTeR (‘geef nooit Op’).

JasPer hamaNN
communicatie KnCV Tuberculosefonds
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willende patiënt erg moeilijk om de juiste hulp te vragen en de tot 

twintig maanden durende behandeling af te maken. nu de diagno-

se van MdR-tuberculose sneller kan worden gesteld door nieuwe 

geneXpert-laboratoriumtests is het Indonesische sterftecijfer tussen 

diagnose en behandeling enorm gedaald. Helaas is bijna een derde 

van de MdR-tbc-patiënten al te ziek, of weigert de behandeling uit 

angst voor bijwerkingen en socio-economische gevolgen. 

Uit onderzoek door KnCV onder Indonesische patiënten met 

MdR-tuberculose bleek dat steun van een patiëntenvereniging 

cruciaal kan zijn voor het voltooien van de lange en zware be-

handeling. de Indonesische patiëntenverenigingen ondersteu-

nen individuele patiënten en proberen hen te overtuigen van het 

belang van de behandeling, zodat ze er in ieder geval niet alleen 

voor staan. Via de patiëntenverenigingen krijgen zij van voormali-

ge MdR-tbc-patiënten psychosociale ondersteuning, motivatie en 

een positief voorbeeld.

KnCV biedt patiënteninitiatieven ondersteuning, bijvoorbeeld bij 

de oprichting van de national Peer educators Association, een or-

ganisatie die de belangen van patiënten behartigt en psychosociale 

ondersteuning biedt.  

uit de vele reacties op het overlijden van Jan Voskens:

‘He was a most remarkable human being; the brain the size 
of a small planet yet such a friendly and accommodating 
person to all.’  
Richard Lumb, Institute of Medical and Veterinary  
Science, Australia

‘He loved Indonesia and sacrificed a lot to dedicate his life to 
fighting TB there. His legacy will definitely live on in all his 
work.’ 
Cheri Vincent, USAId

‘Een man die met z’n voeten in de klei heeft gestaan, heeft de 
kracht van overtuiging.’ 
Maarten van Cleeff, director Challenge TB project,  
KnCV Tuberculosefonds

‘At a goodbye party for some of the senior staff at NTP 
Indonesia late last year, there were tears shed for Jan, so great 
was his contribution to the country and to the mentoring of so 
many people locally.’ 
William Wells, USAId

‘Zijn grote liefde voor Indonesië paarde hij aan een indruk-
wekkende professionele daadkracht. Zijn bijdrage aan de 
tbc-bestrijding in Indonesië is van blijvende betekenis.’ 
Jaap Broekmans, oud-directeur KnCV Tuberculosefonds

‘He never gave up on any difficult situation during his long 
dedication of more than 10 year for TB and for Indonesia, 
he is such an inspiration for us young generation to keep on 
passion and focus on some working.’ 
Yoesrianto Tahir, Otsuka Indonesia Pt

‘Pak Jan Voskens was an Indonesian TB fighter, he was able to 
socialize with all level of the people even in the remote areas 
and he became familiar with everybody.’ 
darman alias Ucok

‘It is very sad news that ends a long tragic illness that a person 
like Jan, always gentle, kind, competent and motivated, had 
to suffer.’ 
Mario Raviglione, WHO

Meer condoleances en herinneringen aan Jan Voskens op:  
www.kncvtbc.org/en/condolencejan)

Profiel Jan Voskens

• studie medicijnen te Leuven

•  assistent biomedisch onderzoek, KIT Amsterdam

•  medisch directeur, St. James Mission Hospital, Lesotho

•  directeur Primary Healthcare-project, Lesotho

•  zes jaar in Indonesië voor de Nederlandse Lepra Stichting

•  eerste samenwerking met KNCV Tuberculosefonds in Sulawesi

• Master in Public Health, KIT Amsterdam

•  Public Health consultant in Azië, Afrika en Latijns-Amerika

• onderdirecteur TB CARE I

•  directeur KNCV Tuberculosefonds Indonesië

Praktische ondersteuning
steun aan deelnemers door een patiëntenvereniging of  
‘Patient support Group’ is vaak praktisch en kleinschalig. 
Praktische ondersteuning van KNcV Tuberculosefonds 
gebeurt in de vorm van begeleiding bij het opbouwen 
van nationale en internationale erkenning als legitieme 
organisatie. Verder steunt KNcV de verenigingen met 
training, hulp bij kosten van de benodigde communica-
tie, het vergoeden van reiskosten en de huur van een ont-
moetingsplek.
KNcV helpt als organisatie en als partner in Tb-care I 
en challenge Tb programma’s om patiënten zichzelf te 
laten ontwikkelen door middel van ‘peer educator trai-
ning’: het trainen van vrijwilligers om rollen te vervullen 
als voorlichter, coach of bemiddelaar en te helpen met het 
opsporen van nieuwe mDr-tbc-patiënten. 
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multirEsistEntE tuBErCulosE in zuiD-aFrika

spreekuur maar vanaf augustus 2015 ver-

liest hij gewicht en de kweek van juli blijkt 

weer positief te zijn. In oktober heeft hij in-

middels 7 kg verloren en is zijn sputum ook 

weer Zn-positief. Hij wordt opgenomen, 

we zijn bang dat hij inmiddels XdR-tuber-

culose heeft maar dit blijkt niet het geval. 

na een maand geeft hij uiteindelijk toe dat 

hij zijn medicatie al een aantal maanden 

niet heeft ingenomen omdat hij er misselijk 

van werd. dit heeft hij echter nooit verteld 

tijdens het spreekuur. 

Hij start opnieuw met de injecties, komt 

aan in gewicht en de Zn wordt weer ne-

gatief. Met kerst vraagt hij een paar da-

gen verlof maar komt daarna niet meer 

terug. Hij neemt zijn telefoon niet op en 

niemand gaat er verder achteraan. In april 

2016 wordt hij door de politie opgepakt en 

bij ons binnen gebracht, sterk vermagerd 

en opnieuw Zn-positief. Met goede be-

geleiding vanaf het begin was hij al klaar 

geweest, maar nu moet hij helaas voor de 

derde keer opnieuw beginnen. Hoe gaat 

hij het ooit volhouden?

Gestopt en overleden
Xolani is 29 jaar en woont met zijn twee 

jongere broers niet ver van ons ziekenhuis. 

Hij start zijn MdR-tbc-behandeling in juli 

2014 en omdat hij hiv-positief is, twee we-

ken later met zijn HAART. na een maand 

Inge Kidgell-Koppelaar is sinds september 2014 ‘chief medical officer’ in het Doris Goodwin Tb hospital 

(Zuid-afrika), dat gespecialiseerd is in multiresistente (mDr) tuberculose. Zij belicht haar ervaringen in een 

artikelenserie.

Na bijna twee jaar in dit ziekenhuis 

heb ik de afgelopen maanden voor 

het eerst de behandeling van pa-

tiënten uit mijn ‘eigen’ cohort succesvol 

kunnen afsluiten. dat geeft veel voldoe-

ning en is zeker geen vanzelfsprekend-

heid. Ik heb veel bewondering voor deze 

mensen. Zo’n 130 intramusculaire injec-

ties, grofweg 10.000 pillen… Ik vraag me 

dan ook regelmatig af of ik dat zelf ooit 

zou kunnen volhouden, met name omdat 

de noodzakelijke ondersteuning vanuit de 

gezondheidszorg veel te wensen overlaat. 

Het aantal ‘defaulters’ (therapie ontrou-

wen) in ons district is met 15 tot 20 pro-

cent hoog, de oorzaak hiervan complex 

en de aanpak een enorme uitdaging. Ter 

illustratie enige casuïstiek.

Twee keer teruggevallen
david is 33 jaar, hij is hiv-negatief en zijn 

sputum is Ziehl-neelsen (Zn) positief bij 

aanvang van zijn MdR-tbc-behandeling 

in augustus 2014. na een maand is zijn 

sputum Zn-negatief en wordt hij ontsla-

gen, waarna hij de injecties thuis krijgt via 

de verpleegkundige van het mobiele team. 

Zijn kweken zijn negatief vanaf oktober 

2014. In februari 2015 is hij klaar met de 

intensieve fase (injecties) en de einddatum 

voor zijn behandeling is april 2016. 

Hij komt trouw iedere maand op het 

INGe KIDGell-KoPPelaar
chief medical officer, doris goodwin 
TB-Hospital, Zuid-Afrika

130 injecties en 10.000 
pillen, hoe hou je dat vol?

wordt hij ontslagen en gaat hij dagelijks 

naar de kliniek in de buurt waar hij woont 

voor zijn injecties waarmee hij in januari 

2015 klaar is. 

Hij komt daarna niet meer voor zijn maan-

delijkse afspraak op onze poli en het is 

niet duidelijk of er een huisbezoek wordt 

afgelegd. In november 2015 wordt hij 

door vrienden naar ons teruggebracht. Hij 

hoest, zijn sputum is Zn-positief en hij is 

sterk verzwakt. Hij heeft 10 kg gewicht 

verloren en is ook gestopt met zijn HAART.

Hij vertelt dat hij zich zo goed voelde na-

dat hij klaar was met de injecties dat hij 

weer aan het werk was gegaan zodat zijn 

jongere broers naar school konden gaan. 

Hij dacht dat al die pillen voor tuberculose 

en hiv niet meer nodig waren. Hij wordt 

opgenomen en sterft vijf dagen later. Als 

hij niet was gestopt zou hij binnen twee 

maanden daarna zijn behandeling hebben 

voltooid.

begeleiding schiet tekort
deze twee verhalen laten goed zien dat 

de begeleiding van onze ambulante pati-

enten ernstig tekortschiet met regelmatig 

een fatale afloop. Iedere nieuwe patiënt 

wordt vanuit het ziekenhuis telefonisch 

en schriftelijk overgedragen aan een mo-

biel (injectie) team voor begeleiding in de 

thuissituatie en het organiseren van het 

Tegen de  
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contactonderzoek. Helaas nemen deze 

teams hun taak erg letterlijk. Ze geven de 

injectie en staan een minuut later weer bui-

ten, waarna de dienstauto niet zelden voor 

andere doeleinden wordt gebruikt. 

de orale medicatie wordt niet gesuper-

viseerd, er wordt niet gevraagd naar bij-

werkingen, contacten worden niet sys-

tematisch voor screening naar de kliniek 

gestuurd en defaulters worden zelden 

opgespoord. na afloop van de injectiefase 

zit hun taak erop, terwijl de patiënten dan 

nog ruim een jaar pillen moeten slikken om 

de behandeling af te maken. Kortom, deze 

mobiele teams functioneren totaal niet. 

Ze worden vanuit het district aangestuurd 

door de tbc-coördinator maar leggen in de 

praktijk aan niemand verantwoording af. 

uitdagingen in het ziekenhuis
natuurlijk moeten we als ziekenhuis ook 

een bijdrage leveren aan het bevorderen 

van de therapietrouw. Hiervoor heb ik on-

der andere een flipover-kaart op A3-for-

maat gemaakt met eenvoudige tekst en 

pictogrammen over de behandeling, be-

smettelijkheid, het belang van therapie-

trouw en het screenen van de contacten. 

Het idee is om deze kaart zowel in de kli-

niek als op de verpleegafdelingen te ge-

bruiken voor interactieve sessies met de 

patiënten. dit blijkt gemakkelijker gezegd 

dan gedaan. Aan het begin van de behan-

deling wordt het verhaal afgeraffeld door 

de opnameverpleegkundige terwijl ze zelf 

naar de plaatjes zit te kijken, hoewel die 

juist voor de patiënt bedoeld zijn. Ook het 

telefonisch opvolgen van patiënten die 

niet op het spreekuur verschijnen, verdient 

geen schoonheidsprijs. 

‘District Drugresistant Tb-plan’
Hoog tijd voor een nieuwe aanpak. na 

overleg met ons management- en mul-

ti-disciplinaire team heb ik een ‘drugre-

sistant TB-plan’ voor ons district geschre-

ven met als belangrijkste aanbeveling dat 

de mobiele teams in dienst komen van het 

ziekenhuis. Hiermee hopen we de commu-

nicatie en supervisie te verbeteren.

deze teams moeten worden uitgebreid 

met ‘community care givers’, gezondheids-

werkers die verbonden zijn aan de lokale  

‘primary health care’ klinieken en op loop-

afstand in hun eigen omgeving werken.

Alle patiënten zullen een medicatiedoos 

krijgen en tijdens de hele behandeling on-

dersteund worden, ook na de injectiefase, 

met minimaal eenmaal per week een huis-

bezoek om de pillen uit te zetten/ controle-

ren. dit is vooral van belang voor patiënten 

die vanwege bijwerkingen geen injecties 

meer krijgen, maar het nieuwe tubercu-

lostaticum bedaquiline, dat maar drie keer 

per week hoeft te worden ingenomen.

de mobiele teams gaan tijdens de huisbe-

zoeken ook de contacten in kaart brengen 

en het sputum verzamelen voor geneX-

pert. de uitslagen hiervan komen naar het 

ziekenhuis, waar we een database hopen 

op te zetten met een systeem voor remin-

ders per 6 maanden gedurende twee jaar. 

daarnaast willen we ook decentraliseren 

naar een aantal ‘community health care’ 

centra, zodat de patiënten hun behande-

ling dichter bij huis kunnen afmaken. na-

tuurlijk gaat dit allemaal gepaard met de 

nodige training en mentoring waaraan ik 

met plezier een bijdrage zal leveren. 

Korter behandelregime
een ambitieus plan dat bij mijn recente 

presentatie tijdens de district Health Team 

Management meeting zeer positief werd 

ontvangen. Uiteindelijk denk ik dat het 

nieuwe, kortere behandelregime van ne-

gen maanden dat recent door de WHO 

is aanbevolen de belangrijkste sleutel is 

voor het terugdringen van de therapieon-

trouw bij MdR-tuberculose. Het national 

department of Health heeft vorige week 

aangekondigd dit advies over te nemen en 

verwacht dat alle provincies dit vanaf no-

vember 2016 gaan implementeren. Voor 

mij genoeg werk aan de winkel dus om het 

allemaal in goede banen te leiden.  

een zak met voor enkele maanden medicatie, gevonden in het huis van een patiënt die wel trouw iedere maand op het spreekuur kwam, maar dus niet 
slikte en weer sputum positief werd… De op het bureau geplakte lijst met alle pillen dient als voorbeeld voor de patiënten.

(fotografie: Inge Kidgell-Koppelaar)
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onzE kEnnis DraaGt Bij aan 
struCturElE oPlossinGEn
Job van Rest (33) is consulent voor data 
Management en surveillance bij kncV 
tuberculosefonds. al jong vond hij de 
bèta-vakken interessant. de wetenschap 
beviel hem en de keuze voor een bio-
medische opleiding was vanzelfsprekend. 
Zijn roeping vond hij via de focus op een 
master international Public health. inmiddels 
is Job al acht jaar bij kncV. hij werkt graag 
in de tbc-bestrijding, dat is beleidsmatig en 
structureel werken met tastbare resultaten.

Job startte bij KNcV in het ‘Netherlands & elimination’ team als lid 
van de Data management unit. Deze unit werkt met de GGD’en 
en het ministerie samen om de nationale tbc-surveillance van hoge 
kwaliteit te houden. Dat hij daar een praktische bijdrage kon leveren 
aan de tbc-bestrijding werd al snel duidelijk. Zijn evaluatie van mi-
grantenscreening resulteerde uiteindelijk zelfs in een wetswijziging. 

Naast zijn werk in Nederland werkt hij ook internationaal, als data 
management specialist met speciale interesse in digital health. 
Digital health gebruikt bestaande technologie om het verzamelen, 
opslaan en distribueren van data effectiever en efficiënter te maken. 
Dat voorkomt cruciale fouten in het proces en zorgt dat er sneller 
en goedkoper wordt gewerkt. Dat KNcV hier vol op inzet, draagt 
bij aan zijn gevoel dat KNcV een organisatie is waar je een bijdrage 
kunt leveren aan een betere wereld: “Iets goeds doen, dat is iets dat 
iedereen bij KNcV trekt, met z’n allen werken we aan een goede 
zaak.” met digital health kan zelfs op korte termijn een grote slag 
worden gemaakt. Nu vrijwel iedereen dagelijks gebruikmaakt van 
mobiele telefonie, laptops en tablets, kun je deze media ook maxi-
maal gebruiken om de wereldwijde tbc-epidemie zo goed mogelijk 
te leren begrijpen en bestrijden.

De in het Nederlandse team geleerde lessen past hij toe in zijn 
internationale activiteiten. “Daarbij houden we altijd rekening met 
de plaatselijke infrastructuur en mogelijkheden, een offline systeem 
is meestal een vereiste. In landen die wel beschikken over een 
goede internet-connectiviteit, zoals Vietnam, kan ons Nederlandse 
systeem wél als basis fungeren. Daar heeft ons advies bijgedragen 
aan de bouw van een goed systeem, waar ze zelf de baas over zijn 
en duurzaam alles zelf kunnen onderhouden. op die manier leveren 
we structurele oplossingen en brengen we écht Nederlandse kennis 
de wereld in.”

k n c V  P o Rt R e t

Job van Rest, consulent data 

Management en surveillance

knCvtBC.orG


