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De algemene sterfte in Nederland was ge-

durende dat tijdperk 25,68‰ en die aan 

phthisis 2,46‰ (246 per 100.000). “Alzoo 

komt 1/10 gedeelte der sterfgevallen op 

rekening van phthisis,” schreef Haver. Dat 

viel nog mee want Hirsch vond “dass 1/7 

aller Todesfälle durch Schwindsucht be-

dingt ist.”

Ligging?
De lucht in Nederland met haar hoge voch-

tigheidsgehalte zou volgens Fourcault na-

delig moeten werken. Haver Droeze vond 

echter gunstige verhoudingen, die hij toe-

schreef aan de ligging nabij de zee en de 

“grote vochtigheid der lucht. Van eene in-

vloed van den bodem konden we in onze 

geheele bewerking weinig bemerken, doch 

zagen wel dat de lager en aan zee gelegen 

streken overal ’t minst van de ziekte te lijden 

hadden. In ‘hoog Nederland’ eischte phtisis 

met 2,54 per 1000 zielen meer slachtoffers 

dan in ‘laag Nederland’ (2,41‰) zoodat in 

ons land het lage gedeelte het gunstigste 

blijkt te zijn.”

In Zwitserland was het juist andersom: “hoe 

hooger men komt, des te minder phthisis”. 

Zeeland stak in Nederland er juist gunstig 

bij af. Volgens Haver Droeze lag dat verder 

aan de atmosferische toestanden, naast in-

dividuele voorbeschiktheid. 

Industrialisatie?
De ziekte was het wijdst verbreid in Over-

ijssel, waar het fabriekswezen op een 

“hoogen trap” stond. Deventer, Zwolle en 

Kampen telden relatief de meeste slachtof-

fers.

Haver Droeze vond ook dat de meeste ziek-

tegevallen zich voordeden op de leeftijd 

van 20-40 jaar, en vond dat streken “waar 

men zich met industrie bezig hield, veel 

meer te lijden hadden dan die, waar men 

met den landbouw zijn bestaan vond.”

Schiedam had een lagere sterfte. “Of het 

vele gebruik van alcoholica reden kan we-

zen van een gunstige verhouding?” vroeg 

Haver Droeze zich af. “Dat het gebruik 

daarvan in branderijen groot is, is toch eene 

bekende waarheid.”

Enorme impact
Naarmate er meer over de oorzaken van 

tuberculose bekend werd, werd een betere 

bestrijding mogelijk. Maar tot de introduc-

tie van effectieve antibiotica bleef de ziekte 

ook in Nederland veel slachtoffers maken. 

Sterfte is daarbij uiteraard de slechtst denk-

bare uitkomst.

Tbc-museum
De overledenen kunnen dat zelf niet meer 

navertellen, maar hun familieleden wel. Bij-

voorbeeld in de film [titel?] over ziek-zijn 

en werken in een sanatorium die vijftien 

jaar in het tbc-museum van de Stichting 

Beatrixoord draaide. (Zie ook het artikel op 

pagina 20.)

In de film vertelt Pieter, een oud-patiënt, 

zijn verhaal. Zijn vader heeft hij nooit ge-

kend omdat deze in [jaartal] al aan tuber-

culose overleed. Zijn broer Jacob kreeg ver-

volgens niertuberculose. Daarna Jan die in 

1937 overleed en zijn zusje Marietje die zes 

maanden later ook overleed. 

‘Blijf jij maar hier’
“Mijn moeder verloor twee kinderen in 

één jaar,” benadrukt Pieter de emotionele 

impact op zijn moeder en het gezin. Jacob 

moest kuren in het verafgelegen Katwijk. 

Zijn moeder was afhankelijk van de armen-

zorg en had geen geld om hem op te zoe-

ken. Ook Jacob redde het niet: hij overleed 

in 1943. En kort na de oorlog was Pieter 

zelf aan de beurt. “Blijf jij maar hier,” zei 

de arts van het sanatorium Beatrixoord in 

Appelscha.

Op ruim [??-jarige] leeftijd kon hij dit ver-

haal gelukkig nog vertellen. Samen met 

zijn vrouw, die hij ontmoette in Beatrixoord 

waar zij als verpleegkundige werkte. De 

liefde betekende wel dat zij naar de hoofd-

zuster moest om te vertellen dat ze verliefd 

was op een patiënt. En hij moest voortaan 

’s nachts een onderkomen zoeken buiten 

het sanatorium, in het dorp. Terzijde vertelt 

zijn vrouw nog even dat ze zelf ook ziek 

werd en aan de inmiddels ontdekte medi-

cijnen moest.  

Zie ook de volgende artikelen:

Tuberculosesterfte in Nederland 2006-

2015 (pag. 6)

Onderzoek naar tbc-behandeluitkomst in 

Suriname (pag. 10)

‘Krijg de tering! Krijg de pleuris!’ (pag. 14)
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MIJN MOEDER VERLOOR 

TWEE KINDEREN IN ÉÉN JAAR

Tuberculose heeft historisch gezien meer doden op het geweten dan welke andere infectieziekte 
ook. In de afgelopen tweehonderd jaar kostte de ziekte meer dan een miljard mensen het leven.
(Bron: Paulson T. Epidemiology: A mortal foe. Nature. 2013 Oct 10;502(7470):S2-3)

5

een-na grootste onderzochte groep tbc-me-

ningitispatiënten van de wereld. Jonge men-

sen, gemiddeld 29 jaar, maar na twee weken 

was een kwart overleden en na een jaar bijna 

de helft. Patiënten met hiv gingen ongeveer 

twee keer zo vaak dood dan patiënten zon-

der hiv. Maar ook zonder hiv gingen heel veel 

patiënten dood. En de volgende vraag was 

daarom: hoe konden we de enorme sterfte 

verminderen? 

Hogere dosering antibiotica…
Het eerste waar we naar keken was de antibi-

otica. De behandeling voor tbc-meningitis is 

hetzelfde als voor longtuberculose. Maar dit 

is niet logisch. Immers, sommige antibiotica 

komen slecht in het brein, met name rifampi-

cine, cruciaal in de tbc-behandeling.

Zou het kunnen dat we patiënten met een 

tbc-meningitis gewoon een hogere dosis ri-

fampicine moesten geven? Niemand had dat 

ooit geprobeerd, en wij begonnen in Ban-

dung aan een klinische trial. 

Best wel ingewikkeld, ook uit medisch-ethisch 

oogpunt. Stelt u zich voor, patiënten komen 

Diagnostiek
Microscopie van hersenvocht en zelfs kweek 

blijft bij tbc-meningitis heel vaak negatief. 

We onderzochten de afgelopen jaren allerlei 

methodes waaronder gevoeliger DNA-tech-

nieken. Maar belangrijker dan de laborato-

riumtechnieken bleek echter de hoeveelheid 

hersenvocht. In Figuur 1 staat dat links voor 

de kweek: hoe meer hersenvocht, hoe vaker 

de kweek positief. En hetzelfde geldt voor 

microscopie (rechts in de fi guur). Met minder 

dan 6 ml hersenvocht hoefden we er eigenlijk 

niet aan te beginnen. Een simpele conclusie, 

maar belangrijk voor de praktijk. 

Sterfte
Ook met een goede diagnose en start van be-

handeling gaan nog heel veel mensen dood. 

We hadden in Bandung eerst geen idee hoe-

veel precies. Tijdens ziekenhuisopname kan je 

de sterfte goed bijhouden, maar wat gebeurt 

er met de mensen als ze na de ziekenhuis-

opname naar huis gaan? Soms nam de familie 

de patiënt tegen de zin van de dokter mee 

naar huis als ze niet opknapten of het geld 

op was. En vaak kwamen ze niet terug op de 

polikliniek. We hebben toen een maatschap-

pelijk werker opgeleid, om de patiënten thuis 

op te zoeken. Die trof dan vaak een familie in 

rouw aan, of helemaal niemand. Toch kregen 

we langzaam een beeld van hoeveel patiën-

ten er doodgingen.

We maakten een ‘overlevingscurve’ van de 

meer dan 800 patiënten uit Bandung, de 

meer dood dan levend binnen op een hele 

drukke eerste hulp en dan moesten onze stu-

die-dokters toestemming zien te krijgen voor 

deelname aan wetenschappelijk onderzoek. 

Lastig: vaak waren ze in coma, en was de 

familie volkomen verslagen of in paniek. En 

van wetenschappelijk onderzoek heeft bijna 

niemand gehoord.

Maar goed, we kregen het voor elkaar. Met 

de standaarddosering zagen we lage concen-

traties rifampicine, vooral in het hersenvocht. 

Een hogere dosis rifampicine via een infuus 

leidde tot veel hogere rifampicinespiegels 

zonder dat meer leverschade en dergelijke 

optrad. 

…had veel effect
En enigszins tot onze verrassing halveerde 

de sterfte met deze betrekkelijk simpele in-

greep. U ziet in Figuur 2 het verschil tussen 

de standaardgroep, de blauwe curve, en de 

groep die de eerste twee weken een hoge-

re dosis rifampicine kreeg, de rode curve. 

Het was maar een klein onderzoek, 60 pa-

tiënten, maar het effect was overduidelijk. In 

vervolgonderzoek legden we de relatie tussen 

rifampicine-spiegels en sterfte vast en vonden 

we opnieuw een betere overleving met een 

hogere dosis rifampicine. Een grote trial in 

Vietnam vond geen effect op sterfte, maar 

de dosisverhoging in die studie leek domweg 

veel te bescheiden. Op basis van onze resul-

taten bereiden we nu een onderzoek met 

honderden patiënten in verschillende landen 

voor, ook in Afrika, met een driemaal hogere 

FIGUUR 1. 
Hoeveelheid hersenvocht en opbrengst van diagnostiek

FIGUUR 2. Effect van hogere dosis rifampi-
cine op sterfte aan tbc-meningitis
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NA EEN JAAR WAS BIJNA DE 

HELFT VAN PATIËNTEN MET 

TBC-MENINGITIS OVERLEDEN
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R E D A C T I O N E E L

HOGE VERWACHTINGEN 
VOOR 2018

De laatste helft van 2017 leverde op tbc-gebied het nodige 

nieuws op. Groot was het enthousiasme bij de medewerkers 

van KNCV Tuberculosefonds toen bekend werd dat de ‘49th 

Union World Conference on Lung Health’ in 2018 in Den Haag 

zal plaatsvinden. Dit nieuws werd in september ‘officieel’ en 

feestelijk gelanceerd voor het Nederlandse veld. Voorafgaand aan 

de officiële bekendmaking bespraken enthousiaste professionals 

in de plenaire vergadering van de Commissie voor Praktische 

Tuberculosebestrijding (CPT) mogelijke bijdragen aan de 

conferentie vanuit de Nederlandse tbc-bestrijding. 

De C maakt het verschil…
Inge Koppelaar, inmiddels arts consulent tbc-bestrijding bij 

KNCV, vergeleek bij de CPT-bijeenkomst haar ervaringen met de 

Nederlandse tbc-bestrijding met die in haar werk met MDR- en 

XDR-tbc-patiënten in Zuid-Afrika. Zij stelde dat de C van de tbc-

bestrijding het verschil maakt met ‘TB-control’ in andere landen. 

Die C staat dan voor:

-  Case management – en de essentiële rol van de sociaal 

verpleegkundige tbc-bestrijding daarin;

-  Contactonderzoek – met de systematische en efficiënte aanpak;

-  Cluster surveillance met behulp van DNA-fingerprinting – 

waarmee transmissie van tuberculose in kaart wordt gebracht;

- Case finding door screening van risicogroepen;

-  de multidisciplinaire benadering en samenwerking met zieken-

huis en openbare gezondheidszorg bij specifieke Casuïstiek;

- de goede infectieControle en thuisisolatie.

Ze riep de aanwezigen op om voorbeelden van hun best practices 

aan de wereld te tonen.

Nederlandse input
De discussie op de CPT-bijeenkomst leverde een scala aan goede 

ideeën op. Zoals voor wetenschappelijke posters en presentaties, 

en een verpleegkundig symposium. Maar ook voor initiatieven 

‘buiten de conferentie om’, zoals het bieden van een kijkje in 

de keuken van de afdeling tbc-bestrijding of een van de tbc-

centra tijdens de conferentiedagen. Of bijvoorbeeld Nederlandse 

patiënten een stem geven door ze hun verhaal te laten doen over 

hun ervaring of het organiseren van een e-health marktplaats. Het 

idee van een ‘Holland House’ viel in goede aarde.

Voor iedereen met goede ideeën en plannen staan we bij KNCV 

klaar om mee te denken en te ondersteunen. Ook zijn KNCV-

medewerkers bereid om te helpen bij het opstellen en indienen 

van abstracts. Meer over de conferentie op de pagina hiernaast en 

natuurlijk in de komende nummers van dit tijdschrift.

Internationale belangstelling
Dat er internationaal grote belangstelling is voor concrete 

voorbeelden uit de Nederlandse tbc-bestrijding, blijkt ook 

uit het bezoek van het hoofd van het Chinese nationale tbc-

programma. Zij kwam begin november speciaal hiervoor met haar 

medewerkers naar Nederland. Ze bezochten het LUMC, de GGD 

Amsterdam en GGD Haaglanden en waren in het bijzonder erg 

onder de indruk van de samenwerking tussen de openbare en de 

klinische tbc-zorg en de wijze waarop we hier contactonderzoek 

uitvoeren. 

Politieke wil
Tenslotte vond in november een belangrijke ministeriële 

conferentie plaats in Moskou, op initiatief van de Russische 

overheid. Deze eerste ‘WHO Global Ministerial Conference 

on Ending Tuberculosis in the Sustainable Development Era:  

A Multisectoral Response’ werd geopend door president Vladimir 

Poetin en de directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus. De aanwezige 75 ministers stemden in met de 

‘Moscow declaration’ dat er dringend actie moet komen om het 

probleem van tuberculose in 2030 op te lossen. De hoop is dat dit 

bewijs van politieke wil om tot een multidisciplinaire en gerichte 

aanpak te komen ook de broodnodige financiering op tafel brengt 

om de doelen van de WHO te bereiken. In het najaar van 2018 

staat tuberculose op de agenda van de Algemene Vergadering 

van de Verenigde Naties. De verwachtingen voor 2018 zijn dus 

hooggespannen.

Connie Erkens

KNCV TUBERCULOSEFONDS

Connie Erkens

coördinator Team Nederland en Eliminatie

TEGEN DE  
TUBERCULOSE2



LILIAN POLDERMAN
content manager marketing en communicatie, 
KNCV Tuberculosefonds

Wereldconferentie bestrijding tuberculose 
en longziekten 2018 in Den Haag

K N C V  N I E U W S

De ‘49th Union World Conference on Lung Health’ strijkt 

in 2018 neer in Den Haag en wel van 24 tot en met 27 

oktober. Deze jaarlijkse wereldconferentie richt zich op 

tbc-bestrijding en andere longziekten zoals astma en longontste-

king, luchtvervuiling en anti-rookbeleid. KNCV Tuberculosefonds 

en de Gemeente Den Haag zullen het congres faciliteren.

Kennis delen
“Dit congres brengt ruim 4.000 artsen, wetenschappers, politici 

en patiënten bij elkaar met één gezamenlijk doel: tuberculose de 

wereld uit te krijgen,” zegt arts Kitty van Weezenbeek, Algemeen 

Directeur van KNCV Tuberculosefonds. Tuberculose is niet een 

ziekte van vroeger, maar een bedreiging voor de volksgezondheid, 

die elke 18 seconden ergens een leven eist. “Dit is onacceptabel, 

omdat we de ziekte goed kunnen behandelen. Nieuwe medicijnen 

bieden hoop aan patiënten met medicijnresistente tuberculose, 

voor wie tot voor kort geen genezing mogelijk was. Nederland 

heeft een unieke deskundigheid en innovatiekracht op dit gebied 

en het congres biedt een platform om die kennis breed te delen.”

Mensenrechten
Het thema van het congres ‘Declaring Our Rights: Social and Poli-

tical Solutions’ benadrukt het belang van politiek commitment en 

een op mensenrechten gebaseerde benadering. Beiden zijn nodig 

om tuberculose de wereld uit te krijgen en de wereldwijde bedrei-

ging van luchtvervuiling en andere longziekten te verminderen. 

Het thema refereert uiteraard ook aan Den Haag, dat als stad van 

vrede, welzijn en recht graag een unieke omgeving wil bieden om 

wetenschap, mensenrechten en internationaal beleid te verbinden.

Stigma verminderen
Een mooie link met het thema vormen ook de inspanningen die 

KNCV levert met het op de kaart zetten van de problematiek rond 

de stigmatisering van tbc-patiënten. Samen met een grote groep 

stakeholders en de financiële hulp van USAID ontwikkelde KNCV 

de afgelopen jaren een ‘TB stigma measurement guidance proto-

col’ en een ‘TB stigma reduction toolbox’. Deze materialen werden 

gepresenteerd tijdens de bijeenkomst ‘Getting To Zero TB Stigma’ 

op 11 en 12 december 2017 in Den Haag. Daar vertelden tbc-stig-

madeskundigen uit landen als Ethiopië, Indonesië, Nigeria, Kirgizië, 

Zambia en Vietnam over hun inspanningen om tbc-stigma aan te 

pakken onder bijvoorbeeld werknemers in de gezondheidszorg, 

door tuberculose getroffen gezinnen en mensen met tuberculose. 

Onlangs werd ook het ‘International Journal of Tuberculosis and  

 

Lung Disease (IJTLD) TB Stigma Supplement’ gepubliceerd, dat 

door KNCV is geïnitieerd. “Dit supplement is de collectieve wijs-

heid van leiders, experts, onderzoekers en stigma-activisten,” zegt 

Ellen Mitchell, senior epidemioloog bij KNCV, die co-editor was 

van het supplement en drie van de experimenten in het supple-

ment ontwierp. “Er is geen manier om tbc-stigmatisering te meten. 

Maar we zijn het er allemaal over eens dat het moet worden geme-

ten, zodat we ons kunnen richten op onze echte taak: tbc-zorg dus-

danig opnieuw in te richten op manieren die de waardigheid van alle 

betrokkenen zal ondersteunen, de geest verheffen en de menselijk-

heid zal erkennen van mensen die door tuberculose zijn geraakt.”  

Heeft u tips of suggesties laat het ons weten via 
Union2018@kncvtbc.org
En blijf op de hoogte via de website: 
www.thehague.worldlunghealth.org

THE 49TH UNION WORLD CONFERENCE ON LUNG HEALTH
24–27 OCTOBER 2018.  THE HAGUE, THE NETHERLANDS

thehague.worldlunghealth.org

DECLARING 
OUR RIGHTS: 
SOCIAL AND 
POLITICAL 
SOLUTIONS

TheUnion_Hague_GuadProgrammeAd_A4_03.indd   1 26/09/2017   17:16

3



Van alle infectieziekten is tuberculo-

se de meest dodelijke. Ter verge-

lijking: aan de gevreesde infectie-

ziekte ebola stierven tijdens de laatste grote 

uitbraak in West-Afrika 12.000 mensen; 

aan tuberculose sterven 30.000 mensen 

per week. Tuberculose staat met een ne-

gende plaats zelfs hoog op de lijst van álle 

doodsoorzaken in de wereld (zie Figuur 1). 

Niet voor niets onderschreven alle landen 

ter wereld in 2014 de ‘End TB Strategy’ van 

de World Health Organization (WHO), met 

onder andere als doel om binnen twintig 

jaar de wereldwijde sterfte aan tuberculose 

met 95 procent terug te dringen.

Volksziekte in Europa
Ook historisch gezien zijn de gevolgen van 

tuberculose dramatisch te noemen. In de 

afgelopen 200 jaar zijn maar liefst 1 miljard 

mensen aan de ziekte overleden, veel meer 

dan aan enige andere infectieziekte, zoals 

pokken, malaria of de pest (zie Figuur 2). 

Veel ontwikkelde landen zijn er vooral sinds 

GERARD DE VRIES
tbc-coördinator, RIVM-CIb/KNCV  
Tuberculosefonds

Aandacht voor 
sterfte aan tuberculose

Wereldwijd overlijden elk jaar 1,7 miljoen mensen aan tuberculose. Aandacht 

voor deze enorme sterfte is harder nodig dan ooit. Bij ons is de ziekte zo ver 

teruggedrongen dat we dreigen onze eigen tbc-geschiedenis te vergeten. 

FIGUUR 1.  TOP-10 VAN WERELDWIJDE DOODSOORZAKEN
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OOK BIJ ONS WAS HET 
VROEGER DÉ VOLKSZIEKTE

Tuberculose heeft historisch gezien meer doden op het geweten dan 
welke andere infectieziekte ook. In de afgelopen tweehonderd jaar 
kostte de ziekte meer dan een miljard mensen het leven.
(Bron: Paulson T. Epidemiology: A mortal foe. Nature.  
2013 Oct 10;502(7470):S2-3)

Sterfte aan tuberculose onder hiv-positieven is weergegeven in grijs.
(Bron: World Health Organization. Global tuberculosis control: WHO 
report 2016)
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de Tweede Wereldoorlog in geslaagd tuber-

culose zeer ver terug te dringen. Daardoor 

dreigt de ziekte weg te zakken uit het col-

lectieve geheugen. Toch was tuberculose in 

de 19e en begin 20e eeuw dé volksziekte in 

Nederland en in Europa. 

Een proefschrift uit 1879
In de bibliotheek van KNCV Tuberculose-

fonds staat als een van de eerste exemplaren 

in de collectie (nr. 17) een proefschrift van 

J.J. Haver Droeze Jr.: ‘De sterfte aan phthisis  

in Nederland in de jaren 1866-1875’  

(phthisis is tuberculose). Dit ‘academisch 

proefschrift ter verkrijging van den graad 

van Doctor in de Geneeskunde aan de 

Rijksuniversiteit te Leidzat Robert Koch de 

tbc-bacterie ontdekte en 25 jaar voordat 

(K)NCV werd opgericht. 

De algemene sterfte in Nederland was ge-

durende dat tijdperk 2.568 per 100.000 en 

die aan phtisis 246 per 100.000. “Alzoo 

komt 1/10 gedeelte der sterfgevallen op  

rekening van phthisis,” schreef Haver 

Droeze. Dat viel nog mee want Hirsch 

vond “dass 1/7 aller Todesfälle durch  

Schwindsucht bedingt ist.”

Ligging?
De lucht in Nederland met haar hoge voch-

tigheidsgehalte zou volgens Fourcault na-

delig moeten werken. Haver Droeze vond 

echter gunstige verhoudingen, die hij toe-

schreef aan de ligging nabij de zee en de 

“grote vochtigheid der lucht. Van eene in-

vloed van den bodem konden we in onze 

geheele bewerking weinig bemerken, doch 

zagen wel dat de lager en aan zee gelegen 

streken overal ’t minst van de ziekte te lijden 

hadden. In ‘hoog Nederland’ eischte phtisis 

met 2,54 per 1000 zielen meer slachtoffers 

dan in ‘laag Nederland’ (2,41‰) zoodat in 

ons land het lage gedeelte het gunstigste 

blijkt te zijn.”

In Zwitserland was het juist andersom: “hoe 

hooger men komt, des te minder phthisis”. 

Zeeland stak in Nederland er juist gunstig 

bij af. Volgens Haver Droeze lag dat verder 

aan de atmosferische toestanden, naast in-

dividuele voorbeschiktheid. 

Industrialisatie?
De ziekte was het wijdst verbreid in Overijs-

sel, waar het fabriekswezen op een “hoogen 

trap” stond. Deventer, Zwolle en Kampen 

telden relatief de meeste slachtoffers.

Haver Droeze vond ook dat de meeste ziek-

tegevallen zich voordeden op de leeftijd 

van 20-40 jaar, en vond dat streken “waar 

men zich met industrie bezig hield, veel 

meer te lijden hadden dan die, waar men 

met den landbouw zijn bestaan vond.”

Schiedam had een lagere sterfte. “Of het 

vele gebruik van alcoholica reden kan we-

zen van een gunstige verhouding?” vroeg 

Haver Droeze zich af. “Dat het gebruik 

daarvan in branderijen groot is, is toch eene 

bekende waarheid.”

Documentaire tbc-museum
Naarmate er meer over de oorzaken van 

tuberculose bekend werd, werd een betere 

bestrijding mogelijk. Maar tot de introduc-

tie van effectieve antibiotica bleef de ziekte 

ook in Nederland veel slachtoffers maken. 

Sterfte is daarbij uiteraard de slechtst denk-

bare uitkomst. De overledenen kunnen 

dat zelf niet meer navertellen, maar hun 

familieleden wel. Bijvoorbeeld in een film 

over ziek-zijn en werken in een sanatorium 

die vijftien jaar in het tbc-museum van de 

Stichting Beatrixoord draaide. (Zie ook het 

artikel op pagina 20.)

In de film vertelt Pieter, een oud-patiënt, 

zijn verhaal. Zijn vader heeft hij nooit ge-

kend omdat deze toen Pieter heel klein 

was al aan tuberculose overleed. Zijn broer 

Jacob kreeg vervolgens niertuberculose. 

Daarna Jan die in 1937 stierf en zijn zusje 

Marietje die zes maanden later ook overleed. 

‘Blijf jij maar hier’
“Mijn moeder verloor twee kinderen in 

één jaar,” benadrukt Pieter de emotionele 

impact op zijn moeder en het gezin. Jacob 

moest kuren in het verafgelegen Katwijk. 

Zijn moeder was afhankelijk van de armen-

zorg en had geen geld om hem op te zoe-

ken. Ook Jacob redde het niet: hij overleed 

in de oorlog. En kort na de oorlog was Pie-

ter zelf aan de beurt. “Blijf jij maar hier,” zei 

de arts van het sanatorium Beatrixoord in 

Appelscha tegen hem.

Op zeer hoge leeftijd kon hij dit verhaal 

gelukkig nog vertellen. Samen met zijn 

vrouw, die hij ontmoette in Beatrixoord 

waar zij als verpleegkundige werkte. De 

liefde betekende wel dat zij naar de hoofd-

zuster moest om te vertellen dat ze verliefd 

was op een patiënt. En hij moest voortaan 

’s nachts een onderkomen zoeken buiten 

het sanatorium, in het dorp. Terzijde vertelt 

zijn vrouw nog even dat ze zelf ook ziek 

werd en aan de inmiddels ontdekte medi-

cijnen moest.  

Zie ook de volgende artikelen:
Tuberculosesterfte in Nederland 2006-
2015 (pag. 6)
Onderzoek naar tbc-behandeluitkomst 
in Suriname (pag. 10)
‘Krijg de tering! Krijg de pleuris!’ (pag. 
14)

 

MIJN MOEDER VERLOOR 

TWEE KINDEREN IN ÉÉN JAAR

Patiënten in Appelscha in de frisse lucht  (Fotocollectie tbc-museum)
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Hoewel de sterfte aan tuberculose 

in Nederland drastisch is gedaald, 

blijft sterfte ook in ons land een 

belangrijk aandachtspunt. In het ‘Nationaal 

plan tuberculosebestrijding, 2016-2020’ 

wordt daarom voorgesteld sterfte goed te 

monitoren, de oorzaken van sterfte beter 

in kaart te leren brengen en mogelijkheden 

te bespreken om sterfte te voorkomen. De 

concrete aanbeveling uit het Nationaal plan 

is om patiënten die aan tuberculose overlij-

den in een ‘mortality audit’ te bespreken.

Uitkomst in NTR
In Nederland wordt de uitkomst van een 

tbc-behandeling in het Nederlands Tuber-

culose Register (NTR) vastgelegd. Als het 

sputum aan het einde van de behandeling 

negatief is (bij een sputumpositieve long-

GERARD DE VRIES
tbc-coördinator, RIVM-CIb/KNCV  
Tuberculosefonds
ERIKA SLUMP
consulent tbc-surveillance, afdeling  
Epidemiologie en Surveillance, RIVM-CIb
MARLEEN BAKKER
longarts, Erasmus MC Rotterdam

Tuberculosesterfte in 
Nederland 2006-2015
Ook in een land met een lage tbc-incidentie als Nederland mogen we sterfte aan 

tuberculose niet uit het oog verliezen. Zo wordt gewerkt aan multidisciplinaire 

bespreking van sterfgevallen.

overleden

totaal succesvol
aan 

tuberculose
niet aan 

tuberculose  totaal
overig 

niet-succesvol

n n % n % n % n % n %

2006 1047 886 84,6% 24 2,3% 51 4,9% 75 7,2% 86 8,2%

2007 1023 902 88,2% 22 2,2% 28 2,7% 50 4,9% 71 6,9%

2008 1026 898 87,5% 14 1,4% 41 4,0% 55 5,4% 73 7,1%

2009 1177 1015 86,2% 19 1,6% 49 4,2% 68 5,8% 94 8,0%

2010 1096 949 86,6% 16 1,5% 39 3,6% 55 5,0% 92 8,4%

2011 1028 916 89,1% 18 1,8% 20 1,9% 38 3,7% 74 7,2%

2012 972 853 87,8% 8 0,8% 26 2,7% 34 3,5% 85 8,7%

2013 871 800 91,8% 11 1,3% 17 2,0% 28 3,2% 43 4,9%

2014 835 754 90,3% 9 1,1% 16 1,9% 25 3,0% 56 6,7%

2015 886 781 88,1% 12 1,4% 27 3,0% 39 4,4% 66 7,4%

totaal 9961 8754 87,9% 153 1,5% 314 3,2% 467 4,7% 740 7,4%

-   Zowel nieuw gemelde patiënten in Nederland als patiënten die de tbc-behandeling in Nederland 
voortzetten; zowel patiënten met rifampicine-gevoelige als rifampicine-resistente tuberculose. 

-   Exclusief 68 patiënten bij wie de ziekte veroorzaakt werd door Mycobacterium bovis BCG. Van hen 
voltooiden 53 (77,9%) de behandeling succesvol, overleden 2 (2,9%) aan tuberculose en 5 (7,4%) 
niet aan tuberculose en was bij 8 (11,8%) de behandeling om andere redenen niet succesvol.

TABEL 1. 
BEHANDELRESULTAAT VAN TBC-PATIËNTEN IN NEDERLAND, 2006-2015
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tuberculosepatiënt) wordt gesproken over 

een ‘genezen’ behandeling. De behande-

ling wordt als ‘voltooid’ beschouwd als de 

patiënt de behandeling afgerond heeft zon-

der sputumconversie (bijvoorbeeld bij een 

patiënt met extrapulmonale tuberculose). 

Tezamen worden deze behandelingen als 

‘succesvol’ geclassificeerd. Niet-succesvolle 

behandelresultaten zijn: ‘sterfte’, ‘afgebro-

ken behandeling’ vanwege non-complian-

ce of bijwerkingen, of ‘behandeling elders 

– buiten Nederland – voortgezet’. In het 

NTR wordt nog onderscheid gemaakt in 

sterfte tussen ‘doodsoorzaak tuberculose’ 

en ‘doodsoorzaak niet tuberculose’.

overleden

totaal succesvol
aan 

tuberculose
niet aan 

tuberculose  totaal
overig 

niet-succesvol

n n % n % n % n % n %

totaal 9961 8754 87,9% 153 1,5% 314 3,2% 467 4,7% 740 7,4%

geslacht            

man* 5741 4989 86,9% 90 1,6% 213 3,7% 303 5,3% 449 7,8%

vrouw 4218 3763 89,2% 63 1,5% 101 2,4% 164 3,9% 291 6,9%

leeftijd            

0-4 jaar 169 159 94,1% 2 1,2% 1 0,6% 3 1,8% 7 4,1%

5-14 jaar 313 300 95,8% 1 0,3% 0 0,0% 1 0,3% 12 3,8%

15-24 jaar 1587 1435 90,4% 5 0,3% 1 0,1% 1 0,1% 146 9,2%

25-34 jaar* 2452 2200 89,7% 11 0,4% 9 0,4% 20 0,8% 232 9,5%

35-44 jaar 1649 1522 92,3% 10 0,6% 9 0,5% 19 1,2% 108 6,5%

45-54 jaar 1293 1157 89,5% 19 1,5% 35 2,7% 54 4,2% 82 6,3%

55-64 jaar 976 861 88,2% 9 0,9% 56 5,7% 65 6,7% 50 5,1%

65-74 jaar 749 615 82,1% 28 3,7% 54 7,2% 82 10,9% 52 6,9%

75-84 jaar 597 406 68,0% 53 8,9% 102 17,1% 155 26,0% 36 6,0%

85+ jaar 176 99 56,3% 15 8,5% 47 26,7% 62 35,2% 15 8,5%

geboorteland            

Nederland* 2884 2490 86,3% 78 2,7% 179 6,2% 257 8,9% 137 4,8%

buitenland 7066 6257 88,6% 75 1,1% 134 1,9% 209 3,0% 600 8,5%

soort tuberculose            

pulmonale 
tuberculose (PTB)*

4616 3998 86,6% 67 1,5% 171 3,7% 238 5,2% 380 8,2%

extrapulmonale 
tuberculose (ETB)

4132 3734 90,4% 23 0,6% 92 2,2% 115 2,8% 283 6,8%

PTB + ETB 1213 1022 84,3% 63 5,2% 51 4,2% 114 9,4% 77 6,3%

kweek en resistentie            

kweek positief 6913 6058 87,6% 133 1,9% 245 3,5% 378 5,5% 477 6,9%

kweek negatief 3048 2696 88,5% 20 0,7% 69 2,3% 89 2,9% 263 8,6%

rifampicine-resistentie 138 105 76,1% 1 0,7% 1 0,7% 2 1,4% 31 22,5%

opsporing            

actief* 1787 1580 88,4% 0 0,0% 12 0,7% 12 0,7% 195 10,9%

passief 7803 6876 88,1% 134 1,7% 281 3,6% 415 5,3% 512 6,6%

overig            

hiv-positief 345 284 82,3% 8 2,3% 15 4,3% 23 6,7% 38 11,0%

diabetes mellitus 441 364 82,5% 15 3,4% 32 7,3% 47 10,7% 30 6,8%

TNF-alfa-remmers 134 122 91,0% 6 4,5% 4 3,0% 10 7,5% 2 1,5%

orgaantransplantatie 35 30 85,7% 2 5,7% 2 5,7% 4 11,4% 1 2,9%

meningitis 132 106 80,3% 18 13,6% 2 1,5% 20 15,2% 6 4,5%

* Referentie in de multivariabele analyse 
N.B. Niet alle getallen van de variabelen tellen op tot het totaal door ontbrekende gegevens.

TABEL 2. 
DEMOGRAFISCHE EN KLINISCHE KENMERKEN VAN TBC-PATIËNTEN EN DE BEHANDELRESULTATEN, 2006-2015 
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Onderzoek 
Uit het geanonimiseerde NTR-bestand 

werden patiënten geselecteerd die in de 

periode 2006-2015 zijn gemeld. In het 

onderzoeksbestand zijn ook de patiënten 

(n=409) meegenomen die in het buiten-

land werden gediagnosticeerd en de be-

handeling in Nederland voortzetten. Naast 

het behandelresultaat bevatte het bestand 

demografische kenmerken van patiënten, 

zoals geslacht, leeftijd en herkomst, en 

kenmerken van de ziekte, zoals soort tu-

berculose, kweek, resistentie, hiv-status en 

andere co-morbiditeiten. 

 

Resultaten
Totaal overleden 467 van de 9.961 (4,7%) 

patiënten gedurende de evaluatieperiode 

(Tabel 1, pagina 6), gemiddeld 47 per jaar. 

Bij 110 patiënten werd de diagnose gesteld 

na het overlijden van de patiënt, 21 pati-

enten overleden voordat er een tbc-behan-

deling werd gestart en de overige 336 pati-

enten overleden terwijl ze voor tuberculose 

werden behandeld.

Tabel 1 laat ook zien dat gemiddeld 87,9 

procent van de patiënten de behandeling 

succesvol voltooide en dat bij 7,4 procent 

de behandeling om een andere reden dan 

overlijden niet succesvol was. Dit betrof in 

1,2 procent van de patiënten een afgebro-

ken behandeling vanwege bijwerkingen; in 

1,8 procent een afgebroken behandeling 

vanwege non-compliance; in 0,3 procent 

een afgebroken behandeling zonder be-

kende reden; in 3,2 procent van de geval-

len werd de behandeling buiten Nederland 

voortgezet maar was het behandelresul-

taat onbekend en bij 0,9 procent was het 

behandelresultaat niet gerapporteerd en 

daardoor onbekend. 

Verhoogd risico
Het percentage overleden patiënten (per 

categorie) wordt ook wel de ‘case fatality 

rate’ genoemd (grijze kolom in Tabel 2, 

pagina 7). De volgende patiënten hadden 

een significant verhoogd risico om aan tu-

berculose of tijdens de tbc-behandeling te 

overlijden (na correctie voor samenhan-

gende factoren in multivariabele analyse): 

mannen, patiënten ouder dan 45 jaar, 

combinatie van long- en extrapulmonale 

tuberculose, gevonden naar aanleiding van 

klachten, met een hiv-co-infectie en met 

meningitis tuberculosa. Vooral patiënten 

ouder dan 75 jaar hadden een hoog risico 

om aan tuberculose of tijdens de behan-

deling te overlijden. Van alle overleden pa-

tiënten was bijna de helft (217 van 467) 

ouder dan 75 jaar. Een significant lager 

risico voor overlijden hadden vrouwen, 

patiënten geboren in het buitenland, pati-

enten met extrapulmonale tuberculose en 

patiënten bij wie de ziekte niet met kweek 

was bevestigd.

Doodsoorzaak?
In het NTR wordt onderscheid gemaakt 

tussen ‘doodsoorzaak tuberculose’ en 

‘doodsoorzaak niet tuberculose’. Bij een 

derde van de overleden patiënten werd 

tuberculose als doodsoorzaak opgegeven. 

Onze ervaring is dat het vaststellen en 

documenteren van de primaire doodsoor-

zaak niet eenvoudig is. De doodsoorzaak 

bij een tbc-patiënt kan hartfalen zijn, 

terwijl een minder goed functionerende 

long of een infectieus ziekteproces, zoals 

tuberculose, ook direct invloed heeft op 

de hartfunctie en medeoorzaak kan zijn 

van het overlijden. In dat geval wordt 

tuberculose vaak als secundaire of terti-

aire doodsoorzaak opgegeven. Boven-

dien wordt de doodsoorzaak door een 

GGD-medewerker in het NTR ingevoerd, 

terwijl deze vaak vanuit een brief moet 

interpreteren wat de primaire doodsoor-

zaak was. In het Erasmus MC hebben 

we eens een steekproef van 10 door de 

GGD Rotterdam-Rijnmond in het NTR als 

‘doodsoorzaak tuberculose’ geclassificeer-

de patiënten (meldingen 2011-2015) her-

beoordeeld. Volgens het ziekenhuis was 

bij geen van hen tuberculose de directe 

oorzaak van overlijden. 

Mortality audits
In ziekenhuizen is het praktijk om over-

lijdens van bijzondere gevallen en ziek-

tebeelden multidisciplinair te bespreken. 

Perinatale sterfte en moedersterfte tijdens 

de zwangerschap worden in landelijke au-

dits besproken. Het Nationaal plan tuber-

culosebestrijding adviseert om sterfte van 

tbc-patiënten nader te onderzoeken via 

‘mortality audits’. De Sectie Tuberculose 

van de Nederlandse Vereniging van Artsen 

voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) 

heeft besloten om een auditcommissie in 

te stellen om tbc-sterfte nader te onder-

zoeken. Allereerst zal deze commissie een 

format ontwikkelen om gestructureerd via 

een aantal vragen vast te stellen of tuber-

culose de primaire doodsoorzaak was of 

belangrijk bijdroeg aan de sterfte. Als dat 

het geval is, dan is het de bedoeling in een 

audit de casus te bespreken met betrok-

kenen. We verwachten dat er waardevol-

le leerpunten uit deze casuïstiek gehaald 

kunnen worden. De uitkomsten zullen ge-

aggregeerd aan de Sectie Tuberculose van 

de NVALT en aan de CPT worden terugge-

koppeld, waarbij de privacy van patiënten, 

behandelaren en ziekenhuizen zorgvuldig 

bewaakt zal worden.  

 

STERFTE AAN TUBERCULOSE BLIJFT 

EEN BELANGRIJK AANDACHTSPUNT

 

EEN AUDIT-COMMISSIE GAAT 

TBC-STERFTE NADER ONDERZOEKEN
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ERIK HUISMAN
arts tbc-bestrijding, GGD Haaglanden en  
GGD Hollands Midden

Bijzondere ‘bijwerking’ 
tijdens profylaxe

De foto (1) werd gemaakt bij een 25-jarige man, die twee 

weken eerder gestart was met een behandeling van drie 

maanden isoniazide en rifampicine vanwege een latente 

tuberculose-infectie (LTBI). De infectie werd opgespoord (THT 20 

mm, IGRA 3,6) tijdens contactonderzoek rondom een vriend met 

caverneuze longtuberculose. De thoraxfoto was bij aanvang van 

de preventieve behandeling zonder afwijkingen. 

De indexpatiënt had veel transmissie veroorzaakt: een collega had 

pleuritis tuberculosa en zijn moeder en vijf vrienden – allen uit de 

eerste ring van 13 personen – hadden een LTBI. 

Bij het consult bij de GGD bleek hij al een week gestopt te zijn 

met de medicatie omdat de klachten door hem geduid werden 

als bijwerkingen van de medicatie. Zijn klachten bestonden uit 

koorts, hoesten en kortademigheid. De thoraxfoto (foto 1) toont 

een infiltraat in de linker onderkwab en op verdenking van een 

banale pneumonie (community-acquired pneumonia) werd hier-

voor gestart met amoxicilline. Vanwege aanhoudende koorts 

kwam de patiënt via zijn huisarts nog terecht bij de longarts die 

het beleid ongewijzigd liet. Na een week waren zijn klachten ver-

dwenen, werd de preventieve behandeling opnieuw gestart en 

zonder problemen voltooid.  

D I A G N O S E  I N  B E E LD

FOTO 1. 
INFILTRAAT LINKER ONDERKWAB

FOTO 2. 
VRIJWEL GENORMALISEERD BEELD, 6 WEKEN NA PNEUMONIE 
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Tuberculose veroorzaakt wereldwijd 

nog steeds veel doden, voornamelijk 

in combinatie met andere ziekten zo-

als hiv/aids en diabetes mellitus. Zo blijkt uit 

het Global Tuberculosis Report 2013 van de 

WHO dat de sterfte onder tbc/hiv-patiën-

ten drie keer zo hoog is als die bij tbc-pa-

tiënten zonder hiv-infectie. In verschillende 

studies werd hiv-co-infectie geassocieerd 

met een ‘case fatality rate’ van 23 tot 29 

procent (1). Een late start met hiv-remmers 

bij tbc/hiv-patiënten was geassocieerd met 

een 56 procent hogere kans op sterfte (2).  

Verder hebben andere studies wereldwijd 

aangetoond dat diabetes mellitus een nega-

tieve invloed heeft op de behandeluitkomst 

bij tuberculose, met hogere percentages 

therapiefalen en mortaliteit. Sterfte was ook 

verhoogd bij tbc-patiënten met hoge leef-

tijd, roken, chronische longziekten, alco-

holverslaving, werkloosheid en verhoogde 

serum-bilirubinespiegel.

Hiv, tuberculose en diabetes mellitus 
in Suriname
De geschatte prevalentie van hiv in Surina-

me in de leeftijdscategorie 15 tot 49 jaar 

in 2009 was 1,1 procent (3). Bij de tien 

belangrijkste doodsoorzaken staat hiv/

aids met 2,9 procent van alle sterfgevallen 

op nummer 8. Wel is het zo dat de sterfte 

aan hiv/aids sinds de piek in 2005 continu 

daalt. 

De laatste vijf jaar zijn gemiddeld 140 

ERIC COMMIESIE
coördinator Global Fund tuberculose/hiv 
grant, ministerie van Volksgezondheid,  
Paramaribo, Suriname

Hiv-infectie en 
diabetes zijn risicofactoren
Tbc-patiënten in Suriname met een hiv-infectie of met diabetes mellitus lopen een groter risico op een fatale 

afloop dan patiënten die alleen tuberculose hebben. Dat blijkt uit onderzoek van de auteur in het kader van zijn 

Master of Public Health opleiding. 

ONDERZOEK NAAR 
TBC-BEHANDELUITKOMST 
IN SURINAME

Suriname: kerngegevens

Geografie en klimaat
Suriname ligt aan de Noord-Atlantische 
kust van Zuid-Amerika, tussen Frans Guya-
na en Guyana. De oppervlakte bedraagt 
163.820 km2. Het land bestaat hoofdzake-

lijk uit heuvelland, bedekt met regenwoud, 
en een smalle vlakte met moerassen aan de 
kust. 
De voornaamste steden zijn de hoofdstad  
Paramaribo, Nieuw-Nickerie en Albina.
Het tropisch klimaat wordt gematigd door 
de passaatwinden. Er zijn twee regensei-
zoenen per jaar.

Demografie 
Suriname telde in 2015 567.291 inwo-
ners. Bijna 70 procent daarvan woont in 
de verstedelijkte districten van Paramaribo 
(ruim 240.000 inwoners) en Wanica (bijna 
120.000 inwoners).
De gemiddelde levensverwachting is 72,4 
jaar (2012). Vrouwen worden gemiddeld 
75,5 jaar; mannen 69,4 jaar.
Suriname is een van de meest etnisch di-
verse landen van Zuid-Amerika, een ge-
volg van de slavenhandel en import van 
contractarbeiders in het koloniale verle-
den. De belangrijkste etnische groepen zijn  
 

Hindoestanen (27,4%), Creolen (15,6%), 
Marrons (21,7%), Javanen (13,7%), ge-
mengd (13,4%), inheems (3,8%), Chine-
zen (1,5%), Kaukasiërs (0,3%), overigen/
onbekend (2,6%).

Economie
Suriname is wat de Wereldbank noemt een 
hoger middeninkomensland. De economie 
groeide tussen 2004 en 2014 met zo’n 4,3 
procent per jaar. De overheidsinkomsten 
zijn echter afhankelijk van de opbrengsten 
van de mijnbouwindustrie (aluminium, 
bauxiet, goud en olie) en deze kampt de 
laatste jaren met dalende prijzen op de 
wereldmarkt. Een stijgende inflatie, een 
oplopend begrotingstekort en een econo-
mische crisis waren het gevolg. Met steun 
van de Wereldbank en IMF wordt nu een 
hervormingsprogramma doorgevoerd. De 
hoop is dat groeiende investeringen in olie- 
en goudwinning de economie weer zullen 
doen opleven.



tbc-patiënten gemeld. De tbc-incidentie 

schommelt daarmee rond 25 per 100.000 

inwoners. In die periode werd 94 procent 

van de tbc-patiënten op hiv getest en had 

27 procent van de geteste patiënten een 

hiv-infectie (zie de figuur op pagina 12). 

Suriname staat met dat percentage op de 

derde plaats van landen in Zuid-, Centraal- 

en Noord-Amerika met een tbc/hiv-co-in-

fectie (3). 

Het aantal succesvol behandelde tbc-pa-

tiënten steeg en het aantal dat tijdens de 

behandeling uit beeld raakte (‘lost to fol-

low up’) nam af. Maar de ‘case fatality rate’ 

bleef hoog: jaarlijks stierf 15 tot 18 procent 

van de tbc-patiënten. De sterfte aan tuber-

culose in Suriname steeg tussen 1990 en 

2010 zelfs, van 1,7 naar 2,8 per 100.000 

inwoners.

Daarnaast zien we in Suriname net als in 

andere landen in de wereld een toena-

me van het aantal gevallen van diabetes  

mellitus. 

Studie
In 2014 vond een studie plaats naar de 

omvang van hiv-co-infectie en diabetes 

mellitus bij tuberculose en naar de effecten 

ervan op de behandeluitkomst. De studie-

populatie van ons onderzoek in Suriname 

omvatte alle geregistreerde tbc-patiënten 

uit de periode 1 januari 2011 tot en met 

31 december 2013 waarvoor een behande-

luitkomst is geregistreerd. Het gaat om een 

case control studie. Cases zijn gedefinieerd 

als nieuwe tbc-patiënten die stierven tijdens 

de behandeling, aan welke oorzaak dan 

ook. Controls zijn gedefinieerd als tbc-pa-

tiënten die de behandeling succesvol vol-

tooiden. Verbanden werden aangetoond 

door een ‘odds ratio’ (OR) te berekenen.

In de onderzochte periode werden 409 

patiënten geregistreerd in het tbc-register 

van het Nationaal Tuberculose Programma 

(NTP) in Suriname, daarvan waren er 377 

nieuw. Geëxcludeerd voor het onderzoek 

werden de patiënten die: zich onttrokken 

aan de behandeling (n=26), niet behandeld 

werden (n=14), overleden voordat de be-

handeling begon (n=19), de behandeling 

stopten vanwege medische redenen (n=12) 

en die nog onder behandeling waren ten 

tijde van het onderzoek (n=7). Van de 299 

overgebleven patiënten was bij 286 een 

hiv-resultaat bekend. De analyses werden 

gedaan met de gegevens van deze patiënten.

Resultaten
Van de 286 patiënten stierven er 35 

(12,2%) tijdens de behandeling en voltooi-

den er 251 (87,8%) de behandeling. Van 

de patiënten waren er 218 (76,2%) hiv-ne-

gatief en 68 (23,8%) hiv-positief. In 2011 

was 86 procent van de tbc-patiënten getest 

op hiv. In 2012 en 2013 was dat respec-

tievelijk 91 en 97 procent. Bij 66 procent 

van de hiv-positieve patiënten was aange-

geven dat zij hiv-remmers gebruikten. De 

sterfte onder hiv-positieven was 25,0 pro-

cent en onder hiv-negatieven 8,3 procent. 

De waarschijnlijkheid dat een overleden 

tbc-patiënt hiv-positief was, bleek na cor-

rectie voor de invloed van diabetes mellitus 

4,9 maal zo hoog als bij een overlevende 

(OR=4,9, p<0,05). De waarschijnlijkheid 

dat een overleden tbc-patiënt diabetes 

mellitus had, bleek 3,5 maal zo hoog als bij 

een overlevende (OR=3,5, p<0, 05). Het 

gaat om significante verschillen. Dat blijft 

zo na correctie voor leeftijd en etniciteit.

Kenmerken
Van de tbc-patiënten was 73,1 procent van 

het mannelijk geslacht. Zowel bij de man-

nen als de vrouwen was iets meer dan twee 

derde tussen 25 en 54 jaar oud. De etnische 

samenstelling was: 36,0 procent Creool, 

15,7 procent Hindoestaan, 13,6 procent 

gemengd, 13,3 procent Marron, 11,6 pro-

Gezondheidszorg
Het ministerie van Volksgezondheid is ver-
antwoordelijk voor de gezondheidszorg, 
met kerninstituties als het Hoofd Kantoor 
Ministerie van Volksgezondheid, de medi-
sche, verpleegkundige en farmaceutische 
Inspecties en het Bureau Openbare Ge-
zondheidszorg. Dat laatste coördineert de 
preventieve gezondheidszorg en doet de 
supervisie en uitvoering van programma’s 
die informatie bieden over de verspreiding 
van ziektes. 

Eerstelijnszorg
Via 68 gezondheidscentra en klinieken in de 
acht kustdistricten verlenen de Regionale 
Gezondheidsdiensten (RGD) eerstelijnszorg 
en bepaalde preventietaken voor de laagste 
en lagere inkomens. Sinds de invoering van 
de Basiszorgverzekering daalde het aantal 
mensen dat gebruikmaakt van de RGD van 
ongeveer 150.000 naar 100.000. De ande-
ren maken, vooral in de stedelijke districten  
 

Paramaribo en Wanica, gebruik van een 
vrij- gevestigde huisarts.
Er zijn ongeveer 150 vrijgevestigde huis-
artsen geregistreerd bij het ministerie. Zo’n 
80 procent daarvan verleent zorg in vooral 
Paramaribo en Wanica en in twee van de 
kustdistricten (Commewijne en Nickerie). 

Medische Zending
Met 56 klinieken in het binnenland en een 
hoofdkantoor in Paramaribo verleent  de 
Medische Zending, een door de regering 
gesubsidieerde NGO, eerstelijnszorg en be-
paalde preventietaken voor de circa 60.000 
bewoners van het uitgestrekte binnenland.

Tweede en derde lijn
Het ministerie van Volksgezondheid runt 
twee algemene ziekenhuizen en een psy-
chiatrisch ziekenhuis in Paramaribo en een 
districtsziekenhuis in het district Nickerie. 
Samen met de twee privéziekenhuizen in 
Paramaribo telt Suriname ruim 1.600 zie- 
 

kenhuisbedden, dat wil zeggen 3 bedden 
per 1.000 inwoners.
Van de in totaal 463 geregistreerde artsen 
zijn 203 medisch specialist. Relevant voor de 
tbc-bestrijding is dat drie daarvan longarts, 
negentien internist, één medisch microbio-
loog en vier radioloog zijn. 
Suriname telde in 2016 1.167 geregistreer-
de verpleegkundigen en zo’n 1.000 ande-
re verzorgenden in de gezondheidszorg. 
Daarvan werkt driekwart in de publieke 
gezondheidszorgsector. 

 

OVERLEDEN TBC-PATIËNTEN ZIJN
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cent Javaan, Chinees 0,7 procent, Kaukasi-

er 0,7 procent en 8,4 procent inheems.

De kenmerken van de sterfgevallen waren: 

29 mannen en 6 vrouwen, 17 hiv-positief 

en 18 hiv-negatief, 6 diabeten, 25 met 

pulmonale tuberculose (waarvan 15 spu-

tumpositief) en 10 met extrapulmonale 

tuberculose. De etnische samenstelling: 

45,2 procent Creool, 22,8 procent Hin-

doestaan, 11,4 procent gemengd, 8,5 pro-

cent Marron, 5,7 procent inheems en 5,7 

procent Javaan. De gemiddelde leeftijd van 

de overledenen was 50,5 jaar (range: 1-83 

jaar).

Bevindingen
De studie laat zien dat tbc-patiënten die 

stierven tijdens hun behandeling vaker 

hiv-positief waren of diabetes mellitus 

hadden. Deze bevindingen zijn in over-

eenstemming met bevindingen van andere 

studies die een verhoogd risico bijschrijven 

voor sterfte bij tuberculose geassocieerd 

met hiv (5) of diabetes mellitus (6, 7).

Beperkingen van het onderzoek
Deze studie heeft enkele beperkingen. Ten 

eerste is bij de gekozen methode (case con-

trol studie) de informatie reeds verzameld 

en bestaat er dus kans op informatiebias. 

We hebben er echter vertrouwen in dat de 

informatie met betrekking tot hiv compleet 

en geloofwaardig is. Wel is het mogelijk 

dat we enkele gevallen van diabetes mis-

sen. Maar de gevonden prevalentie van 

diabetes in de tbc-populatie is in lijn met 

internationale referentiewaarden (8). 

Aanbevelingen
Er is verder onderzoek nodig naar de de-

terminanten van hiv en diabetes mellitus 

bij tbc-patiënten. Verder kan nader onder-

zoek van de medische dossiers van overle-

den tbc-patiënten met hiv of met diabetes 

mellitus inzicht bieden in de keten van ge-

beurtenissen die resulteerde in hun overlij-

den. Dergelijk onderzoek kan de factoren 

in beeld brengen die verband houden met 

het verhoogde sterfterisico en een snellere 

of meer effectieve interventie mogelijk ma-

ken. Mogelijke factoren van belang zijn on-

der andere de ernst en de lokalisatie van de 

ziektes, het moment waarop met hiv-rem-

mers begonnen is, vertraging in het stellen 

van een diagnose en het bepalen van het 

bloedsuikergehalte. Verder dient het NTP 

het systeem van gegevensverzameling te 

TEGEN DE  
TUBERCULOSE12

TABEL. 
Demografische kenmerken, resultaten van sputumkweek en risicofactoren bij nieuwe tbc-pati-
enten die stierven of overleefden in het cohort 2011-2013 in Suriname (n=286)

cases controls totaal  crude OR

n % n % n (p-waarde)

man 29 14% 180 86% 209 1,9 (0,16)

vrouw 6 8% 71 92% 77

hiv-positief 17 25% 51 75% 68 3,7 (<0,01)

hiv-negatief 18 8% 200 92% 218

ethnische groep

Chinees 0 0% 2 100% 2 1,77 (0,60)

Creool 16 16% 87 84% 103 1,56 (0,21)

gemengd 4 10% 35 90% 39 0,79 (0,37)

Hindoestaan 8 18% 37 82% 45 1,70 (0,22)

inheems 2 8% 22 92% 24 0,60 (0,54)

kaukasisch 0 0% 2 100% 2 0,77 (0,60)

Marron 3 8% 35 92% 38 0,57 (0,38)

Javaan 2 6% 31 94% 33 0,43 (0,25)

leeftijd

   0-4 jaar 1 13% 7 88% 8 1,02 (0,98)

   5-14 jaar 0 0% 3 100% 3 1,18 (0,52)

   15-24 jaar 0 0% 25 100% 25 0,12 (0,05)

   25-34 jaar 3 5% 57 95% 60 0,31 (0,05)

   35-44 jaar 10 13% 70 88% 80 1,03 (0,93)

   45-54 jaar 8 13% 52 87% 60 1,13 (0,77)

   55-64 jaar 5 17% 24 83% 29 1,57 (0,39)

   >64 jaar 8 38% 13 62% 21 5,42 (<0,05)

diabetes mellitus 6 19% 26 81% 32 2,70 (0,04)

andere tbc- 
risicofactoren

2 7% 26 93%
28 0,52 (0,39)

sputumpositief 15 8% 183 92% 198

sputumnegatief 19 23% 63 77% 82 3,60 (<0,01)
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verbeteren zodat betere informatie be-

schikbaar komt om dergelijke verbanden te 

bepalen.

Op basis van de resultaten van deze en 

andere recente studies, vooral de gerando-

miseerde controle trials, moet het NTP in 

samenwerking met het hiv-programma en 

andere verleners van zorg bij chronische 

ziektes een integrale aanpak ontwikkelen 

voor tuberculose in combinatie met hiv en 

diabetes mellitus. Dat zal niet alleen lei-

den tot een beter behandelresultaat voor 

tbc-patiënten met hiv of met diabetes, 

maar kan ook de transmissie van tubercu-

lose verminderen.  
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B E R I C H T E N

Amsterdam/Hoofddorp

Vanaf 1 september is Geraldine ter Linde  

werkzaam als sociaal verpleegkundige 

tbc-bestrijding bij de GGD Kennemerland 

(3 dagen) en de GGD Amsterdam (1 dag). 

Amsterdam/Alkmaar

Vanaf 1 december werkt Ruth Tsegay als 

sociaal verpleegkundige  tbc-bestrijding bij 

de GGD Amsterdam (3 dagen) en de GGD 

Hollands Noorden (1,5 dag).

Apeldoorn

Vanwege het bereiken van de pensioen-

gerechtigde leeftijd is Ronnie Lammers 

sinds 7 november niet meer werkzaam als 

sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding 

bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Bussum/Lelystad

Jolie van Beers, verpleegkundige bij de 

GGD Flevoland is sinds juli ook werkzaam 

als sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding 

bij de GGD Gooi & Vechtstreek (2 dagen). 

Den Haag/Leiden

Op 15 augustus is Sanne Luxemburg  

begonnen als Arts Maatschappij & Gezond-

heid in opleiding tot arts tbc-bestrijding bij 

de afdeling tbc-bestrijding van de GGD 

Haaglanden. 

Enschede

Esmée Kuindersma is vanaf 1 november 

niet meer werkzaam als sociaal verpleeg-

kundige tbc-bestrijding bij de GGD Regio 

Twente.

Leeuwarden 

Op 1 december heeft Joyra Woltinge af-

scheid genomen als sociaal verpleegkundi-

ge tbc-bestrijding bij de GGD Fryslân.

Rotterdam

Sanne Koster is sinds 1 november niet 

meer werkzaam als sociaal verpleegkundi-

ge tbc-bestrijding bij de GGD Rotterdam 

Rijnmond. Ook Patrick Heckers is niet lan-

ger werkzaam als sociaal verpleegkundige 

tbc-bestrijding bij deze GGD. 

KNCV Tuberculosefonds

Per 1 augustus is Gerard de Vries voor 

50 procent in dienst getreden als landelijk  

coördinator tbc-bestrijding bij het RIVM- 

CIb. Voor de andere 50 procent blijft hij 

als consulent tbc-bestrijding werkzaam bij 

KNCV Tuberculosefonds.

Een indrukwekkende muurtekening in de tbc-afdeling van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg in Paramaribo, een mooi voorbeeld van  
publieksvoorlichting dat wellicht al dateert uit de vijfitger jaren van de vorige eeuw.
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Schrik niet, ik heb ‘t over tuberculose. 

‘Tering’, als van wegteren, omdat men-

sen met tuberculose erg kunnen verma-

geren. En ‘pleuris’, van pleuritis, tuberculose 

van je longvliezen. Ik zal vandaag spreken 

over tuberculose. Een ziekte die precies past 

in mijn leeropdracht ‘Global Health and In-

fectious Diseases’. Tuberculose is een ge-

zondheidsprobleem van mondiale omvang. 

Het is de negende doodsoorzaak wereldwijd, 

en een ziekte met enorme sociale en econo-

mische gevolgen. De General Assembly van 

de Verenigde Naties komt daarom in septem-

ber 2018 zelfs speciaal samen vanwege het 

tbc-probleem. 

Twee vragen staan centraal tijdens mijn ora-

tie. Eén van meer fundamentele aard: ‘Waar-

om verloopt tuberculose bij sommige patiën-

ten zoveel ernstiger dan bij anderen?’, en één 

van meer praktische aard: ‘Hoe kunnen we 

de sterfte aan tuberculose verminderen?’

Beloop meningitis
Meningitis is de meest bedreigende vorm van 

tuberculose. In Nederland zien we het zelden, 

al had een van mijn allereerste patiënten in 

het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, een Suri-

naamse man, een tbc-meningitis. Van de on-

geveer 900 tbc-patiënten in Nederland krij-

gen er circa 20-25 per jaar een tbc-meningitis 

of tuberculose van het centraal zenuwstelsel.

In landen waar tuberculose veel voorkomt 

zien we het natuurlijk vaker. In Indonesië, 

waar ik mijn promotieonderzoek deed naar 

de immunologische afweer tegen tubercu-

lose, kwam ik in contact met een neuroloog 

die veel tbc-meningitis zag. Een fascinerende 

uiting van de ziekte. In tegenstelling tot an-

dere bacteriële meningitiden, waarbij mensen 

van de ene op de andere dag ziek worden, 

gaat het bij tuberculose geleidelijk. Bijvoor-

beeld een jonge vrouw. Eerst hoest ze wat, 

ze valt een beetje af, twee weken later krijgt 

ze hoofdpijn, dan koorts, meer hoofdpijn, ze 

gaat braken, ze raakt wat in de war, en weer 

een week later een epileptisch insult waarna 

ze nauwelijks aanspreekbaar is en een lamme 

arm heeft, en door de familie naar het zieken-

huis wordt gebracht. 

Het vlies dat de hersenen bekleedt, is dan 

ontstoken, vooral aan de onderkant van de 

hersenen, en dit leidt tot beknelling van ze-

nuwen, van het ventrikelsysteem dat het her-

senvocht afvoert of bloedvaten die de herse-

nen van zuurstof voorzien. En ook kunnen 

in het hersenweefsel zelf een soort abcessen 

ontstaan. En door dit alles ontstaat neurologi-

sche uitval, raakt de patiënt in coma en komt 

zonder behandeling te overlijden.

REINOUT VAN CREVEL
hoogleraar Global Health and Infectious  
Diseases, Radboud Universiteit, Nijmegen

‘Krijg de tering! 
Krijg de pleuris!’
Waarom verloopt tuberculose bij sommigen zoveel ernstiger? En hoe kunnen we de sterfte eraan verminderen? Twee centrale vragen 

die de auteur op 8 september 2017 heeft behandeld in zijn oratie. Dit artikel is daar een sterk bekorte versie van.

ORATIE HOOGLERAAR GLOBAL 
HEALTH AND INFECTIOUS 
DISEASES

Reinout van Crevel
(Foto beschikbaar gesteld door auteur)
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ningitispatiënten van de wereld. Jonge men-

sen, gemiddeld 29 jaar, maar na twee weken 

was een kwart overleden en na een jaar bijna 

de helft. Patiënten met hiv gingen ongeveer 

twee keer zo vaak dood dan patiënten zon-

der hiv. Maar ook zonder hiv gingen heel veel 

patiënten dood. En de volgende vraag was 

daarom: hoe konden we de enorme sterfte 

verminderen? 

Hogere dosering antibiotica…
Het eerste waar we naar keken was de antibi-

otica. De behandeling voor tbc-meningitis is 

hetzelfde als voor longtuberculose. Maar dit 

is niet logisch. Immers, sommige antibiotica 

komen slecht in het brein, met name rifampi-

cine, cruciaal in de tbc-behandeling.

Zou het kunnen dat we patiënten met een 

tbc-meningitis gewoon een hogere dosis ri-

fampicine moesten geven? Niemand had dat 

ooit geprobeerd, en wij begonnen in Ban-

dung aan een klinische trial. 

Best wel ingewikkeld, ook uit medisch-ethisch 

oogpunt. Stelt u zich voor, patiënten komen 

Diagnostiek
Microscopie van hersenvocht en zelfs kweek 

blijft bij tbc-meningitis heel vaak negatief. 

We onderzochten de afgelopen jaren allerlei 

methodes waaronder gevoeliger DNA-tech-

nieken. Maar belangrijker dan de laborato-

riumtechnieken bleek echter de hoeveelheid 

hersenvocht. Hoe meer hersenvocht, hoe 

vaker de kweek (links in Figuur 1) of micro-

scopie (rechts in Figuur 1) positief bleek. Met 

minder dan 6 ml hersenvocht hoefden we er 

eigenlijk niet aan te beginnen. Een simpele 

conclusie, maar belangrijk voor de praktijk. 

Sterfte
Ook met een goede diagnose en start van be-

handeling gaan nog heel veel mensen dood. 

We hadden in Bandung eerst geen idee hoe-

veel precies. Tijdens ziekenhuisopname kan je 

de sterfte goed bijhouden, maar wat gebeurt 

er met de mensen als ze na de ziekenhuis-

opname naar huis gaan? Soms nam de familie 

de patiënt tegen de zin van de dokter mee 

naar huis als ze niet opknapten of het geld 

op was. En vaak kwamen ze niet terug op de 

polikliniek. We hebben toen een maatschap-

pelijk werker opgeleid, om de patiënten thuis 

op te zoeken. Die trof dan vaak een familie in 

rouw aan, of helemaal niemand. Toch kregen 

we langzaam een beeld van hoeveel patiën-

ten er doodgingen.

We maakten een ‘overlevingscurve’ van de 

meer dan 800 patiënten uit Bandung, de 

een-na grootste onderzochte groep tbc-me-

meer dood dan levend binnen op een hele 

drukke eerste hulp en dan moesten onze stu-

die-dokters toestemming zien te krijgen voor 

deelname aan wetenschappelijk onderzoek. 

Lastig: vaak waren ze in coma, en was de 

familie volkomen verslagen of in paniek. En 

van wetenschappelijk onderzoek heeft bijna 

niemand gehoord.

Maar goed, we kregen het voor elkaar. Met 

de standaarddosering zagen we lage concen-

traties rifampicine, vooral in het hersenvocht. 

Een hogere dosis rifampicine via een infuus 

leidde tot veel hogere rifampicinespiegels 

zonder dat meer leverschade en dergelijke 

optrad. 

…had veel effect
En enigszins tot onze verrassing halveerde 

de sterfte met deze betrekkelijk simpele in-

greep. U ziet in Figuur 2 het verschil tussen 

de standaardgroep, de blauwe curve, en de 

groep die de eerste twee weken een hoge-

re dosis rifampicine kreeg, de rode curve. 

Het was maar een klein onderzoek, 60 pa-

tiënten, maar het effect was overduidelijk. In 

vervolgonderzoek legden we de relatie tussen 

rifampicine-spiegels en sterfte vast en vonden 

we opnieuw een betere overleving met een 

hogere dosis rifampicine. Een grote trial in 

Vietnam vond geen effect op sterfte, maar 

de dosisverhoging in die studie leek domweg 

veel te bescheiden. Op basis van onze resul-

taten bereiden we nu een onderzoek met 

honderden patiënten in verschillende landen 

voor, ook in Afrika, met een driemaal hogere 

FIGUUR 1. 
HOEVEELHEID HERSENVOCHT EN OPBRENGST VAN DIAGNOSTIEK

FIGUUR 2. 
EFFECT VAN HOGERE DOSIS RIFAMPICINE 
OP STERFTE AAN TBC-MENINGITIS
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serie hindernissen voor de tbc-bacil voorstel-

len. Bij deze mensen die niet eens besmet 

raken ook al worden ze blootgesteld, komt 

de bacil dus al niet over de eerste hindernis. 

En als we weten wat in onze afweer voor die 

eerste hindernis verantwoordelijk is kunnen 

we mensen hopelijk beter beschermen tegen 

tuberculose, bijvoorbeeld met een beter vac-

cin. Let wel: elk jaar worden naar schatting 50 

miljoen mensen besmet met de tbc-bacil, dus 

dit zou een enorm belangrijke stap zijn. 

En net als bij tbc-meningitis onderzoeken we 

dat met een combinatie van klinisch-epide-

miologisch, immunologisch en genetisch on-

derzoek. En heel spannend: we hebben aan-

wijzingen dat ‘trained immunity’, het lerend 

vermogen van de aangeboren afweer zoals 

we dat hier in Nijmegen bestuderen die na-

tuurlijke bescherming tegen besmetting door 

tuberculose kan versterken.

Armoede
Met de patiënt en het moleculair-cellulaire 

zijn we er nog niet. Bij het onderzoek naar hiv 

en tuberculose in landen als Indonesië moet 

je oog hebben voor de context. Armoede 

speelt een belangrijke rol. Miljoenen mensen 

in Jakarta leven een kwetsbaar bestaan, waar 

dosis rifampicine, waarmee we dan hopelijk 

het definitieve bewijs leveren voor wereldwij-

de aanpassing van de behandeling.

Diabetes
In Jakarta ontdekten we min of meer toevallig 

dat mensen met suikerziekte veel vaker tu-

berculose krijgen. Later bleek dat tuberculose 

bij diabetespatiënten ook veel moeilijker te 

behandelen was. Belangrijke bevindingen, als 

u zich realiseert dat wereldwijd meer dan 400 

miljoen mensen diabetes hebben, en dat dit 

aantal snel groeit, vooral in landen waar veel 

tuberculose voorkomt. En ons onderzoek naar 

suikerziekte en tuberculose werd de opmaat 

voor TANDEM (dat staat voor ‘Tuberculosis 

and Diabetes’), een groot programma waarin 

we kijken waarom mensen met suikerziekte 

meer tuberculose krijgen, en ook – in Peru, 

Zuid-Afrika, Roemenië en Indonesië – hoe we 

patiënten die tegelijk suikerziekte en tubercu-

lose hebben het beste kunnen diagnosticeren 

en behandelen. 

Afweer
Behalve bij patiënten doen we ook onder-

zoek bij mensen die in contact komen met 

een patiënt met besmettelijke tuberculose. 

Veel huisgenoten van tbc-patiënten raken 

besmet met de bacterie. Dan zijn ze dus niet 

ziek, maar hebben ze wel een risico om ooit 

tuberculose te krijgen. Maar heel opvallend, 

een behoorlijke groep, zelfs als ze in één bed 

slapen met een patiënt met open tuberculose 

is na drie maanden nog steeds niet besmet. 

Je kan onze afweer tegen tuberculose als een 

de prioriteit ligt bij een dak boven je hoofd, 

werk, eten en eventueel scholing voor kinde-

ren, maar niet bij een chronische aandoening 

als hiv, suikerziekte of hoge bloeddruk. Ook 

moet aandacht zijn voor de manier waarop 

de gezondheidszorg is georganiseerd. En op 

sociaal-maatschappelijke en andere barrières 

voor de toegang tot zorg, of de kwaliteit van 

zorg. En al is de organisatie van zorg en de so-

ciaal-culturele context heel verschillend in de 

landen waar wij onderzoek deden, de barriè-

res tot goede tbc-zorg maar ook de oplossin-

gen bleken soms opvallende overeenkomsten 

te vertonen. En die context is natuurlijk ook 

cruciaal bij de vertaling van onderzoeksresul-

taten naar de praktijk. 

Ten slotte
Hopelijk heb ik u overtuigd van het belang 

van langdurige internationale samenwerking. 

Onderzoek draagt bij aan kwaliteit van zorg, 

zowel daar als hier. Door samenwerking krij-

gen talentvolle professionals van universitei-

ten en ziekenhuizen uit landen als Indonesië 

waarmee we samenwerken de kans zich ver-

der te ontwikkelen, en andersom krijgen Nij-

meegse studenten en onderzoekers de mo-

gelijkheid deel te nemen aan projecten dáár. 

En kunnen we ook andere expertise, zoals 

rationeel gebruik van antibiotica, als het ware 

‘exporteren’. Daar wordt iedereen beter van! 

De kernbegrippen van succesvolle samen-

werking zijn voor mij: kwaliteit, de gun-fac-

tor, vertrouwen, vriendschap en plezier.

Ik heb gezegd.   

AGENDA TRAININGEN, CURSUSSEN EN CONGRESSEN

11 en 12 januari 2018 Studiedagen VvAwT
Locatie : Amersfoort
Informatie :  secretariaat Nascholingscommissie VvAwT, 

vanberkel.cons@upcmail.nl

21 maart 2018
Landelijke nascholingsdag medisch- 
technisch medewerkers

Locatie : Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Organisatie : MTMBeVe i.s.m. KNCV Tuberculosefonds
Informatie : s.gerrets@Rotterdam.nl

12 en 13 april 2018
Nascholingsdagen sociaal  
verpleegkundigen tbc-bestrijding

Locatie : ISVW, Leusden
Organisatie : NSVT, Vakgroep Tuberculose V&VN
Informatie : t.berends@umcg.nl

14 en 15 juni 2018
Nederlandstalige Tuberculose  
Diagnostiek Dagen (NTDD)

Locatie : landgoed Ehzerwold, Almen
Informatie :  www.erasmusmc.nl/memi/actualiteiten/

NTDD

23-27 juli 2018 22nd International AIDS Conference
Locatie : Amsterdam
Informatie :  http://www.aids2018.org

24-27 oktober 2018
49th Union World Conference  
on Lung Health

Locatie : Den Haag
Informatie : http://thehague.worldlunghealth.org/

 

DE BACTERIE BESMET JAAR-

LIJKS 50 MILJOEN MENSEN
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O P I N I E

KEELTUBERCULOSE IS UITERST 
ZELDZAAM

Bij de Nationale Tuberculose Registratie zijn er de afgelopen jaren 

geen casussen van keeltuberculose gemeld. Bij de klassieke variant 

laryngitis tuberculosa wijzen de klachten al snel naar de keel. Maar 

soms kan een atypische presentatie de dokter enorm in verlegen-

heid brengen. De onderstaande casus leert ons dat nog een keer.

Op wandelvakantie in Polen afgelopen zomer word ik gebeld door 

een bevriende collega. Of ik even mee kan denken, want ‘jouw 

hobby is toch nog steeds tuberculose?’ De patiënt is een 53 jaar 

oude hovenier. Zijn astma is al langere tijd slecht onder controle. Hij 

heeft zonder duidelijke oorzaak veel meer last. Hij moet ook heftig 

productief hoesten en is daarbij hees geworden. De eerste gedachte 

is: dat zal wel komen door het vele hoesten en de astma-inhalatie-

medicatie. Ondanks zijn astma is hij altijd een noeste werker ge-

weest zonder eerder werkverzuim, die geniet van het buitenwerken 

in de frisse lucht. Onder de werkdiagnose ‘astma exacerbatie’ krijgt 

hij herhaalde kuren met prednison. 

Thoraxfoto normaal, kweek positief
Omdat het daarna nog steeds niet beter gaat, wordt een  

thoraxfoto gemaakt, waarop geen afwijkingen worden gezien. De 

sputumkweek levert tot ieders verbazing een positieve PCR op  

tuberculose. Omdat deze uitslag volkomen uit de lucht komt vallen, 

wordt de sputumkweek nog eens herhaald. En ja hoor, weer een 

positieve PCR op Mycobacterium tuberculosis complex. Een aan-

vullende CT-scan van de thorax om afwijkingen aan te tonen die je 

soms niet op de X-thorax, ziet, is daarentegen volkomen normaal. 

Geen paren chymafwijkingen, geen klieren. Een totaal onduidelijke 

situatie dus. 

Laryngitis…
De collega wil even sparren. Hoe nu verder? In plaats van het 

fraaie Poolse Muczne Wetlinska-heuvelgebied bewandel ik nu - in  

gedachten -  de luchtwegen. En bedenk me ineens: bij een normale 

CT-scan kan het probleem ook nog hogerop zitten. Ik heb een keer 

neustuberculose gezien, en anekdotes gehoord over een zanger met 

laryngitis tuberculosa, hoewel ik dat laatste nooit zelf onder ogen 

heb gehad. Vraag ik de collega: ‘Heb je aan laryngitis tuberculosa  

gedacht?’ Het wordt even stil aan de andere kant. De patiënt is 

heftig hees en kort van adem, wat stridoreus… De volgende dag 

volgt al een appje met foto van een KNO-onderzoek, met daarop 

een heftig gezwollen stembandregio met stippen. 

Het oude leerboek der Tuberculosebestrijding meldt dat in de der-

tiger jaren van de vorige eeuw 10 procent van alle opgenomen 

tbc-patiënten laryngitis tuberculosa had, meestal een complicatie 

van een caverneuze longtuberculose. Twee derde van deze patiën-

ten overleed destijds aan de gevolgen. Heesheid, slikklachten en 

keelpijn waren de meest voorkomende klachten.

Besmettelijk
Laryngitis tuberculosa zonder longmanifestaties is uiterst zeldzaam. 

Over keeltuberculose werd altijd gezegd dat het een van de meest 

besmettelijke vormen van tuberculose zou zijn. De bron zit hoog in 

de luchtweg. Bij deze casus is er op het werk nogal wat onrust ont-

staan omdat een van zijn collega’s op de wachtlijst staat voor een 

longtransplantatie. Gelukkig is alles met behandeling snel onder 

controle en zijn er geen besmettingen aangetoond.

Van een klinisch consulent heb ik geleerd dat tuberculose in alle or-

ganen voor kan komen, behalve de haren. Het geval van deze pati-

ent leert dat er naast de klassieke presentatie van tuberculose altijd 

weer vreemde vogels rondvliegen. Overleggen over een complexe 

casus is altijd weer leuk en leerzaam. En wederom geldt: Think TB!

PAUL VAN DER VALK

longarts, Enschede 
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Nederland telt twee gespecialiseerde 

behandelcentra voor alle vormen 

van tuberculose. Een daarvan is 

Tuberculosecentrum Beatrixoord in het 

Groningse Haren, tevens een wereldwijd 

kenniscentrum op het gebied van de be-

handeling van de ziekte. Het behandelteam 

is gespecialiseerd in zeer moeilijk behandel-

bare vormen van tuberculose en de proble-

matiek die gepaard kan gaan met de lange 

behandelduur ervan.  

Voorzieningen
Het Tuberculosecentrum heeft 30 bedden 

waarvan 22 eenpersoons- en 2 vierper-

soonskamers. De afdeling is zo gebouwd 

dat besmettelijke patiënten kunnen worden 

gescheiden van de niet-besmettelijke. Op 

beide delen van de afdeling is er een ver-

blijfsruimte voor patiënten met voldoende 

recreatieve voorzieningen, maar waar ook 

de maaltijden genuttigd kunnen worden. 

Verder is er een voorziening waar patiën-

ten ook zelf eten kunnen bereiden naar 

eigen stijl en eigen smaak. Beatrixoord is 

ook aangewezen als locatie waar patiënten 

gedwongen geïsoleerd kunnen worden in 

het kader van de Wet publieke gezondheid. 

Behandeling
De populatie patiënten in Beatrixoord is 

heel divers. Om te beginnen zijn er de pa-

tiënten met resistente vormen van tuber-

culose, die behandeld moeten worden met 

tweedelijns tbc-medicatie. Hun behande-

ling wordt geïndividualiseerd door middel 

van bloedspiegelbepalingen zodat de me-

dicatie individueel gedoseerd kan worden, 

mede op basis van de gevoeligheidsuitsla-

gen vanuit het referentielab van het RIVM. 

Deze precisie-geneeskunde – farmacoki-

netiek (PK) in combinatie met farmacody-

namie (PD) – wordt samen met de zieken-

huisapothekers van het UMCG uitgevoerd. 

Verder zijn er de patiënten met ernstige 

vormen van tuberculose, vooral van het 

centraal zenuwstelsel maar ook van de 

wervelkolom, met behalve een hoge mor-

taliteit ook vooral morbiditeit en een hoog 

percentage restverschijnselen. Bij deze pa-

tiënten wordt intensief samengewerkt met 

neurologen en neurochirurgen van het 

ONNO AKKERMAN
longarts, Beatrixoord, UMCG, Groningen

Veel zware gevallen en 
tientallen nationaliteiten

Tuberculosecentrum Beatrixoord is gespecialiseerd in zeer moeilijk behandelbare vormen van 

de ziekte. In dit artikel aandacht voor de achtergronden en manier van werken in Beatrixoord. In 

komende nummers komt het werk van de paramedische disciplines in beeld.

TUBERCULOSECENTRUM 
BEATRIXOORD IN HAREN

 

BEATRIXOORD IS OOK EEN  

WERELDWIJD KENNISCENTRUM

‘Hier is het beter dan in het ziekenhuis’
Als de thuissituatie van een tbc-patiënt niet bevorderlijk is voor 

een goed behandelresultaat, kan opname een oplossing bie-

den. Het Tuberculosecentrum is dan vaak een beter alternatief 

dan een algemeen ziekenhuis. Een uit Afrika afkomstige patiënt 

van in de dertig, die al zo’n 11 jaar in Nederland is, wil (ano-

niem) zijn verhaal wel doen.

“Toen ik hoorde dat ik tuberculose had, schrok ik erg. Het is 

zo’n gevaarlijke ziekte. Na een dag in het ziekenhuis kwam ik al 

naar Beatrixoord. Ik woonde in de opvang en werkte maar af en 

toe. We waren bang dat het met de behandeling thuis niet goed  

 

zou gaan. Hier krijg ik elke dag op tijd mijn medicijnen en goe-

de adviezen. Het duurt wel lang, ik ben hier al vier maanden en 

moet nog wel twee maanden blijven. Het is zo ver weg dat ik 

geen bezoek krijg, maar mijn vrienden bellen wel. Gelukkig zijn 

er contacten met de andere patiënten. En we doen van alles, we 

wandelen bijvoorbeeld elke dag naar Haren. Het is hier beter 

dan in het ziekenhuis. Daar heb ik twee weken gelegen met een 

klaplong. Ik zat vast op mijn kamer, alleen, met een masker op. 

Je mocht daar ook niet roken. Hier kun je naar buiten toe [hij is 

niet besmettelijk meer – red.] en heb je meer vrijheid.”

TEGEN DE  
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tbc-behandeling is voor een modern Tuber-

culosecentrum het multidisciplinaire zorg- 

en behandelteam uitermate belangrijk. In 

Beatrixoord bestaat dit team uit longartsen, 

verpleegkundigen, zorgassistenten, een ac-

tiviteitenbegeleider, maatschappelijk wer-

kers, een diëtist en een fysiotherapeut.

De twee longartsen zijn eindverantwoor-

delijk voor de behandeling. Zij overleggen 

wekelijks met een van de ziekenhuisapo-

thekers over patiënten waarbij spiegelme-

tingen zijn gedaan. Verder overleggen ze 

ook wekelijks met een collega-longarts, 

tevens hoogleraar Infectieziekten, uit het 

UMCG, waarbij alle opgenomen en po-

liklinisch behandelde patiënten worden 

besproken. Daarnaast zijn beide longart-

sen landelijk consulent voor klinische 

tbc-vraagstukken. 

Verpleging en verzorging
Het verpleegkundig team van Beatrixoord 

komt de laatste jaren voor steeds grotere 

uitdagingen te staan. De zorgzwaarte is 

duidelijk toegenomen doordat patiënten 

vaker ernstiger ziek zijn. Tevens is er bijna 

altijd een taalbarrière: er zijn jaarlijks ge-

middeld 35 nationaliteiten opgenomen. 

UMCG. Ook bij deze patiënten wordt vaak 

individueel behandeld door middel van PK/

PD. Medicatiespiegels in de liquor zijn be-

langrijk om vast te stellen of de medicatie 

de bloed-hersenbarrière passeert. 

Daarnaast is er een nauwe samenwerking 

met de GGD Groningen waarbij ook regel-

matig net in Nederland aangekomen asiel-

zoekers uit Ter Apel of Veenhuizen worden 

opgenomen bij verdenking op of al vastge-

stelde besmettelijke tuberculose. 

Onderzoek
Zoals het hoort bij een afdeling binnen 

een academisch ziekenhuis wordt ook in 

Beatrixoord veel wetenschappelijk onder-

zoek gedaan. Dit heeft onder andere ge-

resulteerd in zeven promoties in de laatste 

jaren. De focus lag en ligt vooral op PK/

PD-onderzoek naar tweedelijns tbc-medi-

catie, zowel in het serum maar ook steeds 

meer ter plaatse van de ontsteking. Tevens 

is ook een onderzoek naar een vaccin als 

onderdeel van de behandeling van multi- 

resistente (MDR-)tuberculose gestart.

Zorg- en behandelteam
Naast de locatie en de voorzieningen voor 

Het zwaartepunt ligt bij patiënten die af-

komstig zijn uit Afrika, het Midden-Oosten, 

de voormalige Sovjetrepublieken en (Zuid-

oost-)Azië. Ook de brede indicatie voor 

opname, zoals voor patiënten met een ach-

tergrond van middelengebruik of met een 

problematische sociale situatie, draagt bij 

aan de zorgzwaarte.

Het verpleegkundig team overlegt dagelijks 

uitgebreid met de artsen. De verpleegkun-

digen zijn de ogen en oren van de afde-

ling. Zij horen alles van de patiënten en zien 

direct belangrijke veranderingen. Ook de 

zorgassistenten, die op een andere manier 

contact hebben met de patiënten, zijn be-

langrijke teamleden. Zij houden in de gaten 

hoe het gaat met de vocht- en voeding- 

intake van de patiënten.

Afleiding
De activiteitenbegeleider probeert de pa-

tiënten dagelijks afleiding te bieden om 

zo het vaak langdurig verblijf draaglijker 

en prettiger te maken. Een belangrijke  

gemeenschappelijke activiteit is gezamen-

lijk koken en eten – elke vrijdag is iemand 

anders aan de beurt als ’chefkok’. Dit ver-

betert het respect tussen de verschillende 

culturen en taalgroepen en vergroot on-

derling het begrip en de waardering. 

Gelukkig zijn er ook veel vrijwilligers. Zij 

helpen patiënten bij activiteiten en bege-

leiden hen bij bezoeken aan andere loca-

ties van het UMCG en andere instellin-

gen. Ook geven ze Nederlandse les. 

Last but not least: het Tuberculosecentrum 

Beatrixoord opereert als derdelijnscentrum 

vanzelfsprekend in het grote netwerk van 

de tbc-bestrijding in Nederland. Zonder de 

prettige en goede samenwerking met alle 

partners zou het werk aanzienlijk minder 

effectief en leuk zijn.   

HET VERPLEEGKUNDIG TEAM  (Fotografie: UMCG/Beatrixoord)

In de eerste helft van de negentiende eeuw 

doen drie artsen belangrijke bevindingen 

voor de behandeling van tuberculose. De 

Duitse arts Hans Brehmer, die zelf tubercu-

lose heeft, reist en verblijft in de Himalaya. 

Daar geneest hij, waaruit hij concludeert 

dat hooggelegen gebieden en kou goed 

zijn voor de genezing. In dezelfde periode 

heeft een arts uit het Verenigd Koninkrijk, 

Bodington, een tehuis voor tbc-patiënten. 

Volgens Bodington waren frisse lucht, rust 

en verzorging de drie pijlers die de genezing 

bevorderden, wat voor die tijd een onge-

bruikelijke gedachte was. Als laatste expe-

rimenteert een Amerikaanse arts, Trudeau, 

zelf ook weer tbc-patiënt, met vijf konijnen 

die geïnfecteerd worden met tuberculose. 

Alle vijf krijgen ze dagelijks voldoende en 

vers eten. Vier van de vijf proefdieren over-

leven waaruit Trudeau concludeert dat vers 

eten belangrijk is voor de genezing.

BEATRIXOORD: VAN SANATORIUM  
NAAR TUBERCULOSECENTRUM
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In 1859 opent Brehmer het allereer-

ste sanatorium ter wereld in het dorpje  

Göbersdorf, niet geheel toevallig gelegen in de 

Beierse Alpen, met bovenstaande bevindingen 

als belangrijke uitgangspunten. Het eerste Ne-

derlandse sanatorium, Oranje Nassau’s Oord, 

wordt in 1901 mogelijk gemaakt door Emma, 

regentes der Nederlanden, die een zusje had 

dat aan tuberculose overleden was.

Joure, Appelscha en Haren
In 1910 wordt in de Heremastate in Jou-

re het Friesch Volkssanatorium geopend, 

de voorloper van het huidige Beatrixoord. 

Wegens geluidsoverlast, stank en druk-

te door de industrie in Joure en omdat de 

Heremastate op vochtige grond staat, gaat 

men al snel op zoek naar een andere loca-

tie. In 1922 vertrekt het Friesch Volkssana-

torium naar Appelscha. Bij gelegenheid van 

het 25-jarig bestaan in 1947 verandert de 

naam in Beatrixoord. 

In die periode ontstaat zowel klinisch als 

wetenschappelijk een nauwe samenwerking 

met het academisch ziekenhuis in Gronin-

gen. In 1963 verhuist het sanatorium naar 

een nieuw gebouw in het Groningse Haren.

Minder sanatoria
De behoefte aan sanatoriumbedden is dan 

echter al jaren snel aan het afnemen. Dat 

is het gevolg van de ontwikkeling van ef-

fectieve medicijnen tegen tuberculose sinds 

de veertiger jaren en van de groei van de 

ambulante thuisbehandeling, na rappor-

ten vanuit het Indiase Madras over goede 

poliklinische behandelresultaten. Hierdoor 

hoeven niet meer alle afdelingen van het sa-

natorium in Haren gebruikt te worden voor 

tbc-patiënten. In de jaren erna verbetert de 

medicamenteuze behandeling verder en 

neemt het aantal tbc-patiënten drastisch af. 

Uiteindelijk blijven er in Nederland nog maar 

twee sanatoria over, waaronder Beatrixoord. 

Nieuwbouw
De patiëntenpopulatie wordt in de loop der 

jaren niet alleen veel kleiner, maar veran-

dert ook van samenstelling. Er vindt een 

duidelijke verschuiving plaats naar perso-

nen afkomstig uit regio’s waar tuberculose 

nog veel voorkomt en er komen meer resis-

tente gevallen van tuberculose bij.

De afdeling in Haren is begin deze eeuw 

sowieso toe aan nieuwbouw en in 2013 

vindt de opening van het moderne  

Tuberculosecentrum Beatrixoord plaats, 

als onderdeel van het Universitair Medisch 

Centrum in Groningen. Hier is een betere 

begeleiding mogelijk gezien de veranderde 

populatie en de toename van ernstig zieke 

gevallen. In 2014 verwerft Beatrixoord het 

predicaat ‘expertisecentrum voor zeldzame 

ziekten’.   

MAARTEN BOERSEMA  
fotograaf en tekstschrijver, Boersema Beeldtaal

Gezichten van 
tuberculose 

Het tbc-museum in Appelscha heeft de 

deuren gesloten. Dit artikel, over het 

museum en over een aantal vrijwilligers, 

verscheen eerder in het Nederlands 

Dagblad.

Een klein gebouw op het terrein van 

het voormalig sanatoriumterrein 

Beatrixoord in Appelscha herinnert 

nog aan de ziekte waar vele patiënten op dit 

terrein aan behandeld werden. In het kleine 

gebouw, dat vroeger onder andere dienst 

deed als röntgenkamer, was namelijk tot 

vorige week een klein tbc-museum inge-

richt. Elke zaterdag waren daar vrijwilligers 

te vinden, die met liefde verhalen en erva-

ringen deelden met bezoekers. De meesten 

van deze vrijwilligers werkten vroeger zelf 

in het sanatorium. Eind september was het 

museum voor het laatst open en nu zal de 

collectie ondergebracht worden in het Uni-

versitair Museum in Groningen..

Tbc-generatie sterft uit
Maaike Buisman is zelf vanaf het begin be-

trokken bij het museum en heeft er jaren 

zorg voor gedragen dat het museum open 

kon zijn. “De meeste vrijwilligers zijn bo-

ven de 75 jaar oud en sommigen hebben 

zelf tuberculose gehad en kunnen uit eigen 

ervaring vertellen over deze ziekte en be-

handeling. Maar deze generatie sterft uit 

en er zijn geen vrijwilligers te vinden met 

dezelfde drive om het verhaal van en over 

deze ziekte door te vertellen. Er zijn hier in 

de afgelopen elf jaar, want zolang is het 

museum open, heel veel ouderen geweest 

die zelf tuberculose hebben gehad en hier 

kwamen om herinneringen op te halen. 

Vaak namen ze ook familieleden mee. Deze 

groepen keken dan ook vaak naar een film 

van drie kwartier, die over het sanatorium is 

gemaakt.” Vijf vrijwilligers nemen met ver-

driet afscheid van het museum en spreken 

de wens uit dat de herinneringen op een of 

andere manier levend gehouden worden, 

want de slachtoffers van deze ziekte mo-

gen niet vergeten worden.

MUSEUMVRIJWILLIGERS 
HIELDEN HERINNERING 
LEVEND
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Gé Seubring: Ook vaak gezellig

Gé Seubring (85) werkte als verpleeg-

kundige in het sanatorium. Ze leerde in 

Beatrixoord haar man kennen, die daar als 

patiënt was opgenomen. “In totaal heeft 

mijn man in zijn twintiger jaren zo’n vijf jaar 

doorgebracht in het sanatorium vanwege 

tuberculose. Het was trouwens vaak heel 

gezellig op de afdeling en je had dan ook 

niet door dat de mannen patiënt waren. Ze 

liepen rond en maakten veel grapjes. Maar 

dit had er natuurlijk ook mee te maken op 

welke afdeling je werkte en in welk stadium 

van de ziekte de patiënten verkeerden. Het 

was trouwens in de winter altijd steenkoud 

op de afdelingen. Voor bezoekers werd er 

dan een doos onder het bed van de pati-

ent neergezet met daarin een warme kruik. 

Men kon daar dan de voeten in verwar-

men.”

Winnie Kraaijenbrink: Samen verwerken

Winnie Kraaijenbrink (76) werkte als ver-

pleegkundige in het sanatorium. “Het sa-

men verwerken van herinneringen was 

voor mij een van de belangrijkste functies 

van het museum. In de jaren dat ik als vrij-

williger bij het museum betrokken was, zijn 

hier honderden bezoekers geweest. Al deze 

bezoekers hadden op een of andere manier 

een relatie met tuberculose doordat ze zelf 

patiënt waren geweest of familieleden of 

vrienden van hun. Als de bezoekers hoor-

den dat wij er als verpleegkundige hebben 

gewerkt, werd ons ook vaak de vraag ge-

steld: hoe was dat voor jullie om als jonge 

meisjes geconfronteerd te worden met zo’n 

vreselijke ziekte? En dan moest ik eerlijk be-

kennen dat ik daar in die tijd minder bij stil 

stond dan op latere leeftijd.”

Lea Dijkstra: Stigma

Lea Dijkstra (77) werkte als verpleegkun-

dige in het sanatorium. “Er zijn in de af-

gelopen jaren geregeld volwassen mannen 

in het museum op bezoek gekomen die ik 

als zuster verpleegd heb. Ze herkenden mij 

wel, maar ik hen niet. Ik herinner me ook 

dat er vroeger een stigma was ten aanzien 

van tuberculose. Mensen liepen dan in de 

winkel bijvoorbeeld met een boog om mij 

heen omdat ze wisten dat ik op het sana-

torium werkte. Ik heb er in die tijd zelf ei-

genlijk nooit bij stilgestaan dat ik zelf ook 

besmet zou kunnen worden en dat is mij 

gelukkig ook nooit overkomen.”

Alie Hoekstra: ‘Mijn marmotten’

Alie Hoekstra (83) werkte als analist op 

het laboratorium van het sanatorium. “Ik 

werkte dus niet met de patiënten, maar 

deed het werk achter de schermen. We 

deden alles met bacillen en voor ons werk 

werden ook wel hamsters en cavia’s als 

proefdieren gebruikt, dat is vandaag geluk-

kig op die manier onvoorstelbaar. Patiënten 

vroegen dan wel eens aan artsen: hoe staat 

het met mijn marmotten? Ik herinner mij 

ook dat alle medewerkers van het sanato-

rium goed moesten eten. Iedereen kreeg 

‘s ochtends pap, want je moest goed door-

voed zijn en een goede weerstand hebben. 

Er werd goed voor ons gezorgd, maar ook 

streng op ons gelet.”

Femmie Hoekstra: Kind afstaan

Femmie Hoekstra (78) werkte als verpleeg-

kundige in het sanatorium. “Mij staat nog 

het bezoek bij van mensen die op zoek wa-

ren naar sporen van een familielid, omdat 

dat familielid was verdwenen. Ik heb ze 

toen maar naar de begraafplaats op het 

terrein gestuurd. Later kwamen ze terug 

en vertelden mij dat ze de naam van het 

familielid inderdaad hadden gevonden op 

een steen. Ik vond dat een ontroerend mo-

ment. Schrijnend was het verhaal dat ik 

eens hoorde van een vrouw die zwanger 

was en na de geboorte haar kind moest af-

staan omdat zij tuberculose had. Die moe-

der heeft twee jaar moeten doorbrengen in 

het sanatorium en mocht slechts eens in de 

14 dagen haar kind zien tijdens het bezoek-

moment.”  

Maarten Boersema reisde eerder voor 

KNCV Tuberculosefonds naar Nigeria 

en Indonesië om daar reportages over 

tbc-bestrijding te maken. Hij maakte 

daar portretten van mensen met een 

röntgenfoto van de longen om de on-

grijpbare ziekte in beeld te brengen. 

Hetzelfde idee gebruikte Boersema bij 

het maken van de portretten van de 

vijf vrijwilligers.
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longarts, Erasmus MC, Rotterdam

PIETER FRAAIJ
kinderarts-immunoloog-infectioloog, Erasmus 
MC – Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam 

In de rubriek ‘klinische les’ bespreken we 

aan de hand van casuïstiek verschillende 

aspecten van tuberculose. In deze les wordt 

ingegaan op extrapulmonale tuberculose  

bij kinderen. In het vorig nummer ver-

scheen deel I over pulmonale tuberculose 

bij kinderen.

Tuberculose bij 
kinderen – deel II: 
extrapulmonale 
tuberculose 

K L I N I S C H E  L E S
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Casus 1
De eerste patiënt is een 9-jarig meisje af-

komstig uit Somalië. Zij is sinds een maand 

in Nederland. Net na aankomst heeft haar 

moeder een zwelling in de hals ontdekt die 

toeneemt in omvang en gevoelig is bij aan-

raken. Nog in Somalië zou haar dochter al 

maanden vermoeid zijn geweest en de laat-

ste tijd koorts hebben gehad tot 39 graden 

Celsius. Ze heeft geen last van nachtzwe-

ten. Wel lijkt ze afgevallen te zijn, moeder 

kan niet zeggen hoeveel, maar wel dat haar 

eetlust duidelijk is afgenomen. 

Bij lichamelijk onderzoek valt op dat ze met 

haar gewicht van 17 kg ruim 4 standaard-

deviaties onder de normaalwaarde zit voor 

Nederlandse kinderen. Ze heeft een snelle 

pols van 120/minuut maar geen koorts. In 

de hals wordt een forse zwelling links mid-

mandibulair gevoeld van 7 cm doorsnede. 

Op de bovenarm links wordt een litteken 

van een BCG gezien.

Een echo van de hals laat meerdere vergro-

te lymfklieren zien, zowel ter plaatse van de 

palpabele zwelling in de hals, als ook lager, 

achter het borstbeen. 

Uitgebreid onderzoek, ingezet naar andere 

verwekkers van lymf adenopathie bij kin-

deren (kattenkrabziekte, toxoplasma, EBV, 

CMV) blijkt niet verklarend voor de lym-

fadenopathie. Een hiv-test is negatief. Een 

thoraxfoto en echo van de bovenbuik zijn 

normaal. 

De halslymfklier ontlast zich spontaan; pus 

uit deze lymfklier is auramine-, PCR- en 

uiteindelijk ook kweekpositief met goede 

gevoeligheid. Bloedonderzoek toont een 

verhoogd CRP en ijzergebreksanemie die 

zowel bij haar matige voedingstoestand als 

bij actieve infectie kan passen. 

Behandeling
De patiënte start met vier middelen: iso-

niazide 10 (10-15) mg/kg, rifampicine 15 

(10-20) mg/kg, ethambutol 20 (15-25) 

mg/kg en pyrazinamide 35 (30-40) mg/kg 

plus pyridoxine. Ze verdraagt de medicatie 

goed en kan spoedig na de start van de be-

handeling met ontslag, met adviezen van 

zowel de chirurg over behandeling van de 

lymfklier als van de GGD over infectiepre-

ventiemaatregelen. 

Het meisje slikt haar pillen thuis onder su-

pervisie van de GGD, verdraagt deze goed 

en knapt snel op met verbetering van de 

eetlust en afname van de halsklierzwelling. 

Ze wordt weer vrolijker, en na zes maanden 

therapie is haar hals volledig hersteld en 

haar gewicht met 5 kg toegenomen

Casus 2
Deze casus, die elders eerder beschreven is 

(1), betreft een baby van bijna 5 maanden 

oud als ze wordt opgenomen op de inten-

sive care chirurgie met een beeld dat in 

eerste instantie doet denken aan een inva-

ginatie. Ze was eerder opgenomen in een 

ander ziekenhuis waar men in eerste in-

stantie aan een gastro-enteritis dacht. Een 

coloninloopfoto toonde het beeld van een 

invaginatie die echter niet reponeerbaar 

bleek. Vanwege progressieve achteruit-

gang van de conditie wordt besloten haar 

over te plaatsen naar ons ziekenhuis voor 

chirurgische behandeling. 

Bij overname ziet men een bleke, zieke zui-

geling die een verminderd bewustzijn heeft. 

Laboratoriumonderzoek toont een anemie, 

een hyponatriaemie en een verhoogde 

CRP. De buikoverzichtsfoto toont uitge-

zette darmlissen en verdikte darmwanden, 

maar geen duidelijk ileusbeeld.

Bij een buikoperatie dezelfde dag nog 

ziet de chirurg een ontstekingsbeeld in de 

rechter onderbuik maar ook een beeld van 

peritonitis sterk verdacht voor tuberculose. 

Er wordt materiaal voor microbiologisch 

onderzoek afgenomen en er wordt aan-

vullend onderzoek gedaan in de vorm van 

een echo van de bovenbuik, een CT thorax 

en een CT schedel. Hieruit komt het beeld 

naar voren van een miliaire tuberculose met 

daarnaast ook pleuravocht linkszijdig, infil-

tratieve afwijkingen in beide bovenvelden, 

verwijde darmlissen en ascites (zie Afbeel-

dingen 1 t/m 3). De oogarts ziet milia in 

de retina. De tuberculinehuidtest (THT) is 

negatief. Kweken van ascites en omentum 

en van nuchtere maaginhoud bevestigen 

de diagnose tuberculose. In de liquor wordt 

geen tbc-bacterie aangetoond. 

Behandeling
Drie dagen na de operatie wordt gestart 

met vier middelen en al vrij snel knapt het 
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AFBEELDING 1 (CASUS 2): CT ABDOMEN 
MET VERWIJDE DARMLISSEN EN ASCITES

AFBEELDING 2 (CASUS 2): CT THORAX, 
VERADEMD, MET MULTIPELE NODULAIRE 
AFWIJKINGEN EN IN BEIDE BOVENVELDEN 
INFILTRATIEVE AFWIJKINGEN 

AFBEELDING 3 (CASUS 2): PLEURAVOCHT 
LINKS

kindje op. Het antibiogram toont uiteinde-

lijk een resistentie voor isoniazide waarop 

de isoniazide gestopt wordt. De patiënte 

geneest restloos na twee maanden rifam-

picine, isoniazide, ethambutol en pyrazina-

mide, waarbij de isoniazide werd gestaakt 

op het moment dat de resistentie bekend 

werd. De continuatiefase bestond uit zeven 

maanden rifampicine en ethambutol. 

De familie wordt nagekeken in het kader 

van brononderzoek, maar een duidelijke 

bron wordt niet gevonden. De moeder 

(van Indonesische afkomst) toont zich 

hierbij niet toegankelijk voor onderzoek. 

Uiteindelijk belandt zij met een ernstige 

urogenitaaltuberculose (met isolaat met 

dezelfde DNA-fingerprint als het isolaat 

dat bij haar dochter werd gevonden) zon-

der pulmonale tuberculose in het zieken-

huis, waarna geconcludeerd wordt dat er 

sprake moet zijn geweest van een conge-

nitale besmetting als transmissieroute bij 

onze patiënte. 

 

Bespreking 
Het stellen van de diagnose tuberculose 

blijft bij kinderen notoir lastig. Dit komt met 

name door het vaak verraderlijk onduidelij-

ke klinische beeld en de lastige diagnostiek 

(2). Daarbij komt tuberculose bij kinderen 

in Nederland veel minder vaak voor dan bij 

volwassenen (< 50 kinderen in 2016). Dit 

maakt dat er bij kinderen nog meer risico 

op doctors delay is dan bij volwassenen.

Tuberculose bij kinderen uit zich vaker als 

extrapulmonale tuberculose dan bij vol-

wassenen. Bij deze casus ligt de focus op 

extrapulmonale tuberculose. Klachten die 

hiermee samenhangen zijn sterk afhankelijk 

van de locatie van de ziekte en zijn vaak erg 

divers. Onder andere moet gedacht wor-

den aan meningeale, pericaridiale, skelet/ 

gewrichts, huid, renale en oculaire tubercu-

lose (2). Hierbij is de tbc-meningitis bij kin-

deren een zeer gevreesde aandoening waar-

bij zelfs met optimale behandeling de (rest) 

morbiditeit en mortaliteit zeer hoog zijn (3). 

Brede diagnostiek
Naast deze diverse klinische presentatie kan 

ook het aantonen van tuberculose lastig blij-

ken bij kinderen. Zowel de IGRA als de THT 

kunnen fout-negatief zijn (4). Daarom is ook 

het advies van de WHO om diagnostiek te 

verrichten van alle mogelijke aangedane 

weefsels/organen (5). Hoewel soms lastig 

bij kinderen moet niet worden afgezien van 

invasieve diagnostiek. Los van overige diag-

nostiek dienen klinische materialen ook altijd 

op kweek te worden gezet (6). Daarbij is bij 

een verdenking op tuberculose ook het ad-

vies om zowel een IGRA als een THT te ver-

richten (5). Natuurlijk is het bij kinderen net 

als bij volwassenen ook zo dat het positief 

zijn van deze testen evenzeer bij een laten-

te tbc-infectie (LTBI) kan passen. Bacteriële 

bevestiging is en blijft belangrijk. Soms kan 

echter een harde microbiologische bevesti-

ging van tuberculose bij jonge kinderen met 

een duidelijk klinisch beeld van minder groot 

belang zijn als de bron bekend is, met name 

als dit een van de ouders is. 

Medicatie
De eerstelijns tbc-geneesmiddelen zijn voor 

kinderen aangepast naar hogere doserin-

gen: isoniazide (10-15 mg/kg) en rifam-

picine (10-20 mg/kg), ethambutol (15-25 

mg/kg) en pyrazinamide (30-40 mg/kg) 

(7, 8).

Omdat het geven van therapie aan (jonge) 

kinderen vaak niet eenvoudig is, is het aan 

te bevelen om de tbc-behandeling te star-

ten met ondersteuning door een verpleeg-

kundige met ervaring met kinderen.   
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RAPPORTAGE EERSTE HALF JAAR 2017 

Aantal tbc-patiënten daalt 
In het eerste half jaar van 2017 werden 424 tbc-patiënten gemeld 

aan het NTR. Dat is negen procent minder dan in dezelfde periode 

in 2016 (486) en vrijwel gelijk aan 2015 (425). In de eerste maand 

van het derde kwartaal (tot 1 augustus 2017) werden nog eens 87 

tbc-patiënten gemeld, waarmee het totaal van januari tot en met 

juli 2017 op 511 patiënten komt. 

Van de tbc-patiënten in de maanden januari tot en met juni in 

2017 was 72 procent geboren in het buitenland. In 22 meldingen 

(5%) uit deze periode ontbreekt nog informatie over het geboor-

teland.  In het eerste half jaar van 2017 werden 76 asielzoekers 

met tuberculose (waarvan 52 afkomstig uit Eritrea/Ethiopië) ge-

meld aan het NTR. In 2015 en 2016 betrof het in dezelfde periode 

respectievelijk 69 en 91 asielzoekers met tuberculose.   

Meer weten?
•   Ga naar: www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tuberculose/ 

Surveillance/Stand_van_zaken_actueel_2016_en_2017  

en klik op kwartaalrapportages CPT.

•   Of kijk op: www.atlasinfectieziekten.nl/tbc
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 ¾ niet behorend tot 1 van de 3 grootste risicogroepen/ onbekend    
¾ gedocumenteerd contract van besmettelijke patiënt          
¾ vluchtelingen/asielzoekers <2,5 jaar in Nederland 
¾ immigranten <2,5 jaar in Nederland

HENRIEKE SCHIMMEL 
medewerker Surveillance en Datamanagement 
Tuberculose (SDtbc), afdeling Epidemiologie en 
Surveillance, RIVM-CIb
ERIKA SLUMP 
consulent tbc-surveillance, afdeling  
Epidemiologie en Surveillance, RIVM-CIbT U B E R C U L O S E  I N  N E D E R L A N D
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‘TUBERCULOSE ALS TEKEN VAN ARMOEDE 

EN SOCIALE ONRECHTVAARDIGHEID’
Ellen M.H. Mitchell is senior epidemioloog bij KNCV 

Tuberculosefonds en sociaal wetenschapper. Ze 

promoveerde op het gebied van International  

Health & Development in 2001 en deed ervaring 

op met zowel kwalitatief als kwantitatief 

onderzoek en evaluatie. Ellen heeft ruim vijftien 

jaar ervaring als researcher en is co-auteur van 

meer dan twee dozijn artikelen in internationale 

wetenschappelijke tijdschriften. Ze is werkzaam 

als ‘associate editor’ van de International Journal of 

Tuberculosis and Lung Disease (IJTLD) en droeg bij 

aan vier tbc-beleids- en begeleidingsdocumenten 

van de Wereldgezondheidsorganisatie, waaronder de 

screeningrichtlijnen van 2013. 

Ellen Mitchell begon in 2008 op de onderzoeksafdeling van KNCV 
Tuberculosefonds. De Amerikaanse, oorspronkelijk uit Boston, koos 
aanvankelijk voor Nederland vanwege het werk van haar partner 
die verbonden is aan de Erasmus Universiteit. “Ik had wel eens van 
KNCV gehoord, maar beschouwde het als de absolute elite. Toch 
ben ik gaan solliciteren. Toen ik hoorde dat ik was aangenomen 
was dit overweldigend. ‘Intoxicating’. Zeker in die begintijd heb ik 
zoveel geleerd. Er bestond bovendien de interesse om het sociaal 
wetenschappelijk deel binnen de organisatie te laten groeien.” Toen 
USAID zich enkele jaren later bereid verklaarde om onderzoek naar 
stigma te financieren, kreeg Ellen hierover de leiding.

Van jongs af aan…
Dat Ellen een beroep zou vinden binnen de gezondheidszorg 
stond eigenlijk altijd al vast. “Mijn moeder was maatschappelijk 
werker in het ziekenhuis. Dus ik bracht als kind al veel tijd door 
in ziekenhuizen. Ik kom ook uit een familie van sociale activisten 
tegen onrechtvaardigheid.” Tuberculose fascineerde haar al vroeg. 
“Ik las veel over de geschiedenis van de ziekte. Zo intrigeerde mij 
bijvoorbeeld de rare manier waarop vrouwen uit hogere sociale 
klassen hun dienstmeisjes sommeerden om vooral ‘schoon’ te zijn 
om zo tuberculose uit huis te houden.”

Stigma
Ellen studeerde sociale wetenschappen en bleef zich verder 
specialiseren. Ze werkte onder meer in Ecuador en Brazilië. 
Tuberculose hield haar bezig, onder meer als teken van armoede en 
onrechtvaardigheid. Vlak voordat ze bij KNCV in dienst trad, werkte 
ze bij een organisatie voor reproductieve rechten voor vrouwen waar 
kwesties als stigma in verband met abortus aan de orde kwamen.
In december worden de ‘TB stigma measurement guidance protocol’ 
en ‘TB stigma reduction toolbox’ gepresenteerd. Ze zijn ontwikkeld 
door KNCV samen met een grote groep stakeholders en de financiële 
hulp van USAID. Onlangs werd ook het International Journal of 
Tuberculosis and Lung Disease (IJTLD) TB Stigma Supplement 
gepubliceerd waarvan Ellen co-editor was en bovendien drie van de 
experimenten ontwierp.
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Ellen M.H. Mitchell, senior epidemioloog 

en ‘TB Stigma’ specialist


