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* € 1 miljoen wordt gedeeld als er meerdere winnaars zijn 
met dezelfde eindcijfers. Alle bekendmakingen volgen uit de 

maandelijkse trekking. Lees meer over de winkans en het 
reglement op vriendenloterij.nl/info. Prijzenschema onder 

voorbehoud van wijzigingen.

Speeel mmee mmet dee VrieendenLoterij, 

een maak kkans op faantastischee prijzzen!

SSteeun oons wwerkk
Speel nu mee in de VriendenLoterij en steun ons werk! 
De helft van uw inleg gaat direct naar 
KNCV Tuberculosefonds.

SSppeel mmee met de VVrienndenLoteerrij
Een lot kost € 13,75 per trekking. De helft van de lotprijs gaat 
naar 47 goede doelen die zich inzetten voor gezondheid en 
welzijn in Nederland, of naar een club of vereniging naar 
keuze. Met uw lot(en) maakt u elke trekking kans op prachtige 
prijzen! U kunt op elk gewenst moment opzeggen.

De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 10234 d.d. 23/12/2016.
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‘Wij laten TBC een poepie ruiken! Jij 

ook?’ Met die slogan vraagt KNCV 

Tuberculosefonds dit jaar aandacht bij 

het Nederlandse publiek. Inzet van de 

campagne is de door KNCV ontwikkelde 

pijnloze poeptest om TBC bij kinderen 

op te sporen (zie pagina 12). Dat spreekt 

immers tot de verbeelding. Als onderdeel 

van de campagne vindt op zondag 30 

juni ook de allereerste TBC-loop plaats in 

Hilversum.

Wereld Stop Tuberculose Dag 

(24 maart) vormt inmiddels 

traditie getrouw het startsein 

voor een nieuwe campagne van KNCV. Die 

dag gingen promotiemedewerkers in ludie-

ke drollenpakken de straat op in Den Bosch, 

Utrecht, Den Haag en Rotterdam. “Laat jij 

TBC ook een poepie ruiken?” vroegen zij 

aan het winkelende publiek en deelden 

flyers en drollensleutelhangers uit. Dat trok 

veel bekijks en dat was natuurlijk precies de 

bedoeling. Op social media wordt de cam-

pagne deze weken verder uitgezet, met als 

doel zoveel mogelijk fondsen te werven. 

Kleine kinderen
“Voor fondsenwerving is het belangrijk om 

mensen te raken met het werk dat je als 

organisatie doet. Deze simpele poeptest is 

daar een heel mooi voorbeeld van,” legt 

Annemieke Groenendaal, hoofd commu-

nicatie en fondsenwerving van KNCV uit. 

“Dat kleine kinderen nu een traumatische 

test moeten doorstaan voor TBC, is voor 

ons onaanvaardbaar. Met deze poeptest 

kunnen we daar verandering in brengen en 

ons streven is dat alle kinderen ter wereld 

binnen een paar jaar toegang hebben tot 

deze test. We merken dat dit bij het Neder-

landse publiek aanslaat.” 

Help mee!
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, 

vragen we iedereen om de campagne op 

social media te delen. Artikelen, video’s 

en animaties over de poeptest en de 

campagne ‘Wij laten TBC een poepie 

ruiken’ zijn te vinden op:

• Facebook @KNCVTuberculosefonds

• Twitter @StopTBC

• Instagram @kncv_tuberculosefonds 

De campagnewebsite voor ‘Wij laten 

TBC een poepie ruiken’ is www.tbcvrij.nl. 

Daarnaast zijn er bij KNCV Tuberculose-

fonds flyers en posters aan te vragen via  

laura.goense@kncvtbc.org

Wandel mee!
In het kader van de campagne organiseert 

KNCV op zondag 30 juni voor het eerst 

ook een wandelevenement: de TBC-loop 

rond oud-sanatorium Zonnestraal in 

Hilversum. Deze sponsorloop heeft een 

bijzonder element. Hier worden ouders en 

grootouders gesponsord voor het aantal 

gelopen kilometers. Normaal zijn het vaak 

(klein)kinderen die worden gesponsord, 

maar wij doen het graag andersom. Samen 

met de hele familie lopen, kan natuurlijk 

ook. Meer informatie over de TBC-loop is 

eveneens te vinden op www.tbcvrij.nl

Campagnevoeren bij de Hofvijver in Den Haag  (Foto's: KNCV)
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OnderzOek naar vaccins, diagnOstiek en geneesmiddelen

Immunologie en celbiologie van tuberculose: op weg naar nieuwe vaccins, biomarkers en therapieën 
Op de afdeling Infectieziekten van het Leids Universitair Medisch Centrum vindt fundamenteel, 
translationeel en toegepast onderzoek plaats naar tuberculose.

Tom Ottenhoff 
(LUMC)

5

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van tbc-vaccins 
De zoektocht naar betere tbc-vaccins heeft recent veelbelovende resultaten opgeleverd.

Tom Ottenhoff 
(LUMC)
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Alternatieve vaccinatieroute verbetert werking van BCG en beschermt tegen tbc-infectie 
BCG-vaccinatie via de luchtwegen in plaats van de huid leidt tot een uniek afweerprofiel in de long.

Frank Verreck 
(BPRC)
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Het humane afweersysteem als basis voor snelle tbc-diagnostiek met de Multi-Biomarker Test 
Een test op basis van tbc-biomarkers wordt dit jaar in vijf Afrikaanse landen uitgebreid geëvalueerd.

Annemieke Geluk 
(LUMC)
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Baanbrekende, simpele KNCV-poeptest gaat in Ethiopië en Indonesië volgende onderzoeksfase in 
Testen van poep met de GeneXpert vervangt hopelijjk de zeker voor kinderen lastige sputumtest.

Petra de Haas 
(KNCV)
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Veel interesse voor multiresistente tuberculose en 'whole genome sequencing' 
Twee door het Tuberculose Referentie Laboratorium georganiseerde sessies trokken zeer veel 
belangstellenden.

Dick van Soolingen 
(RIVM)
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Nieuwe behandelingen van niet-tuberculeuze mycobacteriële infecties 
De toename van ziekte door niet-tuberculeuze mycobacteriële infecties vraagt om nieuwe 
behandelingen.

Jakko van Ingen 
(Radboudumc)
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Resultaat tuberculinehuidtest (THT) hangt af van gebruikte derivaat 
Uit onderzoek blijkt dat het THT-resultaat bij gebruik van PPD Bulbio afwijkt van dat van PPD RT23 
en PPD Tubersol.

Christiaan Mulder 
(KNCV)
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Nijmeegs-Indonesische samenwerking: van tbc-meningitis tot MDR-tuberculose 
Padjadjaran University in Bandung, Indonesië en het Radboudumc doen al 20 jaar samen onderzoek 
naar tuberculose.

Reinout van Crevel 
(Radboudumc)
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Tuberculose en diabetes: het TANDEM-project 
Suikerziekte geeft een sterk verhoogd risico op tuberculose. Over samenhang en aanpak van tbc-
diabetes is nog veel onbekend.

Reinout van Crevel 
(Radboudumc)

18

Nieuws uit het klinisch onderzoek naar vernieuwde tbc-behandeling 
Wat zegt de snelheid van de kweekomslag? - Rifampicine of  rifapentine? - Een ‘one size fits all’-tbc-
behandeling?

Martin Boeree 
(Radboudumc)

20

Onmisbare vrijwilligers 
Het succes van de 49ste Union World Conference on Lung Health 2018 is mede te danken aan de 
inzet van vele onvermoeibare vrijwilligers.

Jaap van Brummen
(vrijwilliger Union-
congres 2018)
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Holland Paviljoen: Nederlandse impact in strijd tegen tuberculose  
KNCV bracht allerlei Nederlandse partijen uit zowel de tbc-bestrijding als de longgezondheidszorg bij 
elkaar. Innovatie stond centraal.

Lilian Polderman 
(KNCV)
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tbc-bestrijding - praktijk, epidemiOlOgie, Organisatie en beleid

Interventies bij een groot contactonderzoek rond een patiënt met een verstandelijke beperking 
Een Nederlandse man heeft open longtuberculose en darmtuberculose. Gevolg: 70 tbc-
geïnfecteerden, waarvan 9 ook de ziekte ontwikkelen.

Miek van Geelen 
(VGGM)

24

Dekking en opbrengst van tbc-contactonderzoek in Nederland 
Een evaluatie van gegevens uit bron- en contactonderzoek over de periode 2011-2016 vergeleken 
met 2006-2010.

Connie Erkens 
(KNCV)
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Bij contactonderzoek ‘gemiste gevallen’ nader geanalyseerd 
23 tbc-patiënten blijken achteraf in DNA-typering te clusteren en een bevestigde epi-link te hebben 
met een bronpatiënt.

Rianne van Hunen 
(KNCV/RIVM)
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De kans op recidief-tuberculose na tbc-behandeling in Nederland 
Uit onderzoek naar recidief-tuberculose blijkt dat tbc-patiënten beschouwd moeten worden als een 
risicogroep voor tuberculose.

Betül Tekeli 
(KNCV/Oogzieken- 
huis Zonnestraal)
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Multiresistente tuberculose bij een verpleegkundige in Dekkerswald  
Multiresistente tuberculose is een absolute reden voor opname in een tuberculosecentrum. Dat 
overkwam ook onze patiënt.

Inge Bergsma 
(Radboudumc)
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Symposium: 'TB nurses around the world' 
Voor de eerste keer tijdens een Union-congres vond een speciaal symposium plaats voor tbc-
verpleegkundigen. Het was een groot succes.

Niesje Jansen 
(KNCV)
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Regelingen voor ‘illegale’ tbc-patiënten hebben positief effect op behandeling 
Nederland kent voor vreemdelingen zonder verblijfstatus twee regelingen die moeten bevorderen 
dat tbc-behandeling succesvol wordt afgerond.

Niesje Jansen 
(KNCV)
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Haalbaarheid van LTBI-screening en -behandeling van migrantengroepen  
Onderzoek naar LTBI-screening en -behandeling bij immigranten, asielzoekers in asielzoekerscentra 
en Eritrese migranten binnen de gemeente.

Ineke Spruijt  
(KNCV)

34

Hoge tbc-incidentie bij Eritrese en Somalische asielzoekers in de eerste vijf jaar na aankomst 
Tuberculose komt zoveel voor onder asielzoekers uit Eritrea en Somalië dat 23 procent van alle  
tbc-patiënten in Nederland uit deze twee landen afkomstig is.

Jossy van den 
Boogaard (GGD 
Groningen, RIVM)

36

Evaluatie radiologische screening asielzoekerskinderen 
Van 2013-2017 screende de GGD Groningen meer dan 34 duizend asielzoekerskinderen bij 
binnenkomst met een thoraxfoto op tuberculose. Een evaluatie.

Bert Wolters  
(GGD Groningen & 
Drenthe)

38

Transmissie tussen patiënten geboren in Nederland en in het buitenland  
In Nederland wordt de tbc-incidentie sterk beïnvloed door migratie uit hoogendemische gebieden. 
De gevolgen voor transmissie in Nederland werden onderzocht. 

Zsófia Iglói 
(KNCV/ 
Erasmus MC)
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Zonnestraal, een genezende omgeving 
Arbeids- en nazorgkolonie ter genezing van tbc-patiënten Zonnestraal: een nationaal monument en 
een inspiratiebron voor de tbc-bestrijding.

Annette Koenders 
(Gemeente 
Hilversum)
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Rifampicine-resistentie in Suriname 
in 2016 had meer dan 6 procent van de tbc-patiënten in Suriname een rifampicine-resistente of 
multiresistente vorm van tuberculose.

Anoep Gopie 
(Ac. Ziekenhuis 
Paramaribo)
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E-DETECT TB maakt succesvolle start met vroege tbc-screening in Roemenië 
In een Europees samenwerkingsproject wordt Nederlandse kennis en ervaring toegepast om 
tuberculose actief op te sporen onder kwetsbare groepen in Roemenië.

Gerard de Vries 
(KNCV/RIVM)
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Korte detenties en lage patiënt-aantallen: uitdagingen voor tbc-bestrijding in gevangenissen  
Gedetineerden zijn een risicogroep voor tuberculose. Effectief onderzoek en behandeling en behoud 
van deskundigheid vragen intensieve aandacht.

Niesje Jansen 
(KNCV)

44

Tbc-screening in detentie  
De sinds 1994 bestaande tbc-screening van gedetineerden focust steeds verder op specifieke 
risicogroepen.

Margreet 
Kamphorst 
(DJI)
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KNCV-portret - Petra de Haas: 'De tbc-bacil en ik hebben een respectvolle relatie’  
De baanbrekende KNCV-poeptest, waarmee op een eenvoudige manier tuberculose bij kinderen kan 
worden opgespoord, komt uit de koker van Petra de Haas.

Laura Goense 
(KNCV)
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‘WIJ  LATEN TBC 
EEN POEPIE RUIKEN! 
J I J  OOK?’
Bovenstaande slogan van KNCV ter gelegenheid van Wereld 

Stop Tuberculose dag op 24 maart jl. zal u waarschijnlijk niet 

ontgaan zijn. Het gaat om het verder ontwikkelen van een 

simpele methode om poep in plaats van sputum te gebruiken bij 

een snelle moleculaire test om de tbc-bacterie aan te tonen. Een 

baanbrekende ontwikkeling – vooral voor de diagnostiek bij kleine 

kinderen die geen sputum kunnen ophoesten. KNCV trad ermee 

naar buiten tijdens het afgelopen Union-congres en het werd het 

nieuws van de dag. In dit nummer leest u meer over de poep-test 

en kunt u ook kennismaken met Petra de Haas, geestelijk moeder 

van deze nieuwe methode (zie pagina 12 en 46).

Nederlandse impact
Tijdens het Union-congres hebben vele wetenschappers en tbc-

bestrijders laten zien dat in Nederland nog meer baanbrekend en 

vernieuwend onderzoek naar tuberculose wordt gedaan. Daarom 

is dit nummer van Tegen de Tuberculose – net als in 1967, de 

vorige keer dat het Union-congres in Nederland plaatsvond – in 

zijn geheel gewijd aan deze Nederlandse inbreng. Daarmee is 

het een bloemlezing geworden van onderzoek waar we met zijn 

allen trots op mogen zijn. Zoals nieuwe vaccins voor personen 

met latente tbc-infectie (LTBI); nieuwe vaccinatiemethoden, 

waarbij gebruikgemaakt wordt van inhalatie, die een uitstekende 

bescherming lijken te bieden; een ‘combinatietest’ die tuberculose 

kan onderscheiden van andere luchtwegaandoeningen; betere en 

korte behandelingen met hoge doses rifampicine; ‘whole genome 

sequencing’ als generieke sneltest voor resistentiebepaling; 

verbetering van tbc-preventie onder risicogroepen voor 

tuberculose; en nog veel meer lezenswaardigs. 

Wolfheze Workshops
Inmiddels is de aandacht van KNCV alweer gericht op de 

volgende conferentie in Nederland. Begin mei komen zo’n 200 

tbc-bestrijders uit meer dan 50 landen in en om Europa samen 

voor de 19de editie van de tweejaarlijkse Wolfheze Workshops. 

Ooit begonnen in Wolfheze nam het aantal deelnemers dusdanig 

toe dat ‘Wolfheze’ inmiddels in Scheveningen plaatsvindt.

De komende bijeenkomst is vooral gericht op de vertaalslag van 

de nieuwe wetenschappelijke kennis naar de praktijk van de 

tbc-bestrijding. De uitwisseling tussen landen van ‘best practices’ 

heeft in de afgelopen 25 jaar geleid tot heel wat uniformering, 

samenwerking en verbeteringen. Daarover ongetwijfeld meer in 

een volgend nummer.

Marleen Bakker
Wie zich al vele jaren inspant om tuberculose een poepie te laten 

ruiken, is longarts Marleen Bakker, de afgelopen 10 jaar vaste 

auteur van de Klinische les in dit blad. Als begenadigd docent 

wist ze elke keer weer een specifiek diagnostisch probleem of 

lastige klinische situatie helder uiteen te zetten. Nu ze de pen 

overdraagt aan haar collega tbc-coördinatoren, hebben we haar 

lessen gebundeld in een digitale uitgave die tegelijkertijd met  

de digitale publicatie van dit nummer verschijnt (te downloaden:

www.kncvtbc.org/uploaded/2019/04/De-klinische-lessen-van-

Marleen-Bakker-DEFINITIEF.pdf).

Juist omdat er in Nederland steeds minder tbc-patiënten zijn, 

bouwen artsen deze klinische ervaring zelf niet meer op. Des 

te belangrijker om deze casuïstiek met alle tbc-professionals te 

delen. Wij denken dat dit verzamelde werk voor iedere clinicus 

van grote waarde zal zijn. 

Daarbij nodigen wij alle tbc-coördinatoren nadrukkelijk uit hun 

ervaringen vast te leggen en in te sturen, in de hoop dat ze de pen 

zullen oppakken met hetzelfde enthousiasme als Marleen.

Connie Erkens

R E D A C T I O N E E L KNCV TUBERCULOSEFONDS

Connie Erkens

coördinator Team Nederland en Eliminatie
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TOM OTTENHOFF
hoogleraar Immunologie, Hoofd Groep 
Immunologie en Immunogenetica van 
bacteriële infectieziekten, Hoofd Laboratorium 
Infectieziekten, LUMC, Leiden

Immunologie en celbiologie van 
tuberculose: op weg naar nieuwe 
vaccins, biomarkers en therapieën

We gebruiken verschillende 

strategieën om te bepalen 

welke M. tuberculosis-eiwit- 

ten of -fragmenten interessante kandidaten 

kunnen zijn voor toepassing in vaccins. 

Door middel van gen-expressie en 

immuunprofielen meten we de respons 

tegen geselecteerde kandidaat-eiwitten in 

de mens. Vervolgens testen we de meest 

belovende kandidaten in proefdiermodellen 

om inductie van beschermende immuniteit 

tegen tuberculose te bepalen.

Klinische trials
Ook verrichtten we al klinische trials met 

een tweetal nieuwe eiwit-gebaseerde 

tbc-vaccins, die in het LUMC als eerste 

ter wereld werden getest in de mens. De 

Ottenhoff-groep maakt deel uit van een 

grootschalig internationaal consortium 

(zie onder andere www.tbvi.eu). Daarin 

bundelen meer dan 40 laboratoria en 

bedrijven hun krachten om gezamenlijk 

nieuwe betere tbc-vaccins te ontwerpen 

en te testen in de diverse stadia van de 

ontwikkelingspijplijn die nieuwe vaccins 

moeten doorlopen. Hierbinnen worden 

zowel klassieke als nieuwe typen immuun-

cellen en -mechanismen onderzocht. 

Tbc-biomarkers
Naast betere tbc-vaccins zoeken we ook 

naar biomarkers die infectie met M. tuber-

culosis kunnen vaststellen, met name 

biomarkers die niet afhankelijk zijn van 

sputum maar bijvoorbeeld gebaseerd op 

bloedmonsters. Met name bij sputum- 

negatieve tbc-patiënten, zoals bij kinderen 

of mensen met een hiv-infectie, kunnen 

zulke testen een praktische doorbraak 

betekenen en leiden tot de ontwikkeling 

van point of care tests, bijvoorbeeld geba-

seerd op vingerprikbloed (meer daarover 

op pagina 10). 

Een tweede lijn op het gebied van tbc- 

biomarkers betreft voorspellende markers, 

met name markerprofielen die kunnen 

voorspellen wie van de latent geïnfecteerde 

individuen de ziekte tuberculose gaat 

ontwikkelen. Dit gebeurt immers slechts in 

3 tot 10 procent van de gevallen. Een juiste 

voorspelling van de hiervoor gevoelige 

individuen zou gefocuste preventieve 

therapie of vaccinatie mogelijk maken. 

Naast deze ziekte-voorspellende markers 

zijn ook biomarkers die aangeven of er 

sprake is van een adequate respons op 

tbc-behandeling zeer relevant.

‘Host directed therapies’
Ten slotte doen we onderzoek naar de 

ontwikkeling van innovatieve thera-

pieën. Deze zijn gebaseerd op ‘chemical 

compounds’ die niet op de bacterie maar 

op de gastheercel werken (‘host direc-

ted therapies’). Omdat deze compounds 

geen selectiedruk op de bacterie zelf 

leggen, kunnen ze in principe werkzaam 

zijn tegen multiresistente tuberculose 

zónder resistentie te induceren. In grotere 

screens op geïnfecteerde gastheercellen 

(zoals macrofagen, de belangrijkste gast-

heercel waar M. tuberculosis in overleeft) 

worden nieuwe maar ook reeds bestaande 

compounds gevonden. De laatste zijn 

met name interessant omdat ze reeds 

bestaande geneesmiddelen omvatten die 

kunnen worden hergebruikt (‘repurposed 

drugs’) voor nieuwe indicaties, zoals in dit 

geval de behandeling van tuberculose.

PRESENTATIE HOLLAND HOUSE
‘New developments in TB research’

Op de afdeling Infectieziekten van het Leids Universitair Medisch Centrum vindt 

fundamenteel, translationeel en toegepast onderzoek plaats naar tuberculose. 

Gebruikmakend van expertise op het gebied van immunologie, celbiologie, genetica, 

chemie en waar nodig proefdiermodellen wordt onderzocht hoe de interactie tussen 

Mycobacterium tuberculosis (en andere mycobacteriën) en de menselijke gastheer 

plaatsvindt, waarom de meeste mensen na infectie met M. tuberculosis niet ziek 

worden, wat de moleculaire en cellulaire mechanismen zijn die leiden tot ziekte dan 

wel beschermende immuniteit, en hoe vaccins en therapieën beter kunnen worden 

ontworpen.
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TOM OTTENHOFF
hoogleraar Immunologie, Hoofd Groep 
Immunologie en Immunogenetica van 
bacteriële infectieziekten, Hoofd Laboratorium 
Infectieziekten, LUMC, Leiden

Nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van tbc-vaccins 

Het huidige tbc-vaccin is bijna 

honderd jaar oud: in 1921 ont-

wikkelden Calmette en Guérin 

in Lille hun levende, verzwakte Bacil Cal-

mette-Guérin-vaccin. BCG is wereldwijd 

een van de meest gebruikte vaccins. In 

tbc-endemische gebieden wordt het veel-

al gebruikt om jonge kinderen vlak na de 

geboorte in te enten. BCG beschermt jonge 

kinderen redelijk goed tegen het krijgen van 

ernstige vormen van tuberculose zoals her-

senvliesontsteking. Het probleem is echter 

dat BCG niet goed werkt tegen tuberculose 

bij adolescenten en jonge volwassenen. Dat 

is nu juist het gedeelte van de populatie 

waarbij de tbc-incidentie hoog is, en zich 

bovendien vooral manifesteert als open 

longtuberculose, de besmettelijke vorm 

van tuberculose. Mensen met open tuber-

culose verspreiden Mycobacterium tuber-

culosis via aanhoesten ook naar kinderen, 

zodat een vaccin dat open longtuberculose 

bij volwassenen voorkomt ook impact zal 

hebben op tuberculose bij kinderen. 

Vaccinresearch tijdrovend
Pas sinds eind negentiger jaren van 

de vorige eeuw wordt serieus gezocht 

naar nieuwe vaccins tegen tuberculose. 

De totale researchperiode voor nieuwe 

tbc-vaccins is met zo’n twintig jaar dus 

nog relatief kort, in acht nemend dat de 

ontwikkeling van een nieuw vaccin in het 

algemeen vaak meer dan tien jaar kost.

Net als bij de ontwikkeling van vaccins 

tegen bijvoorbeeld hiv waren er in het 

begin teleurstellingen. Zo werd een grote 

klinische (fase 2B) studie uitgevoerd met 

een kansrijk geacht vaccin, MVA85A, 

waarbij een immunologisch belangrijk  

M. tuberculosis-eiwit via een virale vector 

werd toegediend aan al BCG-gevacci-

neerde baby’s. Hoewel MVA85A een rede-

lijk goede immuunrespons induceerde in 

al BCG-gevaccineerde kinderen bleek in 

2013 echter dat de effectiviteit tegen het 

ontwikkelen van tbc-ziekte nagenoeg nihil 

was. 

BCG-revaccinatie 
Op de TB Science 2018 meeting in oktober 

2018 in Den Haag werden twee belangrijke 

in 2018 gepubliceerde klinische studies 

besproken die een doorbraak lijken te 

geven in het tbc-vaccinonderzoek. In 

de eerste studie werd BCG-revaccinatie 

onderzocht bij personen die nog niet met 

de tbc-bacterie waren geinfecteerd. Daarin 

bleek dat revaccinatie weliswaar niet 

beschermde tegen het oplopen van een 

nieuwe infectie maar wel leek te zorgen dat 

deze infectie korter leek te duren en wellicht 

zelfs binnen enkele maanden opgeruimd 

kon worden. De vaccin-effectiviteit tegen 

langdurige infectie was 45 procent.

In deze studie werd infectie indirect geme-

ten met een bloedtest. Die wordt welis-

waar veel gebruikt voor het vaststellen van 

infectie maar kan niet uitsluiten dat bacte-

riën wel of niet in het lichaam aanwezig 

blijven, en benadert dus slechts de werke-

lijke infectiestatus. 

Niettemin biedt dit hoop dat het mogelijk 

is een opgelopen infectie eerder en beter, 

of misschien zelfs definitief in bedwang te 

krijgen. Of door BCG-revaccinatie geïn-

duceerde bescherming tegen langdurige 

tbc-infectie zich ook vertaalt in een reduc-

tie van de ziekte tuberculose werd niet 

Het wereldwijd veelgebruikte BCG-vaccin kent belangrijke beperkingen. De zoektocht 

naar nieuwe en effectievere vaccins heeft recent veelbelovende en zelfs spectaculaire 

resultaten opgeleverd, die hoopvol stemmen.

Camille Guérin (1872-1961; links) en 
Albert Calmette (1863-1933)

 

BCG-REVACCINATIE LIJKT TE ZORGEN 

DAT EEN INFECTIE KORTER DUURT
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onderzocht. Dit is allerminst zeker aange-

zien slechts 3 tot 10 procent van geïn-

fecteerde personen later in het leven ook 

daadwerkelijk de ziekte ontwikkelt.

M72 veelbelovend
Een tweede studie liet spectaculairdere 

resultaten zien. In deze studie werd een 

grote groep van reeds (latent) tbc-geïn-

fecteerde maar niet zieke volwassenen in 

Zambia en Kenia gevaccineerd met M72. 

Dit vaccin bestaat uit twee aaneengekop-

pelde M. tuberculosis-eiwitten, gemengd 

met de hulpstof (adjuvant) AS01E. De 

vaccingroep kreeg twee vaccinaties, de 

controlegroep geen. Na een follow-up 

periode van een kleine 2,5 jaar bleek dat 

10 mensen in de vaccingroep tuberculose 

hadden ontwikkeld tegenover 22 in de 

even grote controlegroep. Dit betekent 

een bescherming van 54 procent tegen 

tbc-ziekte in deze latent geïnfecteerde 

groep. Om nog onbekende redenen bleek 

de vaccin-effectiviteit in de groep onder de 

25 jaar zelfs 84 procent. 

Onduidelijk is wat de rol van het eiwit 

versus het adjuvant bij de gemeten 

bescherming precies is, omdat beide 

componenten niet afzonderlijk werden 

getest. Niettemin is dit resultaat veelbelo-

vend, en roept het om vervolgonderzoek. 

Uiteraard moeten deze resultaten herhaald 

worden in grotere groepen (de aantallen 

blijven nog tamelijk klein), maar ook uitge-

breid naar populaties buiten Afrika, naar 

mensen met hiv en andere aandoeningen 

(type 2 diabetes bijvoorbeeld) en risicofac-

toren. Ook is verdere analyse nodig van de 

mogelijke leeftijdseffecten op de respons 

opgewekt door het vaccin. Een andere 

belangrijke onbeantwoorde vraag is of het 

vaccin ook werkt bij mensen die nog niet 

met M. tuberculosis geïnfecteerd zijn, of 

bij mensen die alleen met BCG gevacci-

neerd zijn. Tenslotte is het ook van belang 

vast te stellen hoe langdurig het vaccin 

werkt, en wanneer bijvoorbeeld een herha-

lingsvaccinatie nodig is.

Complete protectie?
Naast deze twee belangrijke klinische 

studies werden ook de resultaten besproken 

van een aantal deels nog ongepubliceerde 

studies in non-humane primaten, alom 

gezien als het beste model voor humane 

tuberculose. Een nieuw vaccin op basis 

van zes tot negen M. tuberculosis- 

eiwitten, toegediend via een op het 

cytomegalovirus (CMV) gebaseerde virale 

vector, gaf spectaculaire bescherming: in 

de helft van de gevaccineerde dieren kon 

geen enkele tbc-bacterie meer worden 

aangetoond. Dat suggereert compleet 

‘steriliserende’ protectie. 

In andere studies in non-humane primaten 

werd BCG niet, zoals gewoonlijk bij de 

mens, in de huid ingeënt, maar via de 

luchtwegen (zie ook het artikel op pagina 

8) of via de bloedbaan toegediend. Ook 

in deze gevallen werd sterke bescherming 

tegen tbc-ziekte gezien, hetgeen 

suggereert dat de route van toediening 

grote invloed kan hebben op de effectiviteit 

van een vaccin. Of dit ook geldt voor de 

mens zal moeten worden bewezen in 

klinische studies. Een eerste klinische studie 

met het CMV-gebaseerde vaccin is reeds in 

voorbereiding.

TB SCIENCE 2018 SESSIE
‘Highlighting the latest developments in the 
TB vaccine area’

Door Mycobacterium tuberculosis (in rood) geïnfecteerde macrofagen (blauwe outlining)  
 (Foto: Matthias Heemskerk)

 

DE ROUTE VAN TOEDIENING KAN 

GROTE INVLOED HEBBEN OP  

DE EFFECTIVITEIT
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FRANK VERRECK
Biomedical Primate Research Centre (BPRC), 
Rijswijk

Alternatieve vaccinatieroute verbetert 
werking van BCG en beschermt tegen 
tbc-infectie

Misschien wel de meest effectieve 

tbc-preventie zou vaccinatie 

zijn, waarmee je bovendien het 

groeiende probleem van antimicrobiële 

resistentie omzeilt. Het al bijna honderd 

jaar oude BCG-vaccin redt echter weliswaar 

naar schatting jaarlijks ruim honderddui-

zend kinderlevens, maar faalt grotendeels 

in adolescenten en volwassenen. Mede 

daarom maakt tuberculose meer dodelijke 

slachtoffers dan welke andere infectieziekte 

ook. Een effectiever vaccinatieregime is 

dringend nodig.

Pre-klinische modellen
Ondanks jaren van onderzoek begrijpen we 

nog steeds niet goed wat beschermende 

afweer tegen tuberculose precies inhoudt. 

De interactie tussen Mycobacterium tuber-

culosis en mens is uitermate complex. 

Ondanks de aanwezigheid van kritische 

factoren, zoals bijvoorbeeld de produc-

tie van de immunologische signaalstoffen 

interferon-gamma (IFN-) en tumor necro-

sis factor-alpha (TNF-a), schiet de afweer 

soms ook ná BCG-vaccinatie tekort.

Dit gebrek aan inzicht dwingt ons proef-

onder vindelijk vast te stellen of nieuwe 

vaccinatiestrategieën wel of niet (beter dan 

BCG) beschermen tegen tuberculose.

Dergelijk onderzoek naar de werkzaamheid 

van tbc-vaccins in de mens is echter zeer  

tijdrovend en kostbaar. De noodzakelijke 

klinische infrastructuur in endemische 

gebieden is schaars. 

Gezien de complexiteit van mycobacterie- 

gastheer-interactie, menselijke afweer 

(immunologie) en ziekteontwikkeling 

(pathologie), moeten we vaststellen dat 

zogeheten alternatieven, in de vorm van 

laboratoriumtests waarmee we de werk-

zaamheid van nieuwe behandelmethodes 

kunnen meten, ontbreken. Dat maakt het 

gebruik van diermodellen op enig moment 

in het tbc-vaccin-ontwikkelingsproces 

onvermijdelijk. 

Niet-humane primaten (NHP) in het alge-

meen en makaken (Macaca species) in het 

bijzonder vormen uitstekende modellen 

voor tbc-onderzoek. Ze zijn van nature 

gevoelig voor M. tuberculosis-infectie, 

ze vertonen een uitzonderlijk grote gelij-

kenis qua tbc-ziekteontwikkeling, en hun 

afweersysteem vertoont in al zijn facetten 

zeer grote overeenkomsten met dat van de 

mens. Op grond daarvan wordt aan expe-

rimenteel vaccinonderzoek in NHP een 

grote voorspellende waarde voor klinische 

uitkomst toegekend.

Figuur 1.  Tbc-infectiegraad over de tijd na herhaalde blootstelling aan een beperkende dosis  
M. tuberculosis (week 0 t/m 7)

Een andere manier van vaccineren kan voorkomen dat hypergevoelige resusapen 

tuberculose oplopen. Onderzoek toonde aan dat BCG-vaccinatie via de luchtwegen 

in plaats van de huid kan beschermen tegen infectie bij herhaalde blootstelling. Deze 

lokale vaccinatie leidde tot een uniek afweerprofiel in de long, dat als leidraad voor 

verdere vaccinontwikkeling kan dienen. 

Pulmonair-mucosale BCG (MUC) vaccinatie toont significante vertraging van infectie aan 
de hand van een zogenaamde interferon-gamma release assay (op basis van specifieke 
ELISPOT) ten opzichte van standaard-intradermaal BCG (BCG) en niet-gevaccineerde 
controles (nv.ctrl).

TEGEN DE  
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Pulmonair-mucosale BCG-vaccinatie 
In eerder onderzoek toonden we aan dat 

toediening van BCG via het longslijmvlies – 

de pulmonaire mucosa – een beschermend 

effect geeft in een populatie resusmakaken 

(Macaca mulatta) die geen baat bleek te 

hebben bij de gebruikelijke toediening van 

BCG via de huid. Dat beschermende effect 

van mucosale BCG-vaccinatie uitte zich in 

een afname van weefselschade en myco-

bacteriële uitgroei na besmetting met één 

enkele, relatief hoge dosis M. tuberculosis.

Herhaalde besmetting, zeer lage dosis
In het huidige experiment kozen we voor 

een vernieuwende proefopzet en werd  

M. tuberculosis niet eenmalig maar een 

aantal keer in een extreem lage, beper-

kende dosis (gemiddeld 1 bacil per bloot-

stelling) toegediend. Met deze herhaalde 

blootstelling wilden we natuurlijke tbc-in-

fectie beter nabootsen, het model verfijnen 

en de mogelijkheid creëren om vaccinwer-

king niet alleen te meten als terugdringing 

van weefselschade en mycobacteriële 

uitgroei, maar nadrukkelijk ook als preven-

tie van infectie.

Voor het eerst bescherming
Na afloop van de studie bleken alle niet-

gevaccineerde controles geïnfecteerd 

en vertoonden ze longweefselschade en 

mycobacteriële uitgroei. Maar wanneer 

vooraf met BCG was geïmmuniseerd via het 

longslijmvlies – en niet, zoals gebruikelijk, 

via de huid – bleek tbc-infectie significant 

vertraagd. In twee van de acht resusapen 

troffen we geen enkele weefselschade 

en ook geen M. tuberculosis-bacteriën 

aan. Ze bleken volledig beschermd. In de 

dieren die ondanks pulmonair-mucosale 

BCG-vaccinatie alsnog geïnfecteerd raakten,  

was de ziekte aanzienlijk milder en het aantal 

bacteriën sterk verminderd. Zogeheten open 

tuberculose, waarbij de ziekteverwekker (in  

ons geval) in longspoelvloeistof aanwezig 

is, trad na pulmonair-mucosale vaccinatie 

in geen enkel geval op. Voor zover 

ons bekend, is hiermee voor het eerst 

bescherming tegen experimentele tbc- 

infectie door middel van preventieve 

vaccinatie in primaten beschreven.  

T-helper type-17 en interleukine-10
Voorheen richtte onze analyse van het 

immuunsysteem zich voornamelijk op 

de functie van witte bloedcellen en met 

name T-lymfocyten die na vaccinatie in 

de bloedsomloop te vinden zijn. Dit leidde 

echter niet tot enige verklaring waarom 

mucosale BCG-toediening beter werkt. 

In de huidige studie zijn nadrukkelijk ook 

immuunparameters in het lokale milieu, 

het longslijmvlies, bestudeerd.

Van alle immuunreacties na vaccinatie bleek 

een patroon van multifunctionele, inter-

leukine-17 producerende T-helpercellen 

(Th17) en de uitscheiding van de signaal-

stof interleukine-10 (IL10) in de long van 

pulmonair-mucosaal gevaccineerde (maar 

niet van intradermaal gevaccineerde) indi-

viduen het meest onderscheidend. Na 

herhaalde blootstelling aan M. tuberculosis 

bleef het patroon van een hoge, multifunc-

tionele Th17-frequentie en de productie 

van IL10 uniek voor de dieren die eerder 

BCG via de longen toegediend kregen.

Deze resultaten werpen een nieuw licht op 

hetgeen al jaren slecht begrepen wordt. 

Zowel BCG-vaccinatie als M. tuberculosis- 

infectie leiden tot een zogeheten type-1 

cellulaire reactie met zijn kenmerkende 

productie van IFN- (ook vaak gebruikt als 

aanwijzing voor de diagnose van tuber-

culose). De IFN--reactie is belangrijk, maar 

onvoldoende om te verklaren waarom, 

bijvoorbeeld, BCG soms wel en soms niet 

beschermend werkt. Het interleukine-17 

dat in deze studie wordt gevonden, is 

ook een activator van antibacteriële reac-

ties maar werkt via andere mechanismen. 

Interleukine-10 daarentegen heeft een 

dempende werking op ontstekingsreacties. 

Mogelijk is het de combinatie van Th17 en 

IL10 in de long op het moment van infectie 

die helpt M. tuberculosis onder de knie te 

krijgen zonder ontstekingsschade aan het 

longweefsel te veroorzaken.

Conclusies
Dit succes van pulmonair-mucosaal BCG in 

hypergevoelige resusmakaken zet aan tot 

verder onderzoek naar mucosale vaccina-

tiestrategieën en naar de rol van Th17 en 

IL10 in beschermende afweer tegen tuber-

culose. We zijn optimistischer dan ooit dat 

verbetering van het huidige intradermale 

BCG inderdaad haalbaar is en dat we op 

een dag ook in de kliniek een effectiever 

vaccinatieregime kunnen toepassen.

TB SCIENCE 2018 SESSIE
‘Pulmonary BCG vaccination shows improved 
efficacy including prevention of infection and a 
unique local immune profile in NHP’
CO-AUTEUR 
Karin Dijkman, Biomedical Primate Research 
Centre (BPRC), Rijswijk 
MEER INFORMATIE 
https://rdcu.be/bhO3k

Figuur 2. Superieure bescherming tegen experimentele tuberculose

Representatieve weergaves tbc-pathologie in pulmonair-mucosaal gevaccineerde resus-
apen (BCG.muc) tegenover standaard-intradermaal BCG (BCG) en niet-gevaccineerde 
controles (nv.ctrl). Van elke groep is het subject met de middelste long-pathologiescore 
afgebeeld. V.l.n.r.: het 18F-FDG PET/CT signaal in de long; de longkwab (5-10 mm snedes) 
die bronchoscopisch aan M. tuberculosis werd blootgesteld; het 18F-FDG PET/CT signaal 
in de long-drainerende lymfeknopen; en de long-drainerende lymfeknopen. PET/CT  
beelden zijn van 1 week en foto's van 4 weken na de laatste blootstelling.
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ANNEMIEKE GELUK
hoogleraar Immunodiagnostiek, afdeling 
Infectieziekten, LUMC, Leiden

Het humane afweersysteem als 
basis voor snelle tbc-diagnostiek 
met de Multi-Biomarker Test

Tijdige diagnose en goede behande-

ling van tuberculose helpen verdere 

besmettingen, ziekte en dus ook het 

aantal tbc-sterfgevallen te verminderen (in 

2017 dagelijks meer dan 4.000 doden). 

Maar van de naar schatting 10 miljoen 

nieuwe tbc-patiënten per jaar worden er 

zo’n 3,6 miljoen niet of niet correct gedi-

agnosticeerd. 

De diagnose tuberculose wordt nu gesteld 

door het aantonen van de aanwezigheid 

van de tbc-bacterie in sputum. Dit gebeurt 

met microbiologische, microscopische of 

genetische methoden die of tijdrovend, of 

niet gevoelig, of (te) duur zijn, en boven-

dien door speciaal getraind personeel 

moeten worden uitgevoerd. Het ophoes-

ten van sputum brengt daarnaast infec-

tierisico’s met zich mee en lukt ook lang 

niet altijd, met name niet bij kinderen. 

Daar komt bij dat de huidige diagnostische 

testen beperkt beschikbaar zijn juist waar 

ze het meest nodig zijn: in gezondheids-

zorgcentra in afgelegen gebieden waar 

tuberculose erg vaak voorkomt en hand in 

hand gaat met armoede. 

Deze problematiek van tbc-diagnostiek 

vraagt dringend om nieuwe, makkelijk 

uitvoerbare testen die geen gebruik maken 

van sputum en uitgevoerd kunnen worden 

door minimaal getraind personeel.

Karakteristieke immuunstoffen
Of iemand die besmet is met de tbc-bac-

terie ook daadwerkelijk de ziekte tuber-

culose krijgt, is afhankelijk van zijn of haar 

immuunsysteem. Uit jarenlang weten-

schappelijk onderzoek weten we dat in 

het bloed van tbc-patiënten bepaalde 

immuunstoffen in andere hoeveelheden 

voorkomen dan bij personen die ook geïn-

fecteerd zijn (geweest) maar geen klini-

sche symptomen van tuberculose hebben 

ontwikkeld en de ziekte dus niet hebben. 

Deze door de mens geproduceerde, voor 

tuberculose karakteristieke immuunstoffen 

noemen we tbc-biomarkers. 

Onderzoek in diverse Afrikaanse landen 

(Ethiopië, Gambia, Namibië, Oeganda en 

Zuid-Afrika) onder personen met sympto-

men van tuberculose (koorts, aanhoudend 

hoesten, gewichtsverlies, afwijkingen op 

thoraxfoto’s) heeft aangetoond dat we op 

basis van een combinatie van zes biomar-

kers in serum tbc-patiënten kunnen onder-

UNION-POSTERPRESENTATIE
‘Multi-Biomarker Test Strip for Point-of-Care 
Screening for Active Tuberculosis amongst 
individuals with respiratory illnesses’
CO-AUTEURS 
Gerhard Walzl, DST-NRF Centre of Excellence 
for Biomedical Tuberculosis Research and 
SAMRC Centre for Tuberculosis Research, 
Stellenbosch University, Kaapstad, Zuid-Afrika; 
Tom Ottenhoff, afdeling Infectieziekten, 
LUMC, Leiden; Paul Corstjens, afdeling Cel en 
Chemische Biologie, LUMC, Leiden

Snellere tbc-diagnostiek kan helpen verdere besmettingen, ziekte en sterfgevallen door 

tuberculose te verminderen. De Multi-Biomarker Test (MBT) is snel, niet op sputum 

gebaseerd, kostenbesparend en ter plaatse (point of care) toepasbaar. Deze test op 

basis van tbc-biomarkers (voor tuberculose karakteristieke immuunstoffen) wordt dit 

jaar in vijf Afrikaanse landen uitgebreid geëvalueerd.

In 2019 wordt de Multi-Biomarker Test-strip uitgebreid geëvalueerd in vingerprikbloed.
(Foto ter beschikking gesteld door auteur)
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scheiden van patiënten in dezelfde regio 

met andere aandoeningen aan de lucht-

wegen (sensitiviteit 91,3%; specificiteit 

73,3%). 

Triage met een strip
Een test gebaseerd op deze biomarkers 

die patiënten categoriseert in ‘mogelijk 

tuberculose’ of ‘tuberculose uitgesloten’ 

(triage) kan kostenbesparend werken 

doordat onnodige verwijzingen naar dure 

diagnostische methoden (GeneExpert) 

worden voorkomen. Triage-testen die 

niet op sputum zijn gebaseerd en snel ter 

plekke (point of care) gebruikt kunnen 

worden om tuberculose uit te sluiten zijn 

daarom essentieel. De lagere complexiteit 

en kosten van zulke testen maken initiële 

diagnose toegankelijker en kunnen zo de 

diagnostiek aanzienlijk versnellen.

De afgelopen drie jaar hebben twee afde-

lingen van het Leids Universitair Medisch 

Centrum (LUMC) in samenwerking met de 

Stellenbosch Universiteit in Kaapstad een 

eerste versie van zo’n triagetest ontwikkeld 

met subsidie van de Europese Commissie 

(EDCTP: European & Developing Countries 

Clinical Trial Partnership). Het betreft een 

zogenaamde ‘lateral flow’ (LF) of ‘dipstick’-

test, die qua uitvoering vergelijkbaar is met 

bijvoorbeeld een zwangerschapstest: het 

te testen monster (bloed, serum, urine et 

cetera) wordt op een stripje gebracht en 

geeft na enige tijd via een gekleurd bandje 

op de strip aan of de test positief dan wel 

negatief is.

Automatische analyse
De test detecteert zes verschillende 

biomarkers. Hiertoe zijn op vaste posities 

op de strip zes antilichamen geplaatst 

die elk specifiek zijn voor één van de zes 

individuele biomarkers (zie de Figuur). 

Een zeer gevoelig luminescent label dat 

met infraroodlicht gekwantificeerd kan 

worden, geeft de hoeveelheid biomarker 

in het geteste monster nauwkeurig weer. De 

volledige analyse van de strip en uitkomst 

van de test verloopt automatisch via een 

goedkope, draagbare (lichtgewicht) scanner. 

De robuuste, gebruikersvriendelijke LF- 

testen zijn zodoende niet afhankelijk van 

geavanceerde analytische laboratorium-

apparatuur maar worden toch objectief en 

kwantitatief geanalyseerd zodat menselijke 

interpretatiefouten van het testresultaat 

uitgesloten zijn. 

Sensitieve test
Het bijzondere aan deze nieuwe test is dat 

op een enkele strip in één en hetzelfde 

klinische monster zes biomarkers tegelij-

kertijd kwantitatief gemeten worden zodat 

ook onderlinge verhoudingen (concen-

traties) tussen biomarkers mee kunnen 

worden gewogen in de testuitslag. Deze 

Multi-Biomarker Test (MBT) is in 2018 

geëvalueerd in een pilotstudie in vijf Afri-

kaanse landen (Ethiopië, Gambia, Namibië, 

Oeganda en Zuid-Afrika) in sera van 264 

mensen (18% hiv-positief) met respiratoire 

aandoeningen die een ziekenhuis bezoch-

ten met klachten die kunnen passen bij 

tuberculose.

Vingerprikbloed
De laatste stap in de ontwikkeling van de 

MBT is het gebruik van vingerprikbloed 

in plaats van veneus bloed als klinisch 

monster. Het voordeel hiervan is dat er 

geen getraind medisch personeel meer 

nodig is voor de bloedafname. Zo kan 

een test uitgevoerd worden in een peri-

fere kliniek, waar de meeste tbc-screening 

daadwerkelijk plaats vindt, zonder dat 

er een laboratorium aan te pas hoeft te 

komen. 

In 2019 zal de MBT-strip uitgebreid 

worden geëvalueerd in vingerprikbloed in 

prospectieve cohorten in perifere klinieken 

van de vijf genoemde Afrikaanse landen.

Figuur. Schematisch overzicht van het eindproduct van de Multi-Biomarker Test (MBT) op basis van zes biomarkers

Een exacte hoeveelheid vingerprikbloed wordt afgenomen 
met een disposable bloedcapillair. Het vingerprikbloed 
wordt vervolgens gemengd met buffer en op de MBT-strip 
gebracht. Na verloop van een vastgestelde reactietijd wordt 
de strip geanalyseerd met een volautomatische scanner. Het 
testresultaat wordt weergegeven op de display van de scanner.

Introduction
Inexpensive rapid screening tests  applicable at the 
point-of-care (POC) are vital to combat 
tuberculosis. Particularly, minimally invasive, non-
sputum-based biomarker tests for all TB forms can 
help control transmission. The ScreenTB 
consortium aims at development of a POC test 
with sensitivity >90%, specificity 75%, NPV 96% 
based on detection of multiple serum biomarkers 
in fingerstick blood.
Availability of such tests would significantly 
accelerate and streamline diagnostic approaches, 
improve cost-efficiency and decrease unnecessary 
costly GeneXpert referrals.

Methods
Based on a 6 biomarker signature1,2 identified within 
the AE-TBC consortium, a novel  lateral flow (LF) 
format was developed within the ScreenTB 
Consortium allowing quantitative measurement of up 
to 6 serum proteins simultaneously on 1 strip. 
These Multi Biomarker Test (MBT) strips contain 
individual capture lines for selected analytes 
composing a biosignature that differentiates TB 
patients from other respiratory diseases (ORD) 
in the same geographical setting. 

Methods
Quantitative signals are recorded with a low-cost, 
handheld reader compatible with the applied 
luminescent up-converting particle (UCP) label3,4.
Biomarker selection for application on MBT strips 
and algorithms to distinguish TB and ORD are flexible.

Results TB vs ORD 
Results obtained with MBT strips correlate well 
with ELISAs and singleplex LF strips for each 
marker. 
Using LF tests for 4 selected biomarkers sensitivity 
and specificity achieved were 90% and 84%, 
respectively based on a  South-African cohort. 

Results treatment
TB treatment was assessed by MBT strips for 6 
markers in serum before (M0), at 2 (M2) and at 6 
months (M6) treatment.
Most markers were reduced during treatment. 
This indicates that MBT strips can be used for 
monitoring treatment. 

Discussion
Multiplex LFAs will enable the assessment of 
serum biomarker signatures in TB endemic 
areas.  
The UCP-LFA is a high sensitivity, low-
complexity test that can be used by first-
contact health care providers in the 
community to rule out TB when the result is 
negative whereas individuals with a positive 
result require further evaluation with a 
confirmatory test (i.e. GeneXpert). 
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PETRA DE HAAS
senior laboratorium consultant KNCV 
Tuberculosefonds

Baanbrekende, simpele KNCV-poeptest 
gaat in Ethiopië en Indonesië volgende 
onderzoeksfase in

De cijfers liegen er niet om. Onder 

de 1,6 miljoen mensen die wereld-

wijd jaarlijks overlijden aan tuber-

culose, zijn 233.000 kinderen. De diagnose 

tuberculose wordt bij kinderen vaak niet of 

te laat vastgesteld. Want vooral bij kleine 

kinderen is het opsporen van tuberculose 

moeizaam; ze kunnen sputum niet ophoes-

ten maar slikken het in en artsen en ouders 

zijn vaak terughoudend met het inzetten 

van invasieve methoden.

Nu wordt sputum verkregen door met een 

slangetje via de neus materiaal uit de maag 

te halen. Of er worden druppels vocht in 

de longen gesprayd om heftig hoesten op 

te wekken. Behalve dat dit traumatisch is 

voor de kinderen, ouders en dokters, is de 

kostbare apparatuur die daarvoor nodig is 

zelden voorhanden op kleinere medische 

posten. In veel landen waar KNCV werkt, 

kan dit onderzoek alleen in één of twee 

grote ziekenhuizen worden gedaan. 

Ontwikkeling poeptest
In de medische wereld hebben we het 

natuurlijk over ‘ontlasting’, maar ik spreek 

liever gewoon van poep. ‘Keep it simple’. 

Dat was ook mijn gedachte toen ik samen 

met mijn KNCV-collega’s begon met de 

ontwikkeling van de poepmethode. Met 

als doel het pijnlijke sputumonderzoek 

te vervangen. Want poep hebben kleine 

kinderen natuurlijk genoeg en dat verkrij-

gen is pijnloos.

Sputum verkrijgen bij kleine kinderen is moeizaam, pijnlijk en traumatiserend, maar 

nu nog noodzakelijk om tuberculose te diagnosticeren. Dankzij de door KNCV 

Tuberculosefonds ontwikkelde, simpele methode om poep met de GeneXpert te testen, 

kan sputum hopelijk vervangen worden. Het streven is dat alle kinderen ter wereld 

binnen een paar jaar toegang hebben tot deze eenvoudige en pijnloze poeptest. De 

baanbrekende methode werd tijdens de 49th Union World Conference voor het eerst 

gepresenteerd.

Instructieposter voor de poeptest
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Kleine laboratoria
Het is al lang bekend dat zieke patiënten 

tbc-bacteriën ook met hun poep 

uitscheiden. Maar omdat poep zoveel 

andere bacteriën bevat, wordt poep nog 

niet gebruikt voor de diagnostiek van 

tuberculose. De methodes die onlangs 

beschreven zijn om poep op te werken, 

zijn namelijk ingewikkeld en kunnen 

daardoor alleen in hoogstaande laboratoria 

gedaan worden. Deze laboratoria zijn op 

veel plekken in de wereld schaars en niet 

snel toegankelijk voor ouders met zieke 

kinderen. Een tbc-diagnose moet daarom 

in kleine eenvoudige labs gesteld kunnen 

worden, zoals dat nu met sputum gebeurt. 

Ons streven was om te kijken of poep op 

dezelfde manier opgewerkt en getest kan 

worden als sputum, met dezelfde middelen 

en apparatuur (GeneXpert). En dat is 

gelukt!

Eenvoudig
De methode is heel simpel: je brengt wat 

poep in het flesje dat bij de GeneXpert-test 

zit, die in veel kleinere labs beschikbaar is. 

In dit flesje zit een vloeistof (buffer) die 

ervoor zorgt dat de poep uit elkaar valt 

en de bacteriën vrijkomen. Door eerst 

hard te schudden en daarna het flesje te 

laten staan, zinken de overblijfselen van 

de poep. Aangezien de tbc-bacterie vettig 

is, gaat deze juist drijven in de waterige 

oplossing. Het ‘drijvende’ deel kan dan 

worden onderzocht met de GeneXpert. 

Voor sputum-onderzoek zijn dezelfde stap-

pen nodig. 

Met de GeneXpert
De eerste testen van deze simpele poep-

methode vonden plaats in het nationale 

referentie laboratorium in Ethiopië. Om dat 

te kunnen financieren, renden medewer-

kers van KNCV in 2017 de City-Pier-City 

Run en haalden daarbij 10.000 euro op. 

De resultaten lieten zien dat de poep-

test prima werkt met de GeneXpert-test. 

Tegelijkertijd is een vergelijkbare methode 

in Indonesië in een groot ziekenhuis in 

Bandung getest. De resultaten hiervan zijn 

inmiddels gepubliceerd en laten opnieuw 

zien dat tuberculose aan de hand van deze 

simpele poeptest kan worden gediagnosti-

ceerd. Verder wordt duidelijk dat we met 

deze poeptest tuberculose vrijwel net zo 

goed kunnen aantonen als met sputum.

49th Union World Conference
De methode en resultaten uit Ethiopië en 

Indonesië werden gepresenteerd tijdens 

de 49th Union World Conference en het 

nieuws over de poeptest ontving (inter)

nationaal veel media-aandacht. Ruim 

200 (inter)nationale websites besteed-

den er aandacht aan en onder meer het 

NOS-journaal en Nieuws & Co maakten 

een reportage. Verschillende landen bena-

derden KNCV vervolgens met de vraag of 

zij de poeptest kunnen gaan gebruiken.

Verder onderzoek
Om de poeptest wereldwijd uit te zetten, 

moeten we eerst meer ervaring opdoen 

en een praktische handleiding voor het 

gebruik ervan opstellen. Daarom wordt 

de poeptest nu verder uitgerold en getest 

in Ethiopië en Indonesië. In totaal worden 

daar bij zo’n 750 kinderen zowel sputum- 

als poepmonsters afgenomen, zodat de 

resultaten van de testen goed vergele-

ken kunnen worden. De eerste resultaten 

worden dit voorjaar verwacht. 

In een aantal Nederlandse en Belgische 

ziekenhuizen is ook interesse om de poep-

test te gebruiken en te vergelijken met de 

sputumtest. Al deze resultaten samen leve-

ren meer praktische ervaring op, die bij het 

uitzetten in andere landen van pas komt.

 

Wereldwijde introductie?
Het is vervolgens aan de Wereldgezond-

heidsorganisatie (WHO) om de poeptest 

op te nemen in de richtlijnen. Zodat alle 

landen in de wereld deze kunnen volgen, 

en de poeptest op den duur de sputum-

test waar nodig gaat vervangen. Dit kan 

een lang proces zijn, maar KNCV is er 

alles aan gelegen dit zo snel mogelijk 

voor elkaar te krijgen. Want het mag niet 

zo zijn dat kinderen nog steeds aan pijn-

lijke en traumatische onderzoeken worden 

blootgesteld, terwijl we weten dat het 

ook anders kan. Of erger nog, dat kinde-

ren vanwege de terughoudendheid van 

artsen en het gebrek aan materialen voor 

invasieve onderzoeken, helemaal niet of te 

laat onderzocht worden. Dat is onethisch. 

Als de resultaten zo goed zijn als in het 

eerste onderzoek, dan moet een wereld-

wijde introductie van de poeptest binnen 

een paar jaar realiteit zijn. Op die manier 

kunnen veel kinderlevens gered worden.

UNION-PRESENTATIE
‘Simple stool processing method for the 
diagnosis of pulmonary TB using GeneXpert 
MTB/Rif: promise for improved access to a 
bacteriological diagnosis for children’
CO-AUTEURS 
Edine Tiemersma en Eveline Klinkenberg, 
beiden senior epidemioloog bij KNCV 
Tuberculosefonds

Poeptest-training voor laboranten in Ethiopië 
door Petra de Haas

(Foto’s: KNCV)
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DICK VAN SOOLINGEN
hoofd Tuberculose Referentie Laboratorium 
RIVM, Bilthoven 

Veel interesse voor multiresistente 
tuberculose en 'whole genome sequencing'

Twee door het Tuberculose Referentie 

Laboratorium georganiseerde sessies op 

het Union-congres, over behandeling van 

multiresistente (MDR) tuberculose en 

over ‘whole genome sequencing’ (WGS), 

trokken zeer veel belangstellenden.

De sessie over behandeling van MDR- 

tuberculose had als thema de 

toepassing van individuele, dan 

wel gestandaardiseerde behandeling. 

Resistentie tegen het nieuwe middel 

bedaquiline begint zich al te ontwikkelen. 

Ernesto Jaramillo van de WHO lichtte 

de recente veranderingen in de WHO-

richtlijnen toe. Daarop volgde een 

voordracht over het Bangladesh- 

regime en de wetenschappelijke basis 

hiervoor. Christoph Lange uit Duitsland 

sprak over de onderschatting van 

het toenemende resistentieprobleem 

bij tuberculose en de noodzaak van 

geïndividualiseerde behandeling aan de 

hand van resistentiebepalingen. Martin 

Boeree ten slotte lichtte de nieuwe middelen 

toe die op dit moment getest worden en 

ook de toepassing van een hogere dosering 

rifampicine. 

In de levendige discussie bleek dat 

zelfs belangrijke vertegenwoordigers 

van de WHO en de Union nog geen 

duidelijke uitspraken doen over het 

toepassen van gestandaardiseerde, dan 

wel geïndividualiseerde behandeling. 

Zij blijven uitgaan van situaties waarin 

resistentiebepalingen beschikbaar zijn, 

wat niet goed aansluit bij de alledaagse 

praktijk in hoog-prevalente gebieden. 

Indrukwekkend was de afsluitende 

uitspraak van de WHO-vertegenwoordiger: 

'Wat zou u doen als u een patiënt voor u 

heeft en bedaquiline kan toepassen om 

het leven van de patiënt te redden, zonder 

dat u het resistentieprofiel kent? Telt dan 

het publieke belang of het leven van de 

patiënt?’ 

Moleculaire analyse
Bij de tweede sessie over de invoering van 

‘whole genome sequencing' (WGS) lichtte 

Daniella Cirillo van het San Raffaela zieken-

huis in Milaan de recente Oxford-studie 

toe. Daarin is aan de hand van meer dan 

tienduizend genomen van Mycobacterium 

tuberculosis bewezen dat de moleculaire 

analyse voor het bepalen van gevoeligheid 

in feite voldoende is. 

Leen Rigouts van het Instituut voor 

Tropische Geneeskunde in Antwerpen 

verhaalde over de samenhang van 

resistentiemutaties en behandeluitkomsten 

bij MDR-tuberculose. Mathias Merker 

van het tbc-referentielaboratorium in 

Borstel, Duitsland liet een uitgebreide 

vergelijking zien van moleculaire en 

fenotypische analyses van resistentie bij 

MDR-tuberculose. Ben Marais liet zien hoe 

toepassing van WGS in Australië helpt om 

zowel de transmissie te onderzoeken als 

de therapie te begeleiden. Ten slotte hield 

Rana Jajou van het RIVM een voordracht 

over de zeer hoge negatieve voorspellende 

waarde van WGS om de gevoeligheid 

tegen antibiotica te voorspellen.

UNION-PRESENTATIES
‘Individualised versus standardised second-line 
treatment for multi-drug resistant tuberculosis’
‘Prevention of phenotypic resistance testing of 
Mycobacterium tuberculosis isolates by Whole 
Genome Sequencing’
CO-AUTEUR 
Richard Anthony, Tuberculose Referentie 
Laboratorium, RIVM, Bilthoven

De zaal (voor 150 personen) liep zo vol dat deelnemers moesten 
blijven staan of gewoon maar op de grond gingen zitten.  (Foto: Dick van Soolingen)
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JAKKO VAN INGEN
arts-microbioloog, afdeling Medische 
Microbiologie, Radboudumc, Nijmegen

Nieuwe behandelingen van niet-
tuberculeuze mycobacteriële infecties

De toename van ziekte door niet-

tuberculeuze mycobacteriële infecties 

vraagt om ontwikkeling van nieuwe 

behandelingen in samenwerking tussen 

onderzoekers en clinici. De eerste 

resultaten zijn veelbelovend.

In de schaduw van wereldwijde tbc- 

problematiek voltrekt zich een nieuwe 

en minder zichtbare epidemie. Het 

aantal mensen met ziekte veroorzaakt 

door niet-tuberculeuze mycobacteriën 

(vooral Mycobacterium avium complex 

en M. abscessus) stijgt snel, met name 

in geïndustrialiseerde landen. Deze niet-

tuberculeuze mycobacteriën (NTM's) 

zijn decennialang afgedaan als zeldzame 

verstoorders van tbc-diagnostiek. 

Daardoor is er heel weinig onderzoek 

gedaan naar antibiotische behandeling van 

NTM-ziekten. De kans op genezing met de 

huidige antibiotica is dan ook maar 50 tot 

60 procent; voor ziekte door M. abscessus 

zelfs nog veel minder. Deze situatie is dus 

vergelijkbaar met multi- en extensief-

resistente (MDR en XDR) tuberculose.  

‘It takes two to tango’
In de afgelopen 10 jaar is zowel vanuit de 

kliniek als vanuit microbiologische onder-

zoekslaboratoria gezocht naar nieuwe 

behandelingen voor NTM-ziekten. Opval-

lend daarbij is dat deze twee onderzoeks-

lijnen totaal langs elkaar heen zijn gaan 

werken. Klinische groepen hebben zich 

gericht op hele kleine verbeteringen aan 

de nu gebruikte behandelingen, terwijl 

onderzoekslaboratoria met steeds geavan-

ceerdere technieken werkten aan compleet 

nieuwe antibiotica, waarvan veiligheid en 

klinische bruikbaarheid vaak onvoldoende 

aangetoond zijn. Netto resultaat is dat de 

huidige behandelingen nauwelijks beter zijn 

geworden. Vandaar: ‘It takes two to tango’.

Het Radboudumc in Nijmegen is uniek in 

het feit dat we zowel een fundamenteel 

microbiologisch onderzoekslaboratorium 

als een referentiekliniek voor behandeling 

van NTM-ziekten hebben. Hierin werken 

longartsen, internist-infectiologen, apothe-

kers, artsen-microbioloog en onderzoekers 

samen om effectievere, veilige en bruik-

bare behandelingen voor NTM-ziekten te 

ontwikkelen en in experimentele modellen 

en klinische trials te testen.

Minocycline
Het eerste voorbeeld van deze samen-

werking werd tijdens de Union voor het 

eerst gepresenteerd: de herontdekking 

van minocycline als antibioticum tegen 

NTM-ziekten (veroorzaakt door bacteriën 

van het M. avium complex). Begin jaren 

90 waren er al muizen-experimenten en 

is er een kleine klinische trial gedaan in 

Frankrijk. Nu hebben experimenten in 

het ‘hollow fiber model’ (zie foto) aange-

toond dat veilige, al voor andere infecties 

gebruikte doseringen van minocycline 

effectief zijn. Dit hollow fiber model kan 

een longinfectie en de behandeling daar-

van nauwkeurig nabootsen; het kan daar-

door dierexperimenten vervangen. De 

effectiviteit van minocycline is mogelijk 

ook interessant voor MDR- en XDR-tuber-

culose. De vervolgstudie met minocycline 

in NTM-patiënten ligt al ter beoordeling bij 

de ethische commissie.

Verdere samenwerking 
Tijdens een zeer levendige sessie op het 

Union-congres zijn alle nieuwe ontdekkin-

gen op dit gebied van de laatste vijf jaar 

uitgebreid bediscussieerd met een actief 

publiek van longartsen, microbiologen 

en onderzoekers. Alle groepen hebben 

geleerd van elkaars wensen en resultaten. 

Uit de zeer diepgaande discussie zijn al een 

aantal afspraken rondom samenwerking en 

verdere ontwikkeling gekomen. De NTM's 

zijn natuurlijk een vreemde eend in de bijt 

op de Union, maar deze sessie was goed 

bezocht en door de uitgebreide discussies 

ook ontzettend inspirerend.

UNION-PRESENTATIE
‘Clinical and preclinical development of new 
treatments for non-tuberculous mycobacteria: 
it takes two to tango’
CO-AUTEUR 
Mike Marvin Ruth, promovendus, afdeling 
Medische Microbiologie, Radboudumc, 
Nijmegen

Het ‘hollow fiber model’: de afgebeelde unit bevat geïnfecteerde 
cellen die worden blootgesteld aan het antibioticum. Dat gebeurt 
in veelvoud, één unit bootst als het ware één patiënt/long na. (Foto: Jakko van Ingen)
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senior epidemioloog KNCV Tuberculosefonds

Resultaat tuberculinehuidtest (THT)  
hangt af van gebruikte derivaat

De ene tuberculine is de andere niet. Uit 

onderzoek blijkt dat het THT-resultaat bij 

gebruik van PPD Bulbio afwijkt van dat 

van PPD RT23 en PPD Tubersol.

Screening op en behandelen van laten-

te tbc-infecties (LTBI) helpt nieuwe 

gevallen van tuberculose en verdere 

transmissie voorkomen. De tuberculine-

huidtest (THT of Mantoux) is daarbij de 

meest gebruikte, simpelste en goedkoopste 

test. Tuberculine is een mengsel van antige-

nen van Mycobacterium tuberculosis. Het 

referentiemateriaal voor standaardisering 

van tuberculines is het ‘purified protein de-

rivative’ (PPD)-S (Seibert en Glenn, 1941). 

PPD RT23 (SSI, Kopenhagen) is geaccep-

teerd en gestandaardiseerd door de WHO 

en geregistreerd voor gebruik in Nederland. 

Omdat PPD RT23 echter sinds 2015 voor 

onbepaalde tijd niet verkrijgbaar was, is het 

tijdelijk vervangen door PPD Tubersol en 

vervolgens door PPD Tuberculin Mamma-

lian (Bulbio). Kort na het in gebruik nemen 

van PPD Bulbio in 2016 bleek dat gemid-

delde huidreacties met deze PPD groter 

waren dan bij PPD RT23 en PPD Tubersol. 

Deze positieve testen werden ook minder 

vaak met een positieve ‘interferon gamma 

release assay’ (IGRA) bevestigd. 

Minder positieve IGRA’s
Analyse van THT-resultaten van bijna 

50.000 personen (Tubis, 2013-2016) 

bevestigt deze signalen. Bij tbc-contac-

ten en BCG-gevaccineerde immigranten 

bij binnenkomstscreening werd een PPD 

Bulbio minder vaak bevestigd door een 

positieve IGRA-test dan bij gebruik van 

andere PPD’s; dit is onafhankelijk van het 

afkappunt van de THT (5 of 10 mm). Bij 

periodieke screening en ongevaccineerde 

immigranten werd geen statistisch signifi-

cant verschil tussen de PPD’s vastgesteld. 

Leeftijd, BCG-status, geslacht, en herkomst 

zijn in alle groepen geassocieerd met de 

kans op een positieve IGRA. Leeftijd en 

BCG-status spelen bij periodieke screening 

geen rol.

In dit onderzoek is ook per PPD gekeken 

naar het aantal IGRA-testen dat nodig is 

om bij een THT-reactie van 5-9 mm een 

positieve IGRA te vinden (‘number needed 

to test’, NNT) in de verschillende doelgroe-

pen voor LTBI-screening. Hierbij is vastge-

steld dat verschillen in NNT groter zijn per 

reden van onderzoek dan per PPD. Het 

NNT bij een THT van 5-9 mm is het laagst 

bij bron- en contactonderzoek, namelijk 

9-18. Vooral bij PPD Bulbio is de NNT voor 

de andere indicaties zeer hoog. 

Advies
Op grond van deze resultaten heeft de 

werkgroep ‘Diagnostiek LTBI’ geadviseerd 

in doelgroepen met een lage vooraf-kans 

op LTBI een hoger afkappunt voor de 

THT (10 mm) voorafgaande aan IGRA te 

hanteren. Bij personen met een zeer hoge 

kans op een THT ≥10 mm (BCG-gevac-

cineerden/immigranten uit endemische 

gebieden) heeft een THT beperkte meer-

waarde en kan direct een IGRA overwogen 

worden.

UNION-PRESENTATIE
´TST results and confirmation by IGRA are 
highly dependent on the purified protein 
derivative used´ 
(‘Short oral abstract’ tijdens Union-sessie  
´TB infection: critical advances’)
CO-AUTEURS 
Connie Erkens, coördinator Team Nederland 
en Eliminatie, KNCV Tuberculosefonds; Peter 
Kouw, arts tbc-bestrijding, GGD Amsterdam; 
Susan van den Hof, hoofd Centrum 
voor Epidemiologie en Surveillance van 
Infectieziekten, RIVM

Figuur. Verdeling van THT-reacties en bijbehorend percentage bevestiging door IGRA naar type PPD 
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REINOUT VAN CREVEL
hoogleraar Global Health and Infectious 
Diseases, Radboudumc, Nijmegen

Nijmeegs-Indonesische samenwerking: 
van tbc-meningitis tot MDR-tuberculose

Padjadjaran University in Bandung, 

Indonesië en het Radboudumc doen al 20 

jaar samen onderzoek naar tuberculose. 

Hieronder in vogelvlucht zes op het 

Union-congres gepresenteerde abstracts 

die voortkomen uit de samenwerking.

Eén van de onderzoeksspeerpunten 

is tbc-meningitis. Die is moeilijk te 

diagnostiseren: microscopie van 

hersenvocht (liquor) is erg ongevoelig. 

Daarom werd in Bandung Xpert MTB/RIF 

geëvalueerd bij 312 patiënten met een 

verdenking op tbc-meningitis.  Xpert MTB/

RIF was 75 procent sensitief vergeleken 

met kweek en 45 procent vergeleken met 

een klinische diagnose. Centrifugeren 

van liquor gaf geen verbetering van 

opbrengst. Mits een groot volume liquor 

wordt gebruikt, lijkt Xpert daarmee een 

belangrijke rol te spelen bij diagnose van 

tbc-meningitis.

Hoge dosis rifampicine
De samenwerking heeft als eerste het nut 

van hoge dosis intraveneus rifampicine bij 

tbc-meningitis aangetoond. In een nieuwe 

trial bleek een driedubbele dosis oraal 

rifampicine veilig, met vijfmaal hogere 

rifampicinespiegels en lagere sterfte verge-

leken met standaardbehandeling. 

Ruim 1.100 bloed- en liquor-rifampicine-

spiegels van 148 tbc-meningitispatiënten 

uit eerdere trials werden gebundeld in een 

farmacometrisch model. Simulaties toon-

den een verlaging van sterfte van 50 naar 

30 procent bij een dosisverhoging naar 30 

mg/kg rifampicine. Deze dosis zal daarom 

nu worden ingezet in een fase 3-studie in 

Oeganda, Zuid-Afrika en Indonesië.

Hyponatriëmie 
Een andere abstract ging over het belang 

van hyponatriëmie bij tbc-meningitis. Van 

678 volwassen tbc-meningitispatiënten 

had 83 procent hyponatriëmie, inclusief 

18 procent met een plasma Natrium <120 

mEq/L. Hyponatriëmie kwam vaker voor 

bij patiënten met ernstiger tuberculose en 

ernstiger neurologie, maar bleek in multi-

variate analyse en een ‘causal survival 

model’ geen onafhankelijke voorspeller 

van sterfte, zodat agressief corrigeren van 

hyponatriëmie bij deze patiënten niet rati-

oneel lijkt. 

‘Early clearance’
Samen met onderzoekers uit Nieuw-Zee-

land hebben we de afgelopen jaren veel 

onderzoek gedaan naar ‘early clearance’: 

het uitblijven van Mycobacterium tuber-

culosis-infectie ondanks forse blootstel-

ling aan een besmettelijke patiënt. In een 

cohort van nabije tbc-contacten werd 

onderzocht wat samenhing met het optre-

den van infectie, gemeten als een omslag 

in de Quantiferon. Eén van de opvallend-

ste bevindingen was de rol van BCG-vac-

cinatie. Die was geassocieerd met een 

50 procent lagere kans op het oplopen 

van een besmetting. Dit suggereert dat 

herhaalde BCG-vaccinatie op volwassen 

leeftijd het risico op latente tbc-infectie zou 

kunnen verkleinen, iets wat op dit moment 

wordt onderzocht.

MDR-tuberculose
Het laatste abstract ging over de 

‘cascade of care’ bij multiresistente 

(MDR) tuberculose in Indonesië. Van 

339 patiënten met rifampicineresistentie 

bij Xpert-testing startte 15 procent niet 

op tweedelijns-therapie en veel anderen 

pas na aanzienlijke vertraging. Slechts 

in 50 procent werd een succesvolle 

fenotypische bepaling verricht, waarbij 66 

procent MDR-tuberculose en 20 procent 

pre-existensief-resistente (pre-XDR) tuber-

culose of XDR-tuberculose had. Deze data 

onderschrijven de urgentie en dringende 

noodzaak van betere diagnostiek en 

zorg voor patiënten met (mogelijke) 

MDR-tuberculose in Indonesië.

UNION-PRESENTATIES
‘Routine performance and clinical significance 
of Xpert MTB/RIF in tuberculous meningitis: a 
prospective cohort study from Indonesia’
‘Double-blinded randomized controlled trial 
of double or triple dose oral rifampicin for 
tuberculous meningitis’
‘Meta-analysis of rifampicin exposure and 
mortality in three Phase II tuberculosis 
meningitis trials’
‘Frequency and significance of hyponatremia 
in tuberculous meningitis: a prospective cohort 
and causal survival model’
‘Early clearance of Mycobacterium 
tuberculosis: the INFECT case contact cohort 
study in Indonesia’
‘Xpert MTB-RIF guided diagnosis and 
treatment of drug-resistant tuberculosis 
patients in West-Java, Indonesia’
PRESENTATIES EN CO-AUTEURS: 
Bony Lestari, Sofiati Dian, Lidya Chaidir 
(alledrie promovendus in Nijmegen); Rovina 
Ruslami, Jessi Annisa, Rizal Ganiem, Arjan 
van Laarhoven, Ayesha Verrall; Elin Svensson, 
Lindsey te Brake, Rob Aarnoutse
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hoogleraar Global Health and Infectious  
Diseases, Radboudumc, Nijmegen

Tuberculose en diabetes: 
het TANDEM-project

Een eerste aspect bij de aanpak van 

gecombineerde tuberculose en 

diabetes is screening. Eén van de 

methodes om tbc-patiënten op suikerziekte 

te screenen is een plasma HbA1c, omdat 

daarmee met een enkele test de diagnose 

gesteld kan worden. Het liefst zou je 

daarbij een ‘point of care’ test gebruiken, 

maar tot nu toe was onduidelijk of die 

testen wel betrouwbaar genoeg zijn. 

Julia Critchley (Londen) vergeleek binnen 

TANDEM in 1.942 tbc-patiënten uit Peru, 

Zuid-Afrika, Roemenië en Indonesië de 

standaard (laboratorium) en de point of 

care HbA1c test. Overwegend kwamen de 

testen goed overeen, behalve bij patiënten 

met ernstige anemie. Slechts in een kleine 

minderheid zou gebruik van de point of 

care test leiden tot over- (n=41, 2,1%) 

of onderbehandeling (n=1, 0,05%) van 

diabetes. Daarmee lijkt deze simpele point 

of care HbA1c een belangrijke aanvulling 

bij screening van tbc-patiënten op diabetes.

Karakteristieken
Een tweede abstract (Cesar Ugarte, 

Peru) presenteerde de karakteristieken 

van tbc-diabetes-patiënten. Van 2.185 

tbc-patiënten in de vier landen hadden 

er 3,8 procent hiv en 12,5 procent 

diabetes, waarbij één derde van de 

diabetes nieuw-gediagnostiseerd was. De 

leeftijds-gecorrigeerde diabetesprevalentie 

varieerde van 10,9 procent in Zuid 

Afrika tot 19,7 procent in Indonesië en 

de mediane HbA1c onder tbc-diabetes-

patiënten van 7,4 procent in Roemenië 

tot 11,3 procent in Indonesië (er is 

sprake van diabetes bij een HbA1c >6,5). 

Tbc-diabetes-patiënten waren ouder, iets 

zwaarder en hadden meer co-morbiditeit 

(zoals nier- en hart- en vaatziekten) 

en ernstiger tuberculose. Dit alles was 

vooral uitgesproken bij tbc-patiënten 

met reeds bekende suikerziekte, die 

in deze ‘low-resource settings’ helaas 

niet of onvoldoende bleek te worden 

behandeld. Deze data laten zien dat de 

prevalentie en klinische karakteristieken 

van gecombineerde tuberculose en 

diabetes enorm verschilt tussen landen, 

maar dat veel tbc-diabetes-patiënten een 

slecht ingestelde diabetes hebben, met 

significante co-morbiditeit en ernstige 

tuberculose. 

Resistente tuberculose
Suikerziekte verhoogt niet alleen de 

vatbaarheid, maar verslechtert ook de 

prognose van tuberculose. Er bestaat 

ook een relatie tussen suikerziekte en 

resistente tuberculose. Carolien Ruesen 

(Radboudumc) heeft voor het eerst 

‘whole genome sequencing’ gebruikt 

om te kijken naar genetische resistentie 

en diabetes. Bijna 1.000 stammen 

werden gesequenced, afkomstig uit de 

TANDEM-cohorten in Peru en Indonesië. 

Bij tbc-diabetes-patiënten (n=159, 

17,7%) was significant vaker sprake van 

genetische resistentie tegen rifampicine, 

fluorquinolonen en ethionamide, en tegen 

rifampicine en isoniazide gecombineerd. 

Interessant genoeg was dit ook het geval 

bij patiënten (de grote meerderheid) die 

nooit eerder voor tuberculose waren 

behandeld. Deze data hebben natuurlijk 

belangrijke consequenties, bijvoorbeeld 

voor het prioriteren van tbc-diabetes-

patiënten voor resistentie onderzoek in 

landen waar dat niet universeel gebeurt. 

Suikerziekte geeft een drie- tot vijfmaal verhoogd risico op het krijgen van tuberculose. 

Wereldwijd lijdt ongeveer een half miljard mensen aan suikerziekte, en meer dan 

80 procent van hen woont in arme landen, juist waar ook de meeste tuberculose 

voorkomt. Er is nog heel veel onbekend over de samenhang en beste aanpak van 

gecombineerde suikerziekte en tuberculose. De afgelopen jaren heeft het ‘TANDEM’-

consortium, met partners uit 11 landen en gecoördineerd vanuit Nijmegen, klinisch, 

public-health, gezondheids-economisch, immunologisch en genetisch onderzoek aan 

dit onderwerp verricht. Op het Union-congres werden zeven abstracts vanuit TANDEM 

gepresenteerd. 
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Ernst hyperglykemie
Bij slechtere behandeluitkomst van tbc- 

dia betes is het onduidelijk hoe belangrijk 

de ernst van de hyperglykemie is. Daarom 

koppelde Fiona Pearson (Londen) behan-

deluitkomsten binnen het TANDEM-cohort 

aan HbA1c, en vergeleek patiënten zonder 

diabetes (HbA1c <5,7%); met pre-diabetes 

(5,7-6,5%); en met matig-ernstige (HbA1c 

van 6,5-8,9%) of ernstige diabetes (HbA1c 

>9%). Zowel matig-verhoogde als ernstige 

hyperglykemie bleken te voorspellen voor 

meer sterfte, meer falen van tbc-behan-

deling en meer recidieven. Reeds bij pre- 

dia betes was de kans op een therapie- 

falen significant verhoogd, en een HbA1c 

>9 procent bleek een onafhankelijke voor-

speller van sterfte. Deze data tonen voor 

het eerst het belang van hyperglykemie 

voor de prognose van behandeling van 

tuberculose.

Reguleren
Een belangrijke vraag daarbij is hoe hyper-

glykemie tijdens tbc-behandeling het 

beste gereguleerd kan worden. Eén van 

de problemen daarbij is de mogelijke inter-

actie van rifampicine met diabetes-me-

dicatie. Lindsey te Brake (Radboudumc) 

zocht dit met Indonesische collega’s uit 

voor metformine, het meest gebruikte 

orale anti-diabetes middel. Rifampicine 

bleek bij 25 Indonesische tbc-diabetes- 

patiënten (enigszins onverwacht) de spie-

gel van metformine weliswaar te verho-

gen, maar geen effect te hebben op 

glucose-dagcurves. Metformine leidde wel 

tot bijwerkingen, met name wat diarree, 

maar overwegend werd het goed verdra-

gen door de patiënten. Dit is geruststellend 

en onderschrijft het gebruik van metfor-

mine als eerste keus bij tbc-patiënten.

Controle en behandeling
Los van de keuze van diabetes-medicatie 

is nog veel onduidelijk over hoe tbc-dia-

betes het beste kan worden gecontroleerd 

en behandeld. Op dit moment kunnen 

tbc-klinieken in arme landen maar zelden 

diabetes behandelen, maar verwijzing van 

besmettelijke patiënten naar diabetologen 

of anderen is natuurlijk heel onaantrekke-

lijk. Raspati Koesoemadinata presenteerde 

een gerandomiseerde studie die in Bandung 

onderzocht of suikerziekte in tbc-patiën-

ten in te stellen is met simpele algoritmes 

en voorlichting van patiënten. Onder 150 

gerandomiseerde tbc-diabetes-patiënten 

daalde het HbA1c van 11,0 procent in 

de interventiegroep naar 8,3 procent na 

drie en 7,6 procent na zes maanden, veel 

sneller dan in de controlegroep, waar het 

HbA1c nog 9,8 procent was na zes maan-

den. Dit resultaat toont dat het mogelijk 

is redelijke controle van hyperglykemie te 

realiseren in een programmatische setting 

in Indonesië. Wel bleek de interventie 

behoorlijk veel inspanning te kosten, zodat 

het opschalen hiervan op dit moment nog 

ingewikkeld lijkt. 

Een groter overzicht over dit onderwerp 

en over bevindingen van TANDEM werd 

door Van Crevel tijdens de ‘TB Science 

2018’ preconference gepresenteerd. Het 

TANDEM-consortium hoopt met boven-

staand en nog voortgaand onderzoek een 

bijdrage te leveren aan beter begrip en een 

betere aanpak van gecombineerde tuber-

culose en diabetes.

UNION-PRESENTATIES
‘Comparison of point of care HbA1c with 
laboratory HbA1c for real world screening for 
diabetes among tuberculosis’ 
‘Diabetes mellitus among pulmonary 
tuberculosis patients from four tuberculosis-
endemic countries: the TANDEM cohort’
‘Whole genome sequencing of Mycobacterium 
tuberculosis from tuberculosis patients with 
and without diabetes mellitus’
‘The impact of glycaemic control on 
tuberculosis treatment outcomes’
‘Rifampicin alters metformin plasma exposure 
but not blood glucose levels in diabetic 
tuberculosis patients’
‘The effect of intensified clinical monitoring 
on glycemic control in patients with combined 
diabetes and tuberculosis in Indonesia: a 
randomized trial’
‘The effect of diabetes on tuberculosis 
susceptibility and outcome’ (TB Science 2018)

In het Indonesische Bandung: counselling van een patiënt (linkerfoto) en het Bandung TANDEM-team (Foto’s: archief auteur)

 

HYPERGLYKEMIE VOORSPELT MEER 

STERFTE, MEER FALEN VAN TBC- 

BEHANDELING EN MEER RECIDIEVEN
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MARTIN BOEREE
longarts Radboudumc

Nieuws uit het klinisch onderzoek 
naar vernieuwde tbc-behandeling

1  KWEEKOMSLAG?

Een snelle dan wel een langzame 
kweekomslag: wat zegt dat?

Bij de behandeling van tuberculose zal bij 

sommige patiënten het sputum snel geen 

levende bacteriën meer bevatten, terwijl dat 

bij anderen veel langer kan duren. In deze 

presentatie werd de betekenis van deze 

kweekomslag in het voorspellen van de 

uiteindelijke uitkomst samengevat. Een snelle 

kweekomslag is belangrijk omdat dit de 

mogelijkheid biedt om korter te behandelen.

Drie fase 2B-trials, met veelbelovende 

regimes voor een kortere behandelduur, 

kwamen in meer detail aan de orde: de 

NC005-trial van de Global Alliance for TB 

Drug Development (bedaquiline, pretona-

mide, moxifloxacine en pyrazinamide), de 

Study 29X (rifapentine, isoniazide, pyrazi  - 

na mide en ethambutol) van het Tuber-

culosis Trials Consortium (TBTC) en de 

MAMS-studie (hoge dosis rifampicine, 

isoniazide, pyrazinamide en ethambutol ) 

van het PanACEA-consortium. 

Fase 3-onderzoek
Alle regimes laten een sterke verkorting 

van de kweekomslag zien en zijn dus 

veelbelovend. In de komende jaren zal 

in fase 3-onderzoek moeten worden 

vastgesteld of dit inderdaad leidt tot 

kortere behandelregimes van drie of vier 

maanden. Global Alliance en TBTC zijn 

hier inmiddels mee begonnen. 

Een modelmatige analyse van de MAMS-

trial maakte aannemelijk dat de tijd tot 

de kweekomslag sterk en lineair bepaald 

wordt door de geneesmiddelenconcentra-

tie van rifampicine: hoe hoger de spiegel, 

hoe sneller de kweekomslag.

2  WELKE RIFAMYCINE?

Wat verdient de voorkeur:  
(een hogere dosis) rifampicine  
of rifapentine?

Op een symposium over doseringen van 

standaard tbc-middelen werd een pro/

con-debat gehouden over de voor- en 

de nadelen van hogere dosis rifampicine 

versus rifapentine. Susan Dorman, hoog-

leraar Infectiologie in Charleston, South 

Carolina, ging in op de voortgang met 

betrekking tot het gebruik van rifapentine, 

terwijl de auteur van dit stuk het gebruik 

van hoge dosis rifampicine bij de behande-

ling van tuberculose verdedigde. 

Beide middelen behoren tot de klasse van 

de rifamycines en hebben zowel een bacte-

riedodende als een steriliserende werking. 

Deze effecten zijn bij beiden dosisgerela-

De preconference TB Science 2018 en het Union-congres besteedden aandacht aan 

onderzoek naar kortere behandelmogelijkheden. Bij drie symposia waar de auteur 

sprak, kwamen achtereenvolgens de betekenis van de snelheid van de kweekomslag, 

de voor- en nadelen van rifampicine versus rifapentine en als laatste de droom van een 

‘one size fits all’-behandeling voor tuberculose aan de orde.

cyclopentil

methyl

Figuur 1. Na toevoeging van nieuwe middelen in de jaren '70 dalen 'relapse 
rates', geassocieerd met de patiëntenproportie met een kweekomslag na 
twee maanden. Een snelle kweekomslag blijkt een - niet perfecte - voor-
speller voor uiteindelijke 'cure'.            (Uit: Wallis et al, Lancet maart 2009)

Figuur 2. Moleculaire structuren van de belangrijkste rifamycines. 
(Uit: presentatie auteur)
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reconstitution of protective immunity, ART 
can have deleterious short-term consequences in 
HIV-infected patients by inducing immune reconstitution 
infl ammatory syndrome (IRIS). At present, physicians 

lack tools to predict, diagnose, and manage IRIS risks 
and optimise long-term outcomes in co-infected 
individuals. In some regions HIV infection has been 
associated with tuberculosis drug resistance,16 although 
some of this risk represents enhanced susceptibility to 
recently transmitted resistant M tuberculosis strains. 
AIDS also seems to particularly predispose to the 
emergence of acquired rifamycin resistance during 
intermittent tuberculosis therapy.17 The biological and 
pharmacological factors responsible for this resistance 
are inadequately understood.

The potential role for new vaccines and immuno-
therapeutics in the prevention and management of 
drug-resistant and HIV-associated tuberculosis remains 
largely untapped. Many of the biomarkers developed to 
facilitate tuberculosis drug and vaccine development will 
also be useful to help address these questions.

Children have historically posed unique challenges with 
regard to tuberculosis diagnosis and monitoring due to 
their inability to produce sputum. These problems have 
been amplifi ed by the HIV/AIDS epidemic, which has 
increased the number of children with tuberculosis, and 
made its clinical and laboratory diagnosis more 
diffi  cult.18–20 It is anticipated that many of the tools 
developed in adults to detect specifi c and non-specifi c 
responses to M tuberculosis will facilitate work in children, 
but specifi c studies in this population will be required.

Candidate biomarkers
Sputum microbiology
Table 1 summarises the available literature regarding 
biomarkers in tuberculosis. The marker with which there 
is greatest experience as a predictor of non-relapsing cure 
is sputum culture status after 2 months of tuberculosis 
therapy, for which the data are summarised in table 2.21,71 
This marker may be examined at three levels: across 
trials, within trials, and at the level of individual patients. 
Across trials, an inverse relation exists between 2 month 
conversion and relapse rates; however, this relation 
depends on a single study arm (6SH) with an atypically 
high relapse rate (29%). A more robust relation exists 
when the data are examined within studies as the 
increment aff orded by the addition of a new drug 
(fi gure 1). Lastly, limited data indicate the marker may 
also be predictive for individual patients. In Study 22 of 
the TB Trials Consortium of the US Centers for Disease 
Control (TBTC),7 for example, 2 month culture positivity 
was an independent predictor of relapse. However, the 
marker was relatively insensitive (identifying only half of 
all relapses) and lacked adequate positive predictive value 
for use as a guide to treatment of individual patients. The 
required 2-month interval also prohibits the study of 
individual drugs that generally cannot be studied safely 
as monotherapy for more than 10–14 days due to concerns 
regarding emergence of resistance. Combining a new 
drug with others may reduce the likelihood of detecting 
its eff ect, a potential disadvantage. 

Addition 
to regimen

2 month culture conversion Relapse

Patients (N) Rate (%) Δ (%) Patients (N) Rate (%) Δ (%)

E Africa62,63

6SH .. 154 49 NA 112 29 NA

6SHR R 148 69 20 112 2 –27

6SHZ Z 150 66 17 112 11 –18

India64

2SHZ/5S2H2Z2 .. 129 72 NA 129 6 NA

2SHRZ/3 or 5S2H2Z2 R 261 92 20 269 2·6 –3·4

E Africa65,66

6SHR .. 169 70 NA 166 2 NA

2SHRZ/4TH or 4S2H2Z2 Z 347 82 12 338 6 4

E Africa67,68

2SHR/4 or 6TH .. 194 75 NA 159 13 NA

2SHRZ/4 or 6TH Z 179 87 12 153 6 –7

Hong Kong69,70

6SHR .. 148 88 NA 143 6 NA

2SHRZ/4 or 6S2H2Z2 Z 167 95 7 174 5 –1

2SHRE/4 or 6 S2H2E2 E 171 81 –7 168 16 10

TBTC7

2HREZ/4HR .. 415 81 NA 415 6·7 NA

Data are ranged by regimen, where numerals indicate months of treatment; subscripted numerals indicate number of 
weekly doses if treatment is not administered daily. S=streptomycin. H=isoniazid. NA=not applicable. R=rifampicin. 
E=ethambutol. Z=pyrazinamide. T=thiacetazone. TBTC=Centers for Disease Control Tuberculosis Trials Consortium.

Table 2: Relationship between two-month sputum culture conversion and relapse

Change in 2 month conversion rate (%)
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Figure 1: Relationship between change in 2-month sputum culture conversion and relapse rates due to new 
drug addition to tuberculosis regimen
From table 2.

E = ethambutol
Z = pyrazinamide
R = rifampicine



TB SCIENCE 2018 PRESENTATIE
‘Can we stratify slow versus fast convertors: 
experience from Tanzanian studies’

UNION-PRESENTATIES
‘Pro/con rifampicin against optimally dosed 
rifapentine, which, when and how?’
‘Will new drugs lead to a single regimen for 
everyone?’

teerd: hoe hoger de dosering hoe beter.

Rifapentine werkt sterker bacteriedodend 

dan rifampicine, maar heeft een nadeel: de 

dosering kan niet hoger zijn dan 1x daags 

1.200 mg in verband met bijwerkingen en 

een farmacologisch plafond. 

Rifampicine kan wel hoger worden gedo-

seerd en is inmiddels tot 40 mg/kg (=2.400 

mg) gedoseerd zonder veel bijwerkingen.

Eiwitbinding
De binding aan eiwit van rifapentine is 

groter dan die van rifampicine (98 versus 

83%), zodat de actieve vrije fractie bij rifa-

pentine veel lager is dan bij rifampicine. 

Dit effect neutraliseert het voordeel van 

het grotere vermogen om de bacterie te 

doden. Rifampicine is hierdoor geschik-

ter om tbc-meningitis te behandelen, 

omdat rifapentine waarschijnlijk nauwe-

lijks door de bloed-brein-barrière dringt. 

De toekomst zal ons met fase 3-onderzoek 

moeten leren welk middel uiteindelijk ‘de 

strijd zal winnen’.

3  ' PAN-TUBERCULOSE 
REGIME'?

Leiden nieuwe medicijnen tot een 
geheel nieuw standaardregime voor 
alle tuberculose?

De Global Alliance droomt over een nieuw 

‘pan-tuberculose regime’: een geheel 

nieuw, geheel oraal, kort regime dat weinig 

bijwerkingen heeft, en zowel een normaal 

gevoelige als een multiresistente (MDR) 

tuberculose geneest. De auteur gaf zijn kijk 

op het realiteitsgehalte van deze droom, 

met aandacht voor de voordelen en de 

haalbaarheid van zo’n regime.

Resistentie
Het regime dat de Alliance nu beoogt, is een 

combinatie van vier middelen: bedaquiline, 

pretomanide, moxifloxacine en pyrazina-

mide. Voor pyrazinamide en moxifloxacine 

bestaat al uitgebreide resistentie. Op een 

congres in de zomer van 2018 in Durban, 

Zuid-Afrika werd in een presentatie over 

patiënten met extensief-resistente (XDR) 

tuberculose beschreven dat de mortaliteit in 

deze groep aanzienlijk was gedaald. Helaas 

waren er 20 patiënten die niet genazen: zij 

hadden allen een tuberculose ontwikkeld 

waarbij de bacteriën resistent waren gewor-

den tegen bedaquiline. 

‘Darwin rules’
Mike Iseman, de tbc-goeroe uit Denver, 

schreef het al: tegen elk medicijn zal resis-

tentie ontstaan. Er is geen ontkomen aan 

de theorie van Charles Darwin. Ook tegen 

een nieuwer regime zonder moxifloxacine 

en pyrazinamide, maar met bijvoorbeeld 

sutezolid, een antibioticum uit de klasse 

van de oxazolidinones, zal resistentie 

ontstaan.

In een recent artikel (van Dheda et al) over 

resistenties en geneesmiddelenconcentra-

ties in geresecteerde longen met cavernes 

werd het mechanisme van het ontstaan 

van resistentie zelfs bij goede therapie-

trouw en behandeling met meerdere 

middelen aannemelijk gemaakt. Er zijn 

longgedeelten waar nauwelijks medicijnen 

doordringen en waar resistente stammen 

worden uitgeselecteerd.

Geen ‘pan-tuberculose regime’
Een ‘one size fits all’-regime zal er dus 

waarschijnlijk niet komen. De overgrote 

meerderheid van 95 procent van alle 

tbc-patiënten is nog altijd besmet met 

een bacterie die normaal gevoelig is. Die 

kunnen dus behandeld worden met het 

standaardregime, maar dan met optimale 

doseringen, zoals een fors verhoogde 

rifampicinedosering. Dit kan een beter 

resultaat geven in deze groep patiënten, 

met minder ontwikkeling van resistentie 

door de hogere concentraties met name 

in de cavernes. Voor MDR- en XDR-tuber-

culose kun je dan meer gepersonaliseerde 

of gestratificeerde behandelingen van 

verschillende combinaties bedenken, zeker 

met de doorontwikkeling van verbeterde 

diagnostiek, zoals ‘whole genome sequen-

cing’ voor een snel en betrouwbaar resis-

tentiepatroon.

Rifat	et	al,	Sci	Trans	Med,	2018

Figuur 3.  Beelden van de beperkte penetratie van rifampicine (links) en rifapentine (rechts) in aangetast longweefsel bij konijnen. Ondanks goede behan-
deling en goede therapietrouw kan toch resistentie ontstaan bij ‘monotreatment’ in de cavernes.           (Uit: Rifat et al, SciTransMed april 2018)
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Rifat	et	al,	Sci	Trans	Med,	2018
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JAAP VAN BRUMMEN
vrijwilliger Union-congres 2018

Onmisbare vrijwilligers
Het succes van de 49ste Union World 

Conference on Lung Health 2018 

is mede te danken aan de inzet van 

vele onvermoeibare vrijwilligers. Een 

impressie.

Terwijl ik een congresdeelnemer de 

route ‘van Europa naar Antarctica’ 

probeer uit te leggen vanaf mijn 

congresfoldertje, dringt het langzaam tot 

me door: we staan naast een metershoge 

abri met daarop een duidelijke plattegrond. 

Antarctica blijkt om de hoek, op letterlijk 

een steenworp afstand! Een dankbare blik 

valt mij te beurt. Het geeft een beeld van 

mijn ervaringen als vrijwilliger tijdens het 

Union-congres: zoeken en vinden, vier  

dagen lang. 

Enthousiasme slaat over
Hoe raak je in zoiets verzeild? M’n huis-

genoot, volop actief in de tbc-bestrijding, 

is nauw betrokken bij de organisatie van 

het ‘nurses symposium’ (zie pagina 30). 

Daarover wordt vanaf thuis regelmatig 

geskypet met alle uiteinden van de wereld. 

Het enthousiasme slaat over en na wat 

mailen en invullen van formulieren is het 

zover: ik ben vrijwilliger.

Goed voorbereid
Ons bonte en diverse vrijwilligersge-

zelschap wordt prima verzorgd. Goede 

dagstart door de congresprofessionals. 

Ergens ‘achter de coulissen’ krijgen we 

leuke T-shirts (oranje natuurlijk) en aan de 

inwendige mens is ook gedacht. Dan onze 

instructies: over de manier van werken, 

over je gedrag en houding ten opzichte 

van de congresdeelnemers, over de diverse 

functies, rollen en taken. Wij vormen, 

zoveel is duidelijk, een onmisbare scha-

kel in het succes van het congres. Aldus 

gesterkt en gewapend met de congresapp 

op mijn mobiel vertrek ik naar mijn post. 

Toch wel spannend …

Stroom aan vragen
In ‘mijn’ zaal bied ik met enige schroom 

m’n diensten aan. En dan gaat het snel. 

Kunnen die tafels en stoelen anders? Kan er 

meer water komen? Reik je de microfoon 

aan voor reacties uit de zaal? Bewaak je de 

rust als deelnemers later komen of eerder 

gaan? Kunnen we goed samenwerken 

(‘ja’) met de techneut voor geluid, licht en 

presentaties? Is er ook koffie of thee tijdens 

een sessie? Is het handig (‘ja’) om vrienden 

te worden met de servicemedewerkers van 

het Worldforum? Komt de vrijwilliger na 

mij op tijd? Of zal ik maar wat langer blij-

ven? Kunnen die posters opgehangen en 

later weer verwijderd worden? Zijn er ook 

lange mannen? (Ja, ik.)

Immense happening
Vanaf dag twee ga ik er helemaal in op. Dat 

oranje T-shirt opent deuren. Tbc-bestrij-

ding, wat een bijzondere wereld. Te veel 

indrukken om op te noemen. Van zorgen, 

van betrokkenheid, van geweldige initia-

tieven, van keizerlijke en koninklijke proto-

collen, van …  Een immense happening. 

Zo veelzijdig, zo intensief, zoveel mensen 

vanuit zoveel verschillende plekken in de 

wereld. De barista van het koffietentje 

naast me doorbreekt mijn mijmeringen. 

“Bent u hier als vrijwilliger?” “Jazeker.” 

“Dan krijgt u van mij een overheerlijke 

cappuccino. Fantastisch al die vrijwilligers 

op zo’n internationaal evenement.” Eén 

uit heel veel mooie momenten tijdens vier 

boeiende dagen in oktober 2018.

(Foto: International Union against Tuberculosis and Lung Disease)
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1.  Yayasan KNCV Indonesia en KNCV-
medewerkers tijdens het Union-congres.

2. Overzicht van het Holland Paviljoen.
3. KNCV-booth op het Holland Paviljoen.
4.  Booth van het door DGIS gefinancierde 

project Building Models for the Future, 
geleid door KNCV. Partners zijn Hivos, 
PharmAccess en AFEW International.  

5.  Presentatie over TB Photovoices, een van 
de stigmareductietools van KNCV. Tijdens 
het Union-congres vertelden voormalige 
patiënten over hun verhaal en over hun 
deelname aan TB PhotoVoices.

Holland Paviljoen: Nederlandse 
impact in strijd tegen tuberculose
In het Holland Paviljoen bracht KNCV 

Tuberculosefonds een diverse groep 

van Nederlandse partijen bij elkaar 

die allemaal op een of andere manier 

betrokken zijn bij preventie, behandeling 

en zorg op het gebied van tuberculose 

en bij long-gezondheid en -geneeskunde 

in het algemeen. Nederlandse innovatie 

stond hierbij centraal.

Het Paviljoen bleek zeer in de smaak 

te vallen bij de congresdeelnemers, 

met grote drukte bij de stands en bij 

de uitstekende presentaties als gevolg. Zo 

was het ‘Netherlands Tuberculosis Research 

Platform’ (NTRP) gedurende het hele 

Union-congres in het Paviljoen aanwezig. 

Vertegenwoordigers van verschillende 

universiteiten en onderzoeksinstituten die 

zich bezighouden met tbc-onderzoek – 

van molecuul- tot populatieonderzoek – 

presenteerden er hun werk. 

Ook de ‘Dutch afternoon’, op de sluitings-

dag van het congres, was een groot succes. 

Oud-patiënten en professionals namen 

de deelnemers mee op reis door verleden, 

heden en toekomst van de Nederlandse 

tbc-bestrijding. Natuurlijk kwam ook de 

wereldwijde rol van de Nederlandse erva-

ring en expertise uitgebreid aan bod.

KNCV Tuberculosefonds is alle partners 

en standhouders in het Holland Paviljoen 

dankbaar voor de enthousiaste deelname 

die zo veel heeft bijgedragen aan het alge-

hele succes.

LILIAN POLDERMAN
content manager marketing en communicatie, 
KNCV Tuberculosefonds

1 2 3

5 4
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MIEK VAN GEELEN 
sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding 
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-
Midden

Interventies bij een groot 
contactonderzoek rond een patiënt 
met een verstandelijke beperking

De bijzondere situatie rond deze pa-

tiënt betekent onder andere dat 

de medische en verpleegkundige 

activiteiten zich afspelen in de woning van 

de patiënt en op de dagbesteding. In de 

woning geven de verpleegkundigen de be-

woners en hun ouders en begeleiders alge-

mene voorlichting. Daarbij is de informatie 

over het contactonderzoek, de bacterie en 

de behandeling aangepast aan het denk-

niveau van de bewoners. Hoesthygiëne 

wordt nadrukkelijk benoemd. Ouders en 

begeleiders krijgen foldermateriaal en ver-

wijzingen naar de relevante websites. Het 

uitgangspunt is dat iedereen, ongeacht zijn 

of haar niveau, recht heeft op de juiste en 

passende informatie. 

Transparantie vergroot vertrouwen
Zowel de bewoners als de begeleiders van 

de woning blijken allemaal geïnfecteerd. 

Daarop volgt een tweede en meer speci-

fieke voorlichtingsronde in de woning, door 

de arts. Eerst in de groep, en aansluitend 

heeft iedere geïnfecteerde een individu-

eel gesprek met de arts en de verpleeg-

kundige. Zo is er voor iedereen openheid 

over wie er geïnfecteerd is. Die openheid, 

en het delen van ervaringen en de onder-

linge steun die daarna ontstaan, versterken 

bij de bewoners en hun ouders en bege-

leiders het vertrouwen in de behandeling. 

Daardoor ontstaat een heel laagdrempe-

lig contact. Bij navraag bij begeleiders en 

ouders blijkt dat de behoefte om de situa-

tie met elkaar te delen veel groter is dan de 

behoefte aan privacy.

Geen schuld
We besteden bij de voorlichting nadruk-

kelijk aandacht aan het feit dat de patiënt 

geen schuld treft, iets waar hij zelf erg over 

inzit. Hiermee voorkomen we voor hem 

een stigma. Dat werkt. Al tijdens de voor-

lichting krijgen de patiënt en zijn ouders 

veel steun en wordt ze op het hart gedrukt 

dat ze zich niet schuldig moeten voelen. 

Na de voorlichting blijkt dat niemand de 

patiënt of zijn familie (meer) iets kwalijk 

neemt. 

Op de dagbesteding
Bij het contactonderzoek op de dagbeste-

ding zetten we een mobiele röntgenunit in: 

zo kunnen we daar in één dag de tuber-

culinehuidtest (THT) zetten én de thorax-

foto’s maken. Twee dagen later lezen we 

ook weer op de dagbesteding de THT af. 

Die dag zijn er ook medewerkers van het 

ziekenhuislaboratorium aanwezig om in 

geval van een positieve THT direct een 

tbc-bloedtest af te nemen.

Naar aanleiding van de resultaten van 

bloedtest en longfoto’s stellen we vervol-

Een Nederlandse man zonder reisverleden of risicocontacten blijkt open 

longtuberculose en darmtuberculose te hebben. De man heeft een verstandelijke 

beperking en veel contacten met mensen met een beperking. Dat vraagt om een 

bijzondere aanpak van het contactonderzoek en de aanvullende maatregelen. 

Uiteindelijk worden 70 geïnfecteerde mensen gevonden, waarvan 61 met een latente 

tbc-infectie en 9 die actieve tuberculose ontwikkelen. 

Tabel. Resultaten van het contactonderzoek

TEGEN DE  
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ring uitgenodigd onderzocht latente tbc- 
infectie (LTBI)

tuberculose

1e ring: huisgenoten, begeleiders 
en familieleden, allen wonend in 
de regio rondom de patiënt

70 70 39 (55,7%) 4 (5,7%)

2e ring: sociale 
contacten, voornamelijk 
deelnemers en begeleiders 
dagactiviteitencentrum

166 152 15 (9,9%) 3 (2,0%)

3e ring: verre contacten inclusief 
een restgroep van incidentele of 
eenmalige contacten

106 98 7 (7,1%) 2 (2,0%)

totaal 342 320 61 (19,0%) 9 (2,8%)
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gens groepen samen van deelnemers van 

hetzelfde denkniveau. De deelnemers krij-

gen de groepsvoorlichting samen met hun 

ouders/begeleiders op de dagbesteding. 

Ook hier noemen we weer met nadruk 

de hoesthygiëne. Aansluitend volgen ter 

plekke individuele gesprekken met artsen 

en verpleegkundigen. 

Resultaten 
De intensieve aanpak-op-maat heeft 

goede resultaten. In ieder geval is de 

bereidheid om deel te nemen aan het 

contactonderzoek zeer hoog: 94 procent 

van de in aanmerking komende contac-

ten wordt onderzocht. Dit ligt boven het 

landelijke gemiddelde (87%). 

Het aantal uitgenodigde contacten in 

de eerste ring is ook erg hoog (70) en bij 

deze grote groep is de opkomst zelfs 100 

procent. Het percentage contacten in deze 

eerste ring met tuberculose (5,7%) of 

latente tbc-infectie (LTBI) (55,7%) is hoog. 

Van de negen personen uit het totale 

contactonderzoek die actieve tuberculose 

hebben ontwikkeld, zijn er drie ernstig ziek: 

zij worden opgenomen in het ziekenhuis.

Terugblik: succesfactoren
Een patiëntgerichte benadering is natuur-

lijk altijd van belang om de participatie te 

vergroten. In dit bijzondere geval was het 

nodig om patiënten aan hun denkniveau 

aangepaste informatie aan te bieden. Een 

klein voorbeeld: we leerden dat je niet- 

begrijpelijke informatie voor deze doelgroep 

soms beter abstract kunt houden. Verander 

bijvoorbeeld het woord bacterie niet in ‘een 

klein beestje in je lichaam’: in hun fantasie 

wordt dat al snel een groot eng monster.

Essentieel was ook informatie altijd te 

geven waar hun ouder/begeleiders bij 

waren. Net als het organiseren van alle 

onderzoek en interventies in de eigen huis- 

en werkomgeving. 

Verder pasten we de inzet van het 

tbc-team – twee artsen, drie verpleegkun-

digen en vijf medisch-technische mede-

werkers – aan op de doelgroep. Zo kreeg 

elke geïnfecteerde één vaste verpleegkun-

dige, die altijd gemakkelijk bereikbaar was 

voor vragen. Na de groepsvoorlichting en 

het eerste individuele consult met patiënt 

en ouders vormde de verpleegkundige de 

verbindende factor: bij het regelen van 

patiëntgerichte zorg, het verstrekken van 

informatie en het regelen van medicatie 

geven onder toezicht (DOT, in dit geval 

vertaald als Doorslikken Onder Toezicht).

In dit geval waren ouders/begeleiders de 

DOT-assistenten. Zij moesten ook de signa-

len van bijwerkingen kunnen herkennen en 

deze aan de verpleegkundigen doorgeven. 

We merkten dat bij deze bijzondere doel-

groep pijn en bijwerkingen op een andere 

manier worden ervaren.

Tot slot
Bewustwording van tuberculose in een 

lage-incidentieland is een belangrijke taak 

van de tbc-bestrijding. Bij een contacton-

derzoek van deze omvang is ons advies alle 

huisartsen in de regio te informeren over 

de uitbraak, over de manier waarop de 

tbc-bacterie zich verspreidt en wat te doen 

bij een vermoeden van tuberculose.
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WHAT ARE THE RESULTS?
• The percentage of contacts with active Tuberculosis (TB) or Latent tuberculosis infection (LTBI) was 22 % overall, indicating an extremely

high level of infectiousness of the index patient, likely due to bad cough hygiene combined with a long diagnostic delay. The number of
contacts in the first circle was very high (70). The percentage who already developed TB or LTBI in the first circle was much higher than
the national average of 1.8 % TB or 18.6% LTBI (2015)

• Participation was very high, 94% of eligible contacts were evaluated, this is higher than the national average (87%). The nursing
interventions proved effective. We chose a patient centered approach to enhance participation: all health education was adapted to the
intelligence level of this group. The investigation and necessary medical consultations were organized in the home and work environment
of this groups.

WHY WERE SO MANY PEOPLE INCLUDED? 
• No cough hygiene: while patient coughs, talks, laughs and sings a lot.
• Number of social contacts is very high: works 5 days a week at a day activity center with many changing participants who have various limitations.

Transport to work and other activities by van with different groups of participants and drivers.
• Virulent bacteria: speed of developing active TB in number of contacts.
• Doctor’s Delay: a young man born in the Netherlands, never traveled to high endemic countries, is not thought to be at risk for TB.
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n=320

LTBI

Active TB

Non-infected

4-2016

11-2015
Fatigue + abdominal pain

1-2016 
Cough

1-2016 - 5-2016
Patient develops more complaints: loses appetite, 

loses weight (-11 kilo) increasing fatigue, abdominal 
pain and cough however no night sweating

1-2016
Diagnosis Crohn’s disease + 

start prednisone

1-2016
Chest x-ray : pneumonia 

+start antibiotics

5-2016
Beginning of May: check: check with 

gastroenterologist and again a chest X-ray on which 
they see considerable cavities (left) and 

consolidations (right)

5-2016
4th of May: consultation pulmonologist: 

smear positive cavitary lung TB and 
intestinal TB direct start with TB drugs. 

Doctors delay of 6 months

X
5-201612-2015 1-2016 2-2016 3-2016

XX

23 years old | happy and social boy | Down 
Syndrome | thinks like a 6 year old | lives 
in a supervised house with 5 other young 

adults | loves to cuddle.

Health education on the residential 
group: We started with a patient centered 
approach to enhance participation. The 
meeting was with residents, parents 
and employees all together. The health 
education was adapted to the intelligence 
level of this group. In addition parents and 
supervisors also received leaflets and 
links of relevant websites. The general 
concept was that everyone, regardless 
of their intelligence level, has the right 
to get information which is suited for the 
intelligence level of that person.

Treatment: All residents and employees of 
the group were infected. The investigation 
and necessary medical consultations 
were organized in the home environment 
of this group. The openness about the 
infection and the sharing of information / 
experiences gives great confidence in the 
group. The support of each individual gave 
the residents confidence in the treatment. 
This resulted in that low-threshold contact 
questions were easily asked and answers 
were unambiguous.

Prevent stigmatization: Parents of the 
patient attended the health education on 
the residential group. Despite that regular 
attention was paid to the fact that the 
patient is not to blame, he felt very guilty. 
During the health education the parents and 
the patient were supported and strongly 
advised not to feel guilty. No one blamed 
the patient or his family for anything. No 
stigma.

Research on the day-spending center: 
At the start of the research a mobile x-ray 
unit was present for the chest x-rays. When 
the tuberculosis skin test was evaluated the 
laboratory staff was present to collect the 
blood samples for the Interferon Gamma 
Release Assay test. Individuals with an 
infection received group health education 
at their own intelligence level. The 
information was presented in the presence 
of parents or supervisors. After receiving 
the information there was individual consult 
with a TB nurse and a TB doctor.

INTERVENTIONS

RESULTS

2 The information must be adapted to 
the intelligence level of the persons 
involved. Provide the information to the 

disabled person together with the supervisor 
or parent. The parents / supervisors are the 
DOT assistants and must be able to recognize 
the signals or side effects and inform the TB 
nurse. Be aware that this target group undergo 
a different experience of pain and side effects.

3 It is better to keep non-comprehensible 
information abstract for this target group: 
do not change the word bacterium into 

a little bug. A little bug in their body quickly 
becomes a big scary monster in their fantasy.

4 Inform all General Practitioners (GP) in 
the region about this outbreak, the way 
the TB bacterium spreads and what to 

do if there is a suspicion of TB. Informing 
the first line, namely the GP’s, can prevent 
doctor’s delay. Awareness raising of TB is 
an important task for public health in a low 
incidence country.

1The nursing interventions, adapted to the 
intelligence level of this group, proved 
efficient and effective, both for emergence 

and effective treatment of TB infections. 
Nurses are the linking pin in arranging patient 
centered care, providing information, arranging 
medication / Daily Observed Therapy (DOT) and 
are always easily accessible for questions. 

RECOMMENDATIONS

3rd circle:
distant contacts a rest group of 
incidental / one-time contacts.

2nd circle:
social contacts mainly participants 
and supervisors day activity center.

1st circle: 
close contacts are roommates, 
home supervisors and family 
members. All living in the region 
around the patient.

Deel van de presentatieposter met daarop onder andere het tijdsbeloop tussen de eerste klachten en de diagnose tuberculose.

5-2016
Two days later: consultation pulmonologist: 

smear positive cavitary lung TB and  
intestinal TB direct start with TB drugs. 

Doctors delay of 6 months

5-2016
Beginning of May: check with gastroenterologist 
and again a chest X-ray on which they see con-
siderable cavities (left) and consolidations (right)
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Een evaluatie van gegevens uit het bron- 

en contactonderzoek over de periode 

2011-2016 vergeleken met 2006-2010.

Sinds 2006 registreren GGD’en in 

de melding van de indexpatiënt in 

het Nederlands Tuberculose Regis-

ter (NTR) het aantal contacten en de 

dekkingsgraad en opbrengst van het bron- 

en contactonderzoek (BCO). KNCV Tuber-

culosefonds brengt periodiek rapport uit 

over deze gegevens om de effectiviteit van 

het contactonderzoek te kunnen evalue-

ren. We vergelijken hier een overzicht van 

de BCO-evaluatie over de jaren 2011-2016 

met de eerdere evaluatie over 2006-2010.

Resultaten
Gedurende 2011-2016 werden in totaal 

5.580 indexpatiënten gemeld en 3.305 

(59%) contactonderzoeken verricht. De 

BCO-dekkingsgraad was bij patiënten met 

sputumpositieve longtuberculose hoger 

(90%) dan bij patiënten met kweekpo-

sitieve longtuberculose (67%) of extra-

pulmonale tuberculose (43%). In totaal 

werden 62.317 contacten geïdentificeerd 

en 53.808 (86%) daarvan onderzocht op 

tuberculose. Van deze contacten werd 90 

procent ook op LTBI onderzocht (in 2006-

2010 was dat 73%). 

Vergeleken met 2006-2010 werden vooral 

minder derde-ringscontacten onderzocht. 

Het mediane aantal onderzochte contacten 

was respectievelijk 18, 5 en 3 bij patiën-

ten met sputumpositieve longtuberculose, 

kweekpositieve longtuberculose en extra-

pulmonale tuberculose. Van de contact-

onderzoeken vond 36 procent plaats rond 

patiënten met sputumpositieve longtuber-

culose. Van de onderzochte personen was 

73 procent een contact van patiënten met 

sputumpositieve longtuberculose, van wie 

27 procent eerste-ringscontacten. 

Eerste-ringscontacten van patiënten met 

sputumpositieve longtuberculose hadden 

de hoogste kans op tuberculose (2,1%) 

of LTBI (16,5%), gevolgd door de eerste-

ringscontacten van patiënten met kweek-

positieve longtuberculose (0,6% en 8,8%) 

en extrapulmonale tuberculose (0,7% en 

8,5%). Ook bij tweede-ringscontacten van 

patiënten met sputumpositieve longtuber-

culose (0,3%) en kweekpositieve long-

tuberculose (0,2%) werd bij meer dan 50 

per 100.000 (=0,05%) gescreende perso-

nen tuberculose vastgesteld.

Vergeleken met de periode 2006-2010 

werden in 2011-2016 minder contacten 

onderzocht, maar was de opbrengst van 

het contactonderzoek hoger. 

Conclusie
De huidige werkwijze van prioritering van 

contacten voor het contactonderzoek 

lijkt de juiste risicogroepen te identifice-

ren en te bereiken voor vroege opsporing 

van tuberculose en LTBI. Zoals verwacht 

hebben eerste-ringscontacten van patiën-

ten met sputumpositieve longtuberculose 

het grootste risico op tuberculose en LTBI.

CONNIE ERKENS
coördinator Team Nederland en Eliminatie, 
KNCV Tuberculosefonds

Dekking en opbrengst van tbc-
contactonderzoek in Nederland

UNION-PRESENTATIE
‘Coverage and yield of contact investigation in 
The Netherlands’
(‘Short oral abstract’ tijdens Union-sessie 
´Special populations, special needs, special 
care’)
CO-AUTEURS 
Job van Rest, consulent datamanagement 
en surveillance KNCVV Tuberculosefonds; 
Susan van den Hof, hoofd Centrum 
voor Epidemiologie en Surveillance van 
Infectieziekten, RIVm

Figuur. Prevalentie van tuberculose en LTBI onder onderzochte contacten

Sp+ = sputum positief; sp-, cult+ = sputum negatief, cultuur positief; etb = extrapumonale tuberculose
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RIANNE VAN HUNEN
verpleegkundig consulent KNCV 
Tuberculosefonds/RIVM-CIb

Bij contactonderzoek ‘gemiste 
gevallen’ nader geanalyseerd
Onderzoek naar 23 ‘gemiste’ patiënten 

met tuberculose die op grond van 

DNA-typering clusteren en een bevestigde 

epi-link hadden met een bronpatiënt, 

maar waarbij de diagnose werd gesteld 

naar aanleiding van klachten.

Contactonderzoek is gericht op per-

sonen die recent zijn blootgesteld 

aan een patiënt met besmettelijke 

tuberculose. In 2016 werden 74 van de 

889 gemelde patiënten (8,3%) door bron- 

en contactonderzoek opgespoord en wer-

den 874 latente tbc-infecties (LTBI’s) vast-

gesteld bij 8.336 onderzochte contacten 

(10,5%). 

Het ‘Nationaal plan tuberculosebestrijding 

2016-2020’ beveelt aan patiënten te evalue-

ren waarbij tuberculose niet werd voorkomen 

door contactonderzoek (onderzoek op LTBI) 

en preventieve behandeling (indien geïnfec-

teerd), maar die wel een epidemiologische 

link hadden met een tbc-patiënt in Nederland. 

Verband in 23 gevallen
In Nederland maken we een ‘DNA-finger-

print’ van de tbc-bacterie om naar epide-

miologische verbanden te zoeken tussen 

patiënten. In 2016 vonden we op basis 

van dit clusteronderzoek bij 23 patiënten 

die niet via contactonderzoek waren opge-

spoord toch een epidemiologisch verband 

met een patiënt.

•  Bij vijf personen was een LTBI vastgesteld. 

Eén patiënt voltooide een preventieve 

behandeling en ontwikkelde vier jaar  

later tuberculose; twee patiënten startten 

niet met een preventieve behandeling, 

onder andere vanwege contra-indicaties, 

en beiden ontwikkelden vele jaren na de 

LTBI-diagnose tuberculose. Twee patiën-

ten meldden zich in het ziekenhuis met 

klachten kort nadat de diagnose LTBI 

was gesteld en voordat ze starten met 

een preventieve behandeling.

•  Vier contacten ontwikkelden tuberculose 

terwijl het onderzoek nog gaande was, 

bijvoorbeeld voordat de LTBI-screenings-

uitslagen bekend waren of besproken 

met de persoon.

•  Twee contacten werden herhaaldelijk 

opgeroepen door de GGD maar gaven 

daar geen gehoor aan.

•  In negen gevallen waren de contacten 

niet in beeld bij de GGD, terwijl ze wel 

een duidelijke blootstelling hadden. Drie 

kenden de bronpatiënt bij naam, zoals 

een ex-collega die achteraf als eerste ring 

werd beschouwd maar van werkgever 

was veranderd. De zes andere gevallen 

konden later in verband gebracht worden 

met een uitbraak in opvanglocaties voor 

dak- en thuislozen (n=3) en in een coffee-

shopketen (n=3). In al deze zes gevallen 

was er geen bevestigd epidemiologisch 

verband van persoon-tot-persoon. 

•  Van drie personen werd geconcludeerd 

dat ze ook met de achterafkennis van 

het bevestigde epidemiologisch verband 

niet in aanmerking waren gekomen voor 

inclusie in een contactonderzoek omdat 

ze maar kort aan de bronpatiënt waren 

blootgesteld.

Blijven monitoren
Het kleine aantal van 23 ‘gemisten’ geeft 

een indruk van de kwaliteit van contacton-

derzoek in Nederland. Elf van hen (48%) 

waren wel als contact geïdentificeerd, 

waarvan negen ook werden onderzocht. 

Van de twaalf (52%) niet als contact 

geïdentificeerden bleek achteraf dat slechts 

drie als contact onderzocht hadden kunnen 

worden.

Monitoring van gemiste gevallen wordt 

de komende jaren voortgezet, om ervan 

te leren en als kwaliteitsinstrument ten 

behoeve van het contactonderzoek.

UNION-PRESENTATIE
‘Tuberculosis not prevented in contacts of 
infectious patients: a retrospective study of 
missed cases based on genotyping’
CO-AUTEURS
Karin Rebel, sociaal verpleegkundige tbc- 
bestrijding GGD Amsterdam; Pierre Rutten, 
sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding GGD 
Brabant-Zuidoost; Gerard de Vries, consulent 
KNCV Tuberculosefonds; landelijke coördinator 
tbc-bestrijding RIVM-CIb

Figuur. De 23 'gemiste' patiënten grafisch weergegeven
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Uit onderzoek naar recidief-tuberculose 

blijkt dat tbc-patiënten beschouwd 

moeten worden als een risicogroep voor 

tuberculose. Gedurende de eerste vijf jaar 

na voltooien van de behandeling moeten 

ze dus goed worden gemonitord

Het optreden van recidief, ofwel 

terugkerende tuberculose, is een 

indicator voor de kwaliteit en 

effectiviteit van de tbc-behandeling. Bij 

patiënten die in Nederland tussen 1993 

en 2016 werden behandeld (n=16.283) 

blijkt de incidentie van tuberculose in de 

eerste vijf jaar na behandeling hoger dan 

50/100.000, de definitie van een risicogroep 

voor tuberculose in Nederland. Dit gold 

zowel voor patiënten die de behandeling 

hebben voltooid als voor degenen die de 

behandeling hebben afgebroken.

Re-activatie of re-infectie
Het RIVM typeert al sinds 1993 alle 

positieve kweken, eerst met de RFLP 

IS6110-methode en sinds 2009 met de 

VNTR-methode. Alle kweken tussen 2004 

en 2009 werden opnieuw getypeerd met 

de VNTR-methode.

In ons onderzoek hebben we van alle 

tbc-patiënten met kweekpositieve tuber-

culose die meer dan één keer werden 

gemeld in het Nederlands Tuberculose 

Register (n=22.388) aan de hand van de 

DNA-fingerprint bekeken of de tweede 

episode een re-activatie of re-infectie 

betrof. Re-activatie werd gedefinieerd 

als een infectie met een identieke 

Mycobacterium tuberculosis-stam in beide 

episodes. Re-infectie werd beschouwd als 

een infectie met een M. tuberculosis-stam 

die in de DNA-fingerprint verschilde van de 

eerste infectie. 

In onze patiëntenpopulatie classificeer-

den we 141 (0,9%) als patiënten met een 

re-activatie en 31 (0,2%) als patiënten met 

een re-infectie. Van de patiënten met een 

re-activatie hadden 103 de eerdere behan-

deling afgemaakt en 38 de behandeling 

afgebroken. 

De incidentie van re-activatie was het 

hoogst in de eerste twee jaar na behande-

ling, zowel voor patiënten die de behan-

deling hadden afgemaakt (217/100.000) 

als voor patiënten die de behandeling 

hadden onderbroken (1.368/100.000). 

Na twee tot vijf jaar na behandeling bleef 

de incidentie op re-activatie hoog, zowel 

bij patiënten die de behandeling hadden 

afgemaakt (55/100.000) als behandeling 

hadden afgebroken (286/100.000) tijdens 

de eerste episode van de ziekte.

Hoger risico
Van de patiënten met een afgeronde 

behandeling hadden mannen, patiënten 

met rifampicine-resistentie en patiënten 

met een eerder recidief een significant 

hoger risico op re-activatie. Bij patiënten 

die de behandeling hadden afgebroken, 

was er een significant hoger risico op 

re-activatie bij patiënten die onder ‘directly 

observed treatment’ (DOT) werden bege-

leid en bij patiënten met diabetes mellitus. 

Opvallend is dat patiënten met extrapul-

monale tuberculose een significant lager 

risico op zowel re-activatie als op re-infec-

tie hadden. 

Conclusie
De kans op re-activatie is in Nederland 

niet alleen hoog bij patiënten die de 

behandeling afbreken, maar ook bij hen 

die de behandeling voltooien. Gedurende 

de eerste vijf jaar na behandeling zijn 

tbc-patiënten een risicogroep voor tuber-

culose. Het is daarom te overwegen om 

patiënten, ongeacht of ze de behandeling 

hebben afgerond of niet, nog enige tijd 

onder controle te houden. Patiënten met 

extrapulmonale tuberculose hadden een 

lagere kans op recidief, ook wanneer zij de 

behandeling niet voltooiden. Daarom is het 

zinvol de effectiviteit van kortere behan-

delingstrajecten bij extrapulmonale tuber-

culose verder te onderzoeken. 

BETÜL TEKELI
MSc Health Sciences-stagiair bij KNCV 
Tuberculosefonds; optometrist en orthoptist, 
Oogziekenhuis Zonnestraal

De kans op recidief-tuberculose 
na tbc-behandeling in Nederland

UNION-PRESENTATIE
‘Recurrent tuberculosis in the Netherlands’
 (‘Late breaker presentation’ tijdens Union-
sessie ´The Union student late-breaker session 
on lung health’)
CO-AUTEURS 
Suzanne Verver, senior programme officer 
infectious diseases ZonMw en epidemioloog 
Erasmus MC; Connie Erkens, coördinator 
Team Nederland en Eliminatie, KNCV 
Tuberculosefonds

Figuur. 
De incidentie van reactivatie per 100.000 
persoons-jaren binnen 24 maanden en 24-59 
maanden na het stoppen van de behandeling. 

behandeling	zijn	tbc-patiënten	een	risicogroep	voor	tuberculose.	Het	is	daarom	te	overwegen	om	
patiënten,	ongeacht	of	ze	de	behandeling	hebben	afgerond	of	niet,	nog	enige	tijd	onder	controle	te	
houden.	Patiënten	met	extrapulmonale	tuberculose	hadden	een	lagere	kans	op	recidief,	ook	
wanneer	zij	de	behandeling	niet	voltooiden.	Daarom	is	het	zinvol	de	effectiviteit	van	kortere	
behandelingstrajecten	bij	extrapulmonale	tuberculose	verder	te	onderzoeken.		
	
[kader	onderaan]	
Union-presentatie	
‘Recurrent	tuberculosis	in	the	Netherlands’	
	(‘Late	breaker	presentation’	tijdens	Union-sessie	´The	Union	student	late-breaker	session	on	lung	
health’)	
	
	
Figuur	1.	De	incidentie	van	reactivatie	per	100.000	persoonsjaren	binnen	24	maanden	en	24-59	
maanden	na	het	stoppen	van	de	behandeling.		
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INGE BERGSMA-DE GUCHTENEIRE
verpleegkundig specialist infectieziekten,  
tuberculosecentrum Radboudumc Dekkerswald

Verpleegkundige 
met multiresistente tuberculose 
opgenomen in Dekkerswald 

Je hebt als hoofdverpleegkundige  

gewerkt op een longafdeling in Eritrea 

en inmiddels woon je alweer drie jaar 

in Nederland. Je vrouw staat op het punt 

van bevallen. Plotseling hoest je bloed 

op. Je voelt je niet ziek, misschien wel 

wat nachtzweten gehad. De Nederlandse 

medische molen begint direct te draaien. 

‘Dit gaat over jou’
Het voelt alsof dit niet over jou gaat, 

maar niets is minder waar. Op de CT-scan 

worden afwijkingen gezien en je ondergaat 

een bronchoscopie waaruit een positieve 

auramine en positieve PCR blijkt. Uit de 

moleculaire sneltesten komt dat er mutaties 

zijn die duiden op MDR-tuberculose. In 

plaats van voor je vrouw en pasgeboren 

dochter te kunnen zorgen, word je de 

dag na de bevalling opgenomen in 

tuberculosecentrum Dekkerswald. Wat 

een nachtmerrie!

‘Wat houdt je op de been?’
Hoe ervaar je zo’n opname van meer dan 

drie maanden, waar je een mond-neus-

masker moet dragen buiten je kamer, je 

dagelijks een infuus krijgt met daarnaast 

nog zo’n 14 pillen die zorgen voor nare 

bijwerkingen? Wat heb je dan aan al die 

dokters, verpleegkundigen en paramedici? 

Hoe kom je de dagen door, wat motiveert 

je en houdt je op de been?

‘Waar je wat aan hebt’
Wat helpt is dat je het ziektebeeld kent. 

Je leerde snel wat je had aan de mensen 

uit het grote multidisciplinaire team. De 

artsen en verpleegkundigen die je uitleg 

geven over MDR-tuberculose, de behan-

deling, de mogelijke bijwerkingen en het 

effect van je behandeling. Het luisterend 

oor van de verpleegkundigen, maatschap-

pelijk werker en activiteitenbegeleider in 

die zware periode, wanneer je zorgen had 

om je vrouw en je je dochtertje miste. De 

ondersteuning die maatschappelijk werk je 

gaf ten aanzien van uitstel van je inburge-

ring en ondersteuning bij financiële zaken 

zoals reisgeld vanuit het Fonds Bijzondere 

Noden. Het wandelen met de activiteiten-

begeleider in onze mooie omgeving, die je 

even deed vergeten dat je patiënt was. De 

ondersteuning van de geestelijke verzorger, 

waarbij je vragen over zingeving de revue  

liet passeren. De diëtiste die je voedings-

gewoonten met je besprak en regelde dat 

de benodigde ingrediënten in het zieken-

huis werden gehaald, zodat je zelf je 

Eri trese maaltijd kon koken in de speciale 

keuken op de tbc-afdeling.

‘Je bood inspiratie’
Nee, het is geen makkelijke periode 

geweest. Maar uiteindelijk heb je het door-

staan en ben je genezen. Je hebt ons team 

geïnspireerd met je proactieve geïnteres-

seerde houding en het tempo waarin je 

Nederlandse verpleegkundeboeken bestu-

deerde. Ook de rol die je pakte als ‘oudere’ 

en ‘ervarene’ naar de jonge Eritrese patiën-

ten was heel waardevol. Inmiddels heb je 

als collega een tijdje op onze afdeling stage 

gelopen en hopelijk kom je ons team in de 

toekomst als verpleegkundige versterken. 

PRESENTATIE 'DUTCH AFTERNOON' 
Tijdens het Union-congres is er vanuit 
tuberculosecentrum Radboudumc 
Dekkerswald tijdens de Dutch Afternoon in de 
community space een presentatie gehouden 
waarbij een patiënt vertelde hoe het was om 
maandenlang met multiresistente (MDR) 
tuberculose opgenomen te liggen. Een aantal 
verpleegkundigen gaf nadere toelichting.

In Nederland wordt het merendeel van alle personen met een actieve tuberculose thuis 

behandeld. Toch worden nog ongeveer 250 patiënten per jaar opgenomen in een van 

de twee tuberculosecentra. Multiresistente (MDR) tuberculose is een absolute reden 

voor opname in een tuberculosecentrum. Dat overkwam ook onze patiënt, die zelf 

hoofdverpleegkundige was in Eritrea.
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NIESJE JANSEN
senior verpleegkundig consulent KNCV 
Tuberculosefonds

Symposium
‘TB nurses around the world’

En toen was het zover: bijna 130 ver-

pleegkundigen uit 36 verschillende 

landen kwamen op 25 oktober bij  

elkaar voor het symposium ‘TB nurses 

around the world’. Voor het eerst in de 

geschiedenis van de Union zijn we erin  

geslaagd om een side event te organiseren 

voor en door verpleegkundigen die wereld-

wijd werkzaam zijn in de tbc-bestrijding.

De ’s Gravenhaagse Stichting tot bestrij-

ding der Tuberculose en de beroepsvereni-

ging Verpleegkundigen & Verzorgenden 

Nederland (V&VN) leverden een bijdrage. 

Mede daardoor konden we negen 

verpleegkundigen naar Nederland laten 

komen om het congres bij te wonen: uit 

Kirgizië, Botswana, Roemenië, Indone-

sië, Malawi, Canada, India, Zambia en de 

Marshall Islands. Vier van hen verzorgden 

een presentatie tijdens het symposium en 

een van hen gaf een posterpresentatie 

tijdens het congres. 

Best practices
De presentaties tijdens het symposium 

hadden tot doel om best practices uit 

de verpleegkundige praktijk van diverse 

Het speciale symposium voor tbc-verpleegkundigen, voor het eerst tijdens een Union-

congres, was een groot succes. In vergelijking met het vorige Union-congres lag het 

aantal deelnemende verpleegkundigen twee keer zo hoog.

Deelnemers aan het speciale Union-symposium voor verpleegkundigen (Foto: Jense van der Wal)
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landen te delen. Het was heel bijzonder 

om te zien hoe de tbc-bestrijding in andere 

delen van de wereld wordt aangepakt. 

India en Marshall Islands
Zo presenteerde Prakash Sonawane uit 

India over 99DOTS. Toezicht op het inne-

men van medicatie vindt daarbij plaats via 

de mobiele telefoon: nadat de patiënt de 

doordrukstrip gebruikt, wordt een mobiel 

nummer zichtbaar. Dat belt hij en dan 

wordt de inname geregistreerd. 

Mareta Hauma van de Marshall Islands 

vertelde over het outreach-project dat zij 

op deze eilanden hebben opgezet om bij 

risicogroepen tuberculose in een vroeg 

stadium op te sporen. 

Zambia en Canada
De Zambiaanse presentatie, van Jojo 

Mulenga Moyo, ging over de initiatieven 

rondom infectiepreventie zowel in het 

ziekenhuis als daarbuiten, zoals aandacht 

voor infectiepreventie door culturele acti-

viteiten.

Een zeer boeiende presentatie was er ook 

van Carmen Lopez uit Canada, die aangaf 

hoe je veel aandacht geeft aan de waar-

digheid van de patiënt door aan de anam-

nese één vraag toe te voegen: “Wat moet 

ik over jou als persoon weten om je de 

best mogelijke zorg te verlenen?” Uit haar 

presentatie kwam het grote belang van een 

persoonsgerichte benadering naar voren.

Nederland
Zelf mocht ik een presentatie verzorgen 

over de manier waarop we in Nederland 

de begeleiding uitvoeren. De nadruk lag 

op de ambulante behandeling waarin we 

zoveel mogelijk zorg op maat proberen te 

geven en er naast individuele zorg ook veel 

aandacht is voor de publieke gezondheid.

MDR-tuberculose overwonnen
Naast de verhalen van de professionals 

waren we allemaal diep getroffen door 

het indrukwekkende verhaal van Deepti 

Chavan uit India. Deepti heeft multi  -

resistente (MDR) tuberculose overwonnen 

en vertelde vanuit haar hart hoe dit haar 

had geraakt. Daarbij werd eens temeer 

duidelijk hoeveel taboe er nog is rondom 

tuberculose.

Meer uitwisselen
De voorzitter van de Nurses and Allied 

Professionals Subsection (NAPS) van de 

Union, Linette Mc Elroy pleitte in haar 

afsluiting van de plenaire sessie voor conti-

nue uitwisseling van dit soort best prac-

tices. Zeker gezien het feit dat het voor 

veel verpleegkundigen niet haalbaar is om 

vaker naar dit soort conferenties te gaan, 

is een andere manier om ervaringen uit te 

wisselen belangrijk.

Daarmee hebben we een begin gemaakt 

tijdens het tweede deel van de bijeenkomst 

waarbij we op een informele manier nader 

kennis konden maken.

Inmiddels is zowel op Facebook als op 

LinkedIn een ‘TB nurses around the world’-

groep gestart om te kijken of dit een goede 

manier is om ervaringen met elkaar te 

delen.

Deelnemers zeer tevreden
In de evaluatie bleek dat de deelnemers 

een dergelijk evenement waarderen en dat 

ze op de hoogte willen worden gehouden 

van nieuwe ontwikkelingen. Ze willen 

ook graag dat er bij volgende Union-

congressen weer zo’n evenement zou 

plaatsvinden.

Geslaagd congres
Samen met de andere organisatoren, Oda 

van de Waarsenburg en Marrit Broersma 

van V&VN en Linette McElroy en Amanda 

Christensen van de NAPS, kijken we terug 

op een geslaagd congres. Het was niet 

alleen een geweldige bijeenkomst, maar 

we hebben ook ons doel, vergroten van 

het aandeel van verpleegkundigen op het 

Union-congres, zeker behaald. Het aantal 

verpleegkundigen dat het gehele congres 

heeft bezocht, lag twee keer zo hoog als 

de vorige keer. 

‘TB NURSES’ OP YOUTUBE
Het gehele symposium is opgenomen en 
online beschikbaar in twee delen via de 
volgende links:
www.youtube.com/ 
watch?v=2Za0qktd-rg&feature=youtu.be 
www.youtube.com/watch?v=jy0OO2f5vSA

Deelnemers aan het speciale Union-symposium voor verpleegkundigen (Foto: Jense van der Wal)
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NIESJE JANSEN
senior verpleegkundig consulent KNCV 
Tuberculosefonds

Regelingen voor ‘illegale’ 
tbc-patiënten hebben positief 
effect op behandeling

Sinds 1996 kunnen illegale vreem-

delingen bij wie tuberculose is vast-

gesteld in aanmerking komen voor 

uitstel van vertrek op grond van Artikel 64 

van de Vreemdelingenwet. Als een Artikel 

64-aanvraag wordt toegekend, krijgt de 

vreemdeling uitstel van uitzetting voor de 

duur van zijn tbc-behandeling. Hij kan dan 

aanspraak maken op de Regeling Voorzie-

ningen Asielzoekers (RVA). Deze regeling 

biedt recht op onderdak, een wekelijkse 

toelage voor de kosten van levensonder-

houd en een ziektekostenverzekering voor 

de duur van de tbc-behandeling. Illegale 

vreemdelingen kunnen zich namelijk (al 

sinds de ingang van de Koppelingswet in 

1998) niet verzekeren tegen ziektekosten. 

Dit is dan ook vaak een probleem wanneer 

bij hen de diagnose tuberculose wordt 

gesteld. 

Artikel 64-aanvraag
De sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding 

van de GGD zal bij illegalen met tuberculose 

vroeg in de behandeling de mogelijkheid 

van een regeling met de patiënt bespreken 

en, als de patiënt dit wil, samen met hem of 

haar de aanvraag in gang zetten. 

In de periode 2014-2016 werd in 

Nederland bij 60 illegale vreemdelingen 

tuberculose gediagnostiseerd. Van hen 

deden er 35 een aanvraag voor Artikel 64. 

Alle aanvragen werden gehonoreerd. 

Soms kiezen vreemdelingen er zelf voor 

om geen Artikel 64 aan te vragen. Door 

de aanvraag wordt men namelijk bekend 

bij de Vreemdelingendienst. Na toekenning  

moeten ze zich daar wekelijks melden. 

Sommige illegale vreemdelingen willen of 

kunnen hier niet aan voldoen.

Dublin-claim
Daarnaast kan er nog een andere reden zijn 

waarom men niet in aanmerking komt voor 

deze regeling, namelijk als er sprake is van 

een Dublin-claim. Iemand heeft dan al in 

een ander Europees land asiel aangevraagd 

en dit is niet toegestaan volgens de Dublin- 

verordening. De vreemdeling wordt dan 

teruggestuurd naar het eerste land waar 

asiel is aangevraagd. Deze Dublin-claim 

maakt een beroep op Artikel 64 onmogelijk, 

omdat men ervan uitgaat dat tuberculose in 

elk Europees land goed behandelbaar is.

Vreemdelingen zonder verblijfstatus (‘illegalen’) zijn een van de risicogroepen 

voor tuberculose in Nederland. Deze groep is in omvang bescheiden maar verdient 

toch extra aandacht, omdat illegale tbc-patiënten vaak beperkt toegang hebben tot 

zorg, met alle risico’s van dien. Nederland kent voor deze specifieke groep twee 

regelingen die moeten bevorderen dat tbc-behandeling succesvol wordt afgerond. 

We onderzochten het gebruik van deze regelingen, de bijdrage die ze leveren aan een 

succesvolle behandeling en wat voor uitdagingen er liggen.

Figuur 1. Illegale vreemdelingen met tuberculose naar gebruik van regeling

2014 2015 2016
totaal per
 regeling

Artikel 64 13 6 16 35   (58%)

CAK-regeling 1 3 4 8   (13%)

geen gebruik gemaakt van een regeling 2 1 5 8   (13%)

onbekend/ niet ingevuld 3 3 3 9   (15%)

totaal aantal illegale vreemdelingen met tuberculose 19 13 28 60 (100%)

 

MENSEN KIEZEN ER SOMS ZELF VOOR 

GEEN ARTIKEL 64-AANVRAAG TE DOEN
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Onverzekerbare vreemdelingen
Sinds 1998 bestaat er ook een regeling 

die zorgverleners een (gedeeltelijke) 

vergoeding biedt voor de zorg aan 

illegale vreemdelingen, de ‘Regeling 

onverzekerbare vreemdelingen’ die nu 

wordt uitgevoerd door het CAK. De 

aanvraag hiervoor wordt gedaan door de 

zorgverlener. Dit kan een alternatief zijn als 

men geen gebruik wil maken van Artikel 

64, maar biedt de patiënt geen verdere 

ondersteuning.

Positieve invloed regelingen
Om inzicht te krijgen in het gebruik van 

de beide regelingen en de invloed die 

ze hebben op de tbc-behandeling zijn 

hierover sinds 2014 een aantal vragen 

opgenomen in het Nederlands Tuberculose 

Register (NTR). Figuur 1 toont hoe vaak er 

in de periode 2014-2016 van de regelingen 

gebruik is gemaakt en in figuur 2 zijn de 

behandelresultaten aangegeven. 

Uit deze cijfers blijkt dat bijna driekwart 

van de illegale vreemdelingen gebruik 

heeft gemaakt van bestaande regelingen 

én dat bij deze groep de behandeling vaker 

succesvol wordt afgerond in vergelijking 

met de groep zonder regeling.

Uit de cijfers blijkt ook dat ruim een 

kwart van de illegale vreemdelingen met 

tuberculose geen van beide regelingen 

heeft aangevraagd of dat niet is 

geregistreerd of er gebruik is gemaakt van 

een regeling. Omdat de consequenties 

voor het behandelresultaat groot zijn, is dit 

iets om verder uit te zoeken.

‘Eens per drie jaar een patiënt’
Een ander aandachtspunt is het beperkte 

aantal patiënten in deze groep waardoor 

het moeilijk is ervaring op te doen 

met de bijbehorende problematiek. In 

Nederland werken ongeveer 65 sociaal 

verpleegkundigen in de tbc-bestrijding. 

Uitgaande van de gepresenteerde cijfers 

betekent dit dat een verpleegkundige 

gemiddeld slechts één keer in de drie jaar 

een illegale vreemdeling met tuberculose 

zal zien. Doordat deze patiënten niet 

evenredig over het land verdeeld zijn, is 

de ervaring in de praktijk ook nog eens 

veel diverser. Ook daarom is het belangrijk 

om aandacht te blijven geven aan dit 

onderwerp. 

Leidraad
KNCV Tuberculosefonds heeft een 

Leidraad ‘Opschorten van uitzetting van 

vreemdeling met tuberculose’ ontwikkeld, 

die beschikbaar is via www.kncvtbc.org

Daarnaast biedt KNCV ondersteuning 

bij vragen over beide regelingen en bij 

vragen over vreemdelingen die toch het 

land moeten of willen verlaten tijdens hun 

behandeling. KNCV helpt contacten te 

bereiken zodat de behandeling kan worden 

gecontinueerd en de patiënt succesvol kan 

worden uitbehandeld. 

‘Ziek, maar minder zorgen’
Om ook de ervaringen van de patiënten 

te horen, heb ik interviews gehouden 

met enkele patiënten die een Artikel 

64-aanvraag hadden gedaan. Zij gaven 

aan dat het hen vooral veel rust gaf, ze 

hoefden zich nu minder zorgen te maken. 

Ze waren dan wel ziek, maar ze hadden het 

gevoel dat er goed voor ze werd gezorgd. 

Zoals een van hen opmerkte: ‘Ik ben niet 

blij dat ik tuberculose heb, maar wel dat de 

diagnose in Nederland is gesteld.’ 

UNION-PRESENTATIE
‘The right to be treated in the Netherlands’
(Onderdeel van het symposium ‘Leave no one 
behind – ethical and human rights considera-
tions in TB prevention and care among mobile 
populations’.)
UNION-POSTERPRESENTATIE
Het onderzoek is tijdens het Union-congres 
ook als poster gepresenteerd.
CO-AUTEURS
Erika Slump, consulent tbc-surveillance,  
afdeling Epidemiologie en Surveillance, 
RIVM-CIb, en Annet Reusken, verpleegkundig 
consulent KNCV Tuberculosefonds en teamlei-
der afdeling tbc-bestrijding GGD Amsterdam. 
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‘IK BEN NIET BLIJ DAT IK TUBER-

CULOSE HEB, MAAR WEL DAT DE 

DIAGNOSE IN NEDERLAND IS GESTELD’

Figuur 2. Resultaat van behandeling naar regeling
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INEKE SPRUIJT
onderzoeker KNCV Tuberculosefonds

Haalbaarheid van LTBI-screening en 
-behandeling van migrantengroepen 

PILOT 1.  
LTBI-binnenkomstscreening en 
behandeling van immigranten

In totaal zijn 566 reguliere immigranten bij 

binnenkomst gescreend op LTBI: 94 van 

hen (17%) werden gediagnosticeerd met 

LTBI en 4 (0,7%) met tuberculose. Van de 

94 personen met LTBI zijn er 49 (52%) een 

LTBI-behandeling gestart en hebben 34 

(69%) deze voltooid. In een eerder imple-

mentatieonderzoek in deze groep startte 

47 procent met een LTBI-behandeling. Een 

belangrijke veronderstelde barrière voor 

het starten van de behandeling waren 

toen de kosten voor eigen risico die de 

immigranten moesten betalen. Ondanks 

dat we in onze studie alle behandelings-

kosten voor de cliënt vergoed hebben, is 

de acceptatiegraad dus maar met enkele 

procenten gestegen.

Personen die tot een jonge leeftijdsgroep 

behoorden (<24 jaar), de intentie hadden 

langer dan vijf jaar in Nederland te blijven 

en personen met een lager opleidings-

niveau startten vaker een LTBI-behandeling.

Variërende acceptatiegraad
Tussen de deelnemende GGD’en was er 

een grote variatie in de acceptatiegraad van 

LTBI-behandeling (29-86%). Uit de kwali-

tatieve studie bleek dat een beoogde korte 

verblijfsduur in Nederland voor tbc-artsen 

een belangrijke reden vormde om geen 

LTBI-behandeling te adviseren. Volgens 

de artsen wegen de voordelen dan niet op 

tegen de risico’s van een behandeling. De 

visie van de arts op de voordelen van het 

starten van een behandeling wordt weer-

spiegeld in de acceptatiegraad: GGD’en 

waar artsen de visie ‘intention to test is 

intention to treat’ aanhouden, hadden 

een acceptatiegraad van 86 procent. Een 

komende kosteneffectiviteitsanalyse zal 

onderzoeken welke minimale acceptatie-

graad voldoende is voor een kosteneffec-

tief programma. 

In drie pilotstudies van het ZonMw project ‘Tuberculosis Elimination through Disease 

Prevention Optimization in the Netherlands’ (TB ENDPoint) onderzochten we de 

implementatie van LTBI-screening en -behandeling bij immigranten, asielzoekers in 

asielzoekerscentra en Eritrese migranten binnen de gemeente. 

Na afloop van de LTBI-screening (Pilot 2) bij GGD Regio Utrecht, v.l.n.r.: Ineke Spruijt (TB 
ENDPoint-onderzoeker), Janneke Vriens (tbc-verpleegkundige GGD Regio Utrecht), Dawit 
Tesfay Haile (onderzoeksassistent TB ENDPoint), Sophie Kemper (stagiaire TB ENDPoint).

(Foto: Niesje Jansen)

Tabel. Methode pilotstudies TB ENDPoint 

Combinatie van verschillende onderzoeksmethoden ('mixed method')

pilot 1 pilot 2 pilot 3

doelgroep immigranten asielzoekers Eritrese migranten

tbc-incidentie land  
van herkomst

>50/100.000 >200/100.000 n.v.t.

leeftijd allen 12 jaar en ouder allen

strategie verplichte tbc- en 
LTBI-screening bij 
binnenkomst

vrijwillige vervolg-
screening op tuber-
culose en LTBI

vrijwillige tbc- en 
LTBI-screening in de 
gemeente

aantal GGD'en 5 8 4

TEGEN DE  
TUBERCULOSE34



PILOT 2. 
Vervolgscreening op en behande-
ling van LTBI bij asielzoekers  
woonachtig in asielzoekerscentra

Van de 719 gescreende asielzoekers (72% 

was afkomstig uit Eritrea), hadden 178 

(25%) een LTBI-diagnose. Van die laatste 

groep startten 149 (84%) een LTBI-behan-

deling en 129 (87%) voltooiden de behan-

deling. Bij vier personen werd tuberculose 

vastgesteld. 

Intensieve aanpak
GGD-medewerkers hebben met mede-

werking van COA-personeel veel energie 

gestoken in het bereiken en motiveren 

(met behulp van voorlichting en tolken) 

van asielzoekers om deel te nemen aan de 

screening. Dit resulteerde in een gemid-

delde dekkingsgraad van 62 procent: een 

grote winst in vergelijking met de dekkings-

graad van de huidige röntgenologische 

vervolgscreening in deze groep (14%). 

Naast de voorlichting in de eigen taal heeft 

de intensieve begeleiding en ondersteu-

ning van de tbc-artsen en -verpleegkundi-

gen bijgedragen aan een hoog niveau van 

behandelingsacceptatie en voltooiing. 

PILOT 3   
Het bereiken en motiveren van 
Eritrese migranten in de gemeente 
voor deelname aan een LTBI-
screeningsprogramma

Elke deelnemende GGD heeft een project-

team gevormd, bestaande uit een of 

meerdere GGD-medewerkers, Eritrese 

sleutelpersonen, en de TB ENDPoint-on-

derzoeker. De Eritrese sleutelpersonen 

kregen een training om voorlichting te 

kunnen geven over tuberculose en LTBI. 

Elk projectteam heeft per GGD-regio geke-

ken hoe de Eritrese migranten in zijn regio 

het beste bereikt konden worden.

In deze pilot zijn verschillende strategieën 

toegepast, met zeer wisselend resultaat. 

Het bereik (aantal gescreende personen/

beoogde aantal te bereiken personen) vari-

eerde van 3,5 tot 120 procent.

Familieherenigers
Minder Eritreeërs dan verwacht hadden 

een positieve testuitslag: bij 30 (12%) van 

de 246 gescreende Eritreeërs werd LTBI 

vastgesteld. Dit percentage is aanzien-

lijk lager dan het percentage gevonden 

in Pilot 2, mogelijk te verklaren door het 

grote aandeel familieherenigers in de Pilot 

3-populatie. Van de 30 personen met een 

LTBI hebben 29 (97%) een behandeling 

gestart en 28 (97%) een behandeling 

voltooid. 

VERVOLGSTAPPEN 
Analyse van kosteneffectiviteit en 
schatting van lange-termijnimpact 
op de Nederlandse tbc-incidentie

In samenwerking met onderzoekers van 

het Erasmus MC en het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn 

we gestart met de kosteneffectiviteits-

analyse. Deze analyse zal bekijken of de 

gezondheidswinst die met LTBI-screening 

wordt behaald in de verschillende groepen 

ook kosteneffectief is. Ook zal gekeken 

worden naar de impact van LTBI-screening 

op de Nederlandse tbc-incidentie op 

de lange termijn. Met deze gegevens 

kan dan uiteindelijk beoordeeld worden 

of LTBI-screening en -behandeling van 

migranten een zinvolle bijdrage levert aan 

tbc-bestrijding in Nederland en zo ja, in 

welke doelgroepen.

UNION-PRESENTATIE
‘Barriers and enhancers for latent tuberculosis 
infection screening and treatment among 
migrants in the Netherlands’
(Tijdens het Union-symposium ‘Latent 
tuberculosis infection screening and 
management in low tuberculosis incidence 
countries: what to do, how to do it and how 
to monitor’)

Na afloop van de tbc- en LTBI-training van sleutelpersonen voor Pilot 3
(Foto: KNCV)

 

EEN INTENSIEVE AANPAK VAN 

HET BEREIKEN EN MOTIVEREN 

VAN ASIELZOEKERS LEIDDE TOT 

EEN HOGE DEKKINGSGRAAD IN 

DE DEELNAME AAN SCREENING
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JOSSY VAN DEN BOOGAARD
arts infectieziektebestrijding GGD Groningen, 
EPIET fellow, RIVM

Hoge tbc-incidentie bij Eritrese 
en Somalische asielzoekers in 
de eerste vijf jaar na aankomst

Het onderzoek
Ons onderzoekscohort bestond uit de 

Eritrese en Somalische asielzoekers die 

tussen 1 januari 2013 en 31 december 

2017 voor de eerste keer asiel aanvroegen 

in Nederland of voor gezinshereniging 

hierheen kwamen (bron: CBS). Sommige 

asielzoekers zijn mogelijk teruggekeerd, 

doorgereisd naar een ander land of 

overleden voor het einde van onze 

studieperiode. Voor het onderzoek zijn we 

ervan uitgegaan dat ons onderzoekscohort 

tot het einde van de studieperiode (31 

december 2017) compleet bleef.

Uit het Nationaal Tuberculose Register 

(NTR) selecteerden we alle gevallen 

van actieve tuberculose bij Eritreeërs 

en Somaliërs die tussen 1 januari 2013 

en 31 december 2017 in Nederland 

waren gekomen. Daarin onderscheidden 

we tbc-gevallen gevonden via binnen-

komstscreening (prevalente gevallen) 

en tbc-gevallen gevonden ná binnen-

komstscreening, bijvoorbeeld door 

zelfpresentatie vanwege klachten, via 

contactonderzoek of via follow-up scree-

ning (incidente gevallen). Voor het bere-

kenen van de incidentie namen we de 

verblijfsduur in Nederland in acht. Voor 

de mensen die tuberculose kregen, was 

dat de periode tussen aankomst en 

het krijgen van de diagnose; voor de 

mensen die geen tuberculose kregen, 

was dat de periode tussen aankomst 

en het einde van de studieperiode. 

Het cohort bestond uit 21.182 Eritreeërs 

en 4.875 Somaliërs. Omdat het merendeel 

van de Somaliërs in het begin van onze 

studieperiode naar Nederland kwam 

(piek rond 2013), konden we deze 

groep voor een mediane periode van 49 

maanden vervolgen. De meerderheid 

van de Eritreeërs kwam rond 2015 naar 

Nederland; de mediane follow-up periode 

van deze groep in ons onderzoek was dan 

ook korter en bedroeg 28 maanden. 

Resultaten
Bij 61 Eritreeërs en 17 Somaliërs 

werd tuberculose bij aankomst in 

Bijna driekwart (74%) van de 787 tbc-patiënten in 2017 is in het buitenland geboren 

en 23 procent van alle tbc-patiënten in Nederland komt uit Eritrea of Somalië. De 

incidentie van actieve tuberculose onder Eritrese en Somalische asielzoekers neemt in 

de eerste jaren na aankomst in Nederland weliswaar af, maar is ook na vijf jaar nog 

30 maal hoger dan de achtergrondincidentie in Nederland. In die eerste vijf jaar na 

aankomst wordt bijna 3 procent van de Eritreeërs en Somaliërs gediagnosticeerd met 

tuberculose. Deze onderzoeksresultaten onderstrepen het belang van screening op 

latente tbc-infectie (LTBI) in deze groep. 

Tabel. Karakteristieken van de studiepopulatie

Eritreeërs Somaliërs

n % n %

aantal 21.182 100  4.875 100

leeftijd ≥ 18 jaar 13.862 65,4 1.445 29,6

man 12.991 61,3 2.355 48,3

prevalente gevallen 61 0,3 17 0,4

          waarvan longtuberculose 49 80,3 10 62,5

incidente gevallen 338 1,6 130 2,7

          waarvan longtuberculose 181 53,6 57 43,5

          gevonden via follow-up screening 67 19,8 10 7,6
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Nederland vastgesteld (zie de tabel). De 

tbc-prevalentie bij aankomst bedroeg 

daarmee 288 per 100.000 Eritreeërs 

en 349 per 100.000 Somaliërs. Bij 338 

Eritreeërs en 130 Somaliërs werd in de 

eerste vijf jaar na aankomst tuberculose 

gediagnosticeerd. De incidentie over de 

totale onderzoeksperiode was 747 per 

100.000 Eritrese persoons-jaren (95% 

betrouwbaarheidsinterval (CI): 672-831) 

en 712 per 100.000 Somalische persoons-

jaren (95% CI: 600-846).

In Figuur 1 is te zien hoe de tbc-incidentie 

onder Eritreeërs en Somaliërs verloopt 

over de eerste vijf jaren na aankomst in 

Nederland. Hoewel deze afneemt van 

ongeveer 975 per 100.000 persoons-

jaren in het eerste jaar tot 130 per 

100.000 persoons-jaren in het vijfde 

jaar, blijft deze vele malen hoger dan 

de achtergrondincidentie in Nederland 

(4.6 per 100.000). Figuur 2 geeft de 

cumulatieve proportie weer van Eritreeërs 

en Somaliërs die gediagnosticeerd werden 

met tuberculose in de eerste vijf jaren na 

aankomst. Na vijf jaar is dat bijna 3 procent 

van de totale groep.

Uit een regressieanalyse bleek tot slot 

dat leeftijd ouder dan 18 jaar een 3,5 

(95% CI 2,5-4,9) of 3,6 (95% CI 2,6-5,2) 

keer hoger risico gaf op tuberculose in 

respectievelijk Eritreeërs en Somaliërs dan 

een leeftijd onder de 18 jaar. Bij Eritreeërs, 

maar niet bij Somaliërs, was mannelijk 

geslacht geassocieerd met een 1,6 keer 

hoger risico op tuberculose (95% CI: 

1,3-2,1).

Discussie en conclusie
Het is onduidelijk waarom de incidentie 

zo hoog blijft in deze groep asielzoekers. 

Waarschijnlijk hebben zij op hun 

vluchtroute naar Nederland (veelal onder 

barre omstandigheden) extra risico op 

een tbc-infectie gelopen. Mogelijk zijn de 

leefomstandigheden voor hen in de eerste 

jaren na aankomst in Nederland dusdanig 

stressvol dat zij een hoger dan gemiddeld 

risico hebben op het ontwikkelen van 

actieve ziekte uit een LTBI. Transmissie 

tussen asielzoekers na aankomst in 

Nederland draagt mogelijk ook bij aan het 

hogere risico.

De belangrijkste beperking van ons 

onderzoek was dat we geen informatie 

hadden over de daadwerkelijke 

verblijfsduur in Nederland van de mensen 

in ons onderzoekscohort. Maar door 

er vanuit te gaan dat iedereen tot het 

einde van de studieperiode in Nederland 

bleef, hebben we de incidentie hooguit 

onderschat. Met andere woorden: de 

werkelijke incidentie ligt mogelijk nog 

hoger.

De hoge tbc-incidentie in Eritreeërs 

en Somaliërs in de eerste vijf jaren na 

aankomst in Nederland is een extra 

motivatie voor het invoeren van een LTBI-

screeningsprogramma in deze specifieke 

groep. 

UNION-PRESENTATIE
‘High incidence of active tuberculosis in 
Eritrean and Somalian asylum seekers after 
arrival in the Netherlands: time for a screening 
programme for latent infection’
(Onderdeel van de sessie ‘Tuberculosis Surveil-
lance and Research Unit meeting: innovations 
in the production and use of surveillance data’)
CO-AUTEURS
Erika Slump, Henrieke Schimmel, Wim van 
der Hoek, Susan van den Hof, allen werkzaam 
bij afdeling Epidemiologie en Surveillance, 
RIVM-CIb; Gerard de Vries, consulent KNCV 
Tuberculosefonds; landelijke coördinator 
tbc-bestrijding RIVM-CIb
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Figuur	2.	Na	vijf	jaar	bijna	3	procent	met	tuberculose	
	
	

	
Kaplan-Meier	curve	met	cumulatieve	proportie	van	Eritreeërs	en	Somaliërs	gediagnosticeerd	met	tuberculose	gedurende	de	
follow-up	periode,	met	95%	betrouwbaarheidsintervallen	(gestippelde	lijnen)	
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DE TBC-INCIDENTIE BLIJFT 

VEEL HOGER DAN DE 

ACHTERGRONDINCIDENTIE
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BERT WOLTERS
arts M&G, infectieziektebestrijding, 
tbc-bestrijding GGD Groningen & Drenthe 

Evaluatie radiologische 
screening asielzoekerskinderen

Asielzoekerskinderen worden gescreend 

op tuberculose met een thoraxfoto. 

Wegen de lasten daarvan op tegen de 

baten?

Tbc-screening is verplicht voor 

asielzoekers in Nederland. Sinds 

2016 is de screening beperkt tot 

personen afkomstig uit landen met een 

tbc-incidentie >50/100.000 per jaar. Ook 

asielzoekerskinderen worden met een 

thoraxfoto onderzocht op aanwijzingen 

voor tuberculose. Nederland is één van 

de weinige en mogelijk het enige land in 

Europa dat asielzoekerskinderen op deze 

wijze onderzoekt. Het is echter de vraag 

of de opbrengst van dit onderzoek de 

blootstelling aan röntgenstraling en de 

stress die het maken van een thoraxfoto 

kan geven, rechtvaardigt. Mogelijk zijn er 

effectievere methoden om deze kinderen 

op tuberculose te screenen. 

Resultaten
Om antwoord te krijgen op deze vragen 

hebben wij de gegevens geëvalueerd van 

34.157 asielzoekerskinderen (0-17 jaar 

oud), die van 2013-2017 door de GGD 

Groningen bij binnenkomst in aanmeld-

centra Ter Apel en Veenhuizen werden 

gescreend ( zie de Tabel). De screeningen 

die gedaan zijn in het in 2015 geopende 

asielzoekerscentrum in Budel zijn niet 

meegenomen in deze studie.

Bij 21 kinderen werd de diagnose tuber-

culose gesteld en behandeling ingesteld: 

14 kinderen met pulmonale tuberculose 

(allemaal in de leeftijdsgroep 14-17 jaar), 3 

kinderen met mediastinale lymfkliertuber-

culose, 2 kinderen met pleuritis tuberculosa 

en 2 kinderen met een primo-tuberculose 

(beiden in de leeftijdsgroep 5-11 jaar). 

Bij 15 kinderen werd de ziekte bevestigd met 

een positieve kweek voor Mycobacterium 

tuberculosis complex; al deze kinderen 

waren ouder dan 12 jaar. De kinderen met 

tuberculose waren afkomstig uit Eritrea (12), 

Somalië (7), Tsjaad (1) en Kazakhstan (1).

Twaalf jaar en ouder
Op basis van onze analyse lijkt het 

geoorloofd om asielzoekerskinderen bij 

binnenkomst in Nederland alleen nog te 

screenen op actieve tuberculose als zij 12 

jaar of ouder zijn. Asielzoekerskinderen 

worden momenteel niet gescreend op 

latente tbc-infectie (LTBI) bij binnenkomst 

in Nederland. Kinderen met een LTBI 

kunnen op latere leeftijd nog wel 

tuberculose ontwikkelen, vaak gebeurt 

dat binnen twee jaar na aankomst. Het 

lijkt zinvol om alle kinderen die niet meer 

voor radiologische screening in aanmerking 

komen, te screenen op LTBI middels een 

tuberculinehuidtest en/of IGRA-test, 

en, indien positief, hiervoor preventief 

te behandelen. De beste plaats en het 

beste moment voor deze screening, bij 

binnenkomst in Ter Apel of later bij de 

GGD in de regio van uitplaatsing, dient 

nog te worden bepaald. Figuur. Landen van herkomst naar leeftijdscategorie

Tabel. Resultaten tbc-screening asielzoekerskinderen (2013-2017)

leeftijdsgroep
aantal 

gescreend

vragenlijst naar 
aanleiding  
afwij kende  
foto (%)

positief/totaal 
sputum onderzoek 

(%)

intrathoracale 
tuberculose  
(prevalentie  

per 100.000)

0-4 jaar 7.402 81 (1,1) 0/0 (-) 0 (0)

5-11 jaar 14.192 132 (0,9) 0/19 (0) 2 (14)

12-17 jaar 12.563 471 (3,7) 15/62 (24,2) 19 (151)

totaal 34.157 686 (2,0) 15/81 (18,5) 21 (61)

UNION-PRESENTATIE
‘Tuberculosis-entry screening for asylum 
seekers aged <18 years: an evaluation of more 
than 34 000 cases’
(‘Oral abstract’ tijdens Union-sessie ‘Will we 
get there? Challenges to ending tuberculosis’)
CO-AUTEURS 
Yvonne Aartsma, medisch-technisch 
medewerker tbc-bestrijding GGD Groningen 
& Drenthe; Rob van Hest, arts tbc-bestrijding/
epidemioloog GGD Groningen & Friesland; 
Onno Akkerman, longarts afdeling longziekten 
en tuberculose UMCG, Tuberculosecentrum 
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ZSÓFIA IGLÓI
EUPHEM fellow, RIVM; onderzoeker public 
health virology, Erasmus MC

Transmissie tussen patiënten geboren 
in Nederland en in het buitenland 

Het RIVM typeert sinds 1992 alle 

Mycobacterium tuberculosis com-

plex isolaten (‘DNA-fingerprin-

ting’). Sinds 2009 wordt dit gedaan met de 

variable number of tandem repeats’ (24-

loci VNTR) typering (per 1 januari 2019 

vervangen door ‘whole genome sequen-

cing’). Patiënten met identieke tbc-isolaten 

in VNTR-typering vormen een cluster en 

de GGD zoekt op basis van deze informa-

tie naar epidemiologische verbanden tus-

sen clusterende patiënten. Er zijn clusters 

die tientallen jaren bestaan en steeds iets 

aangroeien; er zijn ook clusters die beperkt 

blijven tot een paar patiënten en er zijn  

genotypes die maar één keer gezien wor-

den in Nederland (‘unieke fingerprints’). 

Populatieniveau
DNA-fingerprinting biedt ook de mogelijk-

heid om op populatieniveau naar transmis-

sie te kijken, wat het onderwerp was van 

onze studie. De onderzoeksgroep bestond 

uit patiënten met longtuberculose met 

een M. tuberculosis veroorzaakt door een 

VNTR-stam die nieuw was in de periode 

2009-2015, en de geclusterde gevallen die 

zich binnen twee jaar na deze indexpatiënt 

voordeden. We hebben de groep beperkt 

omdat bij lang bestaande clusters de rich-

ting en omvang van transmissie niet meer 

nauwkeurig zijn vast te stellen zonder ge- 

detailleerde epidemiologische informatie. 

Resultaten
Van de gemelde patiënten in die periode 

voldeden er 458 (5,5%) aan de inclusie-

criteria (165 nieuwe clusters) (zie figuur). 

Het gemiddelde aantal vervolgpatiënten 

binnen twee jaar (‘transmissie index’) was 

hetzelfde voor in Nederland geboren als 

in het buitenland geboren indexpatiënten 

(1,95 en 1,72). Ook de transmissie tussen 

populaties was vergelijkbaar: 21,8 procent 

van vervolggevallen van in Nederland 

geboren indexpatiënten betrof contacten 

die in het buitenland waren geboren en 

27,4 procent van vervolggevallen van in 

het buitenland geboren indexpatiënten 

betrof contacten die in Nederland waren 

geboren. Wel was in onze studie bijna de 

helft van de in Nederland geboren vervolg-

gevallen geïnfecteerd door een index-

patiënt die in het buitenland was geboren, 

dit vanwege het grotere aantal index-

patiënten van buitenlandse afkomst.

Migratie heeft invloed op de tbc-epidemio-

logie in Nederland door het ontwikkelen 

van tuberculose bij de nieuwe migrant en  

door transmissie in Nederland, hoofd-

zakelijk naar personen die zelf ook in het 

buitenland geboren zijn.

TB SCIENCE 2018 POSTERDISCUSSIE
‘Quantifying tuberculosis transmission 
between native and foreign-born populations 
in the Netherlands between 2009 and 2017 
using variable number tandem repeat (VNTR) 
typing’
CO-AUTEURS 
Dick van Soolingen, hoofd Tuberculose 
Referentie Laboratorium, RIVM, Bilthoven; 
Gerard de Vries, consulent KNCV 
Tuberculosefonds; landelijke coördinator tbc-
bestrijding RIVM-CIb

In Nederland wordt de tbc-incidentie sterk beïnvloed door migratie uit hoog-

endemische gebieden, en is er verder een lage transmissiegraad onder de algemene 

bevolking met incidentele uitbraken.

Figuur. Veronderstelde transmissie in nieuwe VNTR clusters, 2009-2015
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ANNETTE KOENDERS
senior beleidsadviseur Cultureel Erfgoed, 
Gemeente HilversumZonnestraal, 

een genezende omgeving

Arbeids- en nazorgkolonie ter genezing 

van tbc-patiënten Zonnestraal in 

Hilversum werd gebouwd in 1928-1931. 

Dit nationale monument is een 

inspiratiebron voor de tbc-bestrijding.

Bijzonder was dat het initiatief tot 

de bouw van Zonnestraal werd ge-

nomen door de Algemene Neder-

landse Diamantbewerkersbond. Voor de 

oprichting werd geld ingezameld door het 

Koperen Stelen Fonds, met de verkoop van 

afvalproducten uit de diamantindustrie en 

landelijke inzamelingsacties. Zo werd Zon-

nestraal, bedoeld voor arbeiders van alle 

gezindten, realiteit onder de bezielende lei-

ding van de destijds alom bekende ‘ome’ 

Jan van Zutphen. 

Ultramodern
Architecten Jan Duiker en Bernard Bijvoet 

verdiepten zich tien jaar lang samen met 

artsen en geneesheer-directeuren in de 

genezing van tuberculose in de wereld. 

Zij kozen voor een ultramoderne aanpak 

waarbij de holistische benadering van de 

cliënt centraal stond. In de werkplaatsen en 

op het 116 hectare grote landgoed werd 

gewerkt om op krachten te komen. Niet 

alleen genezing door rust en arbeid was 

het doel, maar ook voorbereiding op de 

terugkeer naar de maatschappij als zelfred-

zame burger.

De vooruitstrevende aanpak uitte zich ook 

in de architectuur en de positionering te 

midden van bos en heide. De witte gebou-

wen van beton, glas en staal zijn een uniek 

voorbeeld van de architectuurstroming het 

Nieuwe Bouwen.

Vorm werd bepaald door functie. Elk 

stadium in het genezingsproces had zijn 

eigen ruimte. Het geheel functioneerde 

als een 'genezende machine'. In het 

economie gebouw zaten de medische ruim-

tes, de keukens en de eetzaal waar ook 

evenementen plaatsvonden. Beide pavil-

joens met balkons waren georiënteerd op 

het zuiden. In de paviljoens had elk van 

de 100 patiënten een eigen kamer (!) met 

een afmeting van 3x3 meter en een goede 

luchtcirculatie. 

Toegankelijkheid
Zonnestraal is uniek vanwege de ultra-

moderne vormgeving van alle factoren 

die zouden kunnen leiden tot bestrijding 

en genezing van tuberculose: licht, lucht, 

ruimte en beweging, waartoe elke patiënt  

in gelijke mate toegang had. Deze gelijke 

en maximale toegankelijkheid werd 

mogelijk gemaakt in aan alle zijden open-

gewerkte gebouwen. 

De in Zonnestraal geconcretiseerde 

concepten raken de actualiteit: gelijke 

toegankelijkheid tot gezondheidszorg voor 

iedereen, ongeacht afkomst en levensover-

tuiging. Zorg voor de zieke medemens op 

grond van solidariteit. Inrichting van het 

genezingsproces vanuit de overtuiging dat 

lichaam en geest samengaan, dat arbeids-

therapie en zelfredzaamheid bijdragen aan 

re-integratie en een bredere sociaal-maat-

schappelijke verbetering. 

De gebouwen en het omringende land-

goed vormden een genezende omgeving 

op grond van de tot dan toe bekende 

niet-medicamenteuze geneesmiddelen. 

Deze vormgegeven omgevingsfactoren, 

van belang voor lichamelijk, geestelijk en 

sociaal herstel en tegenwoordig bekend als 

‘evidence based design’, worden toegepast 

in vernieuwende ziekenhuizen zoals het 

Erasmus MC en Beatrixoord.

Inspiratiebron
De afgelopen 30 jaar is intensief gewerkt 

aan behoud en restauratie. Nederland 

had het voornemen om Zonnestraal voor 

te dragen voor de UNESCO Werelderf-

goedlijst. Helaas heeft minister Ingrid van 

Engels hoven onlangs besloten het unieke 

en internationaal gewaardeerde Zonne-

straal niet voor te dragen. Desondanks 

is dit nationale monument een blijvende 

inspiratiebron voor integrale en vooruit-

strevende bestrijding van tuberculose in 

een wereld waar jaarlijks nog steeds 1,7 

miljoen mensen aan tuberculose overlijden.

EXPOSITIE OP UNION-CONGRES
In de reizende tentoonstelling over de 
tbc-bestrijding ‘Story of hope’ heeft de 
geschiedenis van Zonnestraal een prominente 
plaats.

(Foto archief Zonnestraal)
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ANOEP GOPIE
longarts, Academisch Ziekenhuis Paramaribo

Rifampicine-resistentie in Suriname

Suriname was in 2016 volgens de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 

een van de drie landen in de Amerikaanse 

regio waar meer dan 6 procent van de 

tbc-patiënten een rifampicine-resistente 

(RR) of multiresistente vorm had. 

RR-tuberculose wordt relatief vaak 

vastgesteld in Suriname sinds de 

Xpert MTB/RIF (GeneXpert) in 2012 

werd geïntroduceerd. Medicijngevoelig-

heidsbepalingen (‘drugs susceptibility tes-

ting’; DST) door twee externe Amerikaanse 

referentielaboratoria toonden uiteenlopen-

de resultaten voor rifampicine-resistentie. 

De behandeling was tot nu toe met stan-

daard eerstelijnsmedicatie (isoniazide, ri-

fampicine, pyrazinamide en ethambutol; 

HRZE), soms met toevoeging van strepto-

mycine of ciprofloxacine. Andere tweede-

lijnsmedicamenten waren niet voorradig in 

Suriname. 

Analyse
We analyseerden de kenmerken van 

patiënten met RR-tuberculose voor de 

jaren 2012-2017. Van de 837 gemelde 

tbc-patiënten in Suriname hadden 499 

een Xpert-uitslag en 47 (9,4%) RR-tuber-

culose. In de statistische analyse waren 

patiënten met RR-tuberculose vaker van 

Creoolse etniciteit en eerder behandeld 

voor tuberculose. Opvallend was dat de 

behandelresultaten van patiënten met 

RR-tuberculose gelijk waren aan die van 

patiënten met een positief Xpert-resultaat 

maar met een goedgevoelige tbc-bacterie 

(76,6% versus 76,5%). 

Zeldzame mutatie
Zesendertig Mycobacterium tuberculosis-

isolaten, afkomstig van 29 patiënten, 

werden naar het Tuberculose Referen-

tie Laboratorium van het RIVM gestuurd 

voor verdere analyse. Alle isolaten hadden 

een Asp516Tyr (D435Y) mutatie in ‘whole 

genome sequencing’ (WGS). Dit is een 

zeldzame mutatie in het rpoB-gen die 

overeenkomt met een laag-niveau resis-

tentie voor rifampicine. Dat bleek ook in 

de DST in vloeibaar en op vast medium. 

De groei van de bacterie werd geremd bij 

rifampicine-concentraties van 2 mg/l of  

5 mg/l, terwijl de afkapwaarde voor rifam-

picine iets lager ligt, namelijk op 1 mg/l. 

De M. tuberculosis-isolaten waren gevoe-

lig voor rifabutine, een geneesmiddel dat 

soms als alternatief voor rifampicine wordt 

gegeven. Twee isolaten (van dezelfde 

patiënt) hadden ook een resistentie tegen 

isoniazide. Deze patiënt had dus multiresis-

tente (MDR) tuberculose.

Discussie
Bij de presentatie van deze onderzoeks-

resultaten werd met deskundigen uit 

Nederland en uit de Amerikaanse regio 

gediscussieerd over de behandelopties bij 

deze vorm van resistentie. De WHO-richt-

lijnen adviseerden tot dusver een behan-

deling van 9-20 maanden, inclusief 

aminoglycosiden en andere tweedelijns-

middelen. De vraag werd voorgelegd of 

patiënten met een laag-niveau rifampicine-

resistentie, en met een goede gevoeligheid 

voor isoniazide, behandeld kunnen worden 

met het standaard behandelregime (HRZE) 

en een hogere dosering rifampicine, of met 

rifabutine in plaats van rifampicine. Er was 

veel steun voor een standaardbehandeling 

met de hoge dosering rifampicine, bijvoor-

beeld 30 mg/kg, waarbij opgemerkt werd 

dat goed te monitoren onder operationele 

studiecondities.

Eén cluster
WGS liet verder zien dat de isolaten van 

de 29 patiënten met RR-tuberculose 12 of 

minder ‘single nucleotide polymorphisms’ 

(SNPs) met elkaar verschilden en dus tot 

eenzelfde cluster behoren. Er is dus sprake 

van voortdurende transmissie en daarom 

is het belangrijk deze transmissieketens 

verder te onderzoeken, om deze vorm van 

resistente tuberculose terug te dringen.

PRESENTATIE HOLLAND PAVILJOEN
‘Rifampicin Resistant Tuberculosis in Suriname’

Veranda van het sanatorium bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo
(Foto: Gerard de Vries)
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GERARD DE VRIES 
consulent KNCV Tuberculosefonds; landelijke 
coördinator tbc-bestrijding RIVM-CIb

E-DETECT TB maakt 
succesvolle start met vroege 
tbc-screening in Roemenië

Het screeningsprogramma in Roeme- 

nië is onderdeel van E-DETECT 

TB, een samenwerkingsproject van 

elf organisaties uit zes Europese landen, 

medegefinancierd door de Europese 

Commissie (EC). KNCV Tuberculosefonds 

en Delft Imaging Systems zijn de twee 

Nederlandse organisaties in dit project. Het 

University College of London (UCL) heeft 

de leiding. Naast de screening in Roemenië 

is er een ‘work package’ om migranten 

in Italië op actieve en latente tuberculose 

te screenen, een work package om 

screeningsdata van migranten in vier 

Europese landen in een grote Europese 

database te verzamelen en te analyseren, 

en een work package om de ontwikkeling 

van nationale plannen in de Europese Unie 

te ondersteunen. 

Uitdagingen overwonnen
Het was een grote uitdaging om in Roemenië 

een MRU te bouwen. Zo veranderde 

Roemeense wetgeving tijdens het project, 

waardoor de Europese aanbesteding 

anders verliep dan gepland. Andere 

grote uitdagingen waren de verschillende 

culturen, zowel in de drie deelnemende 

In een Europees samenwerkingsproject wordt Nederlandse kennis en ervaring 

toegepast om tuberculose actief op te sporen onder kwetsbare groepen in Roemenië. 

Daar is in de afgelopen jaren een mobiele röntgenunit (MRU) gebouwd, uitgerust met 

digitale röntgenapparatuur, software (CAD4TB) voor triage van de thoraxfoto’s, en een 

ingebouwde Xpert MTB/RIF om bij een afwijkende foto direct sputumonderzoek te 

doen. Deze MRU bezoekt nu gevangenissen, daklozencentra en drugsopvangplaatsen, 

een werkwijze die al vele tientallen jaren effectief wordt toegepast in Nederland. De 

röntgenfoto’s worden naar een ‘cloud server’ geüpload, zodat ze ook direct beoordeeld 

kunnen worden.

Casus 1 (CAD4TB Score 89)

Casus 2 (CAD4TB Score 55)
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landen (Roemenië, Nederland en Engeland) 

als van de organisaties betrokken in dit 

project: Marius Nasta Longinstituut, 

UCL, Find&Treat-project, KNCV en 

Delft. Europese regelgeving maakte het 

daarnaast administratief lastig om met de 

verschillende partners en de EC tot een 

functionerende MRU te komen. Verder was 

er in de projectbeschrijving onvoldoende 

aandacht voor een IT-systeem, zodat 

er naar een ad-hoc-oplossing gezocht 

moest worden. Wel gepland en ook 

uitgevoerd waren een training van 

Roemeense longartsen in het lezen van 

de screeningsfoto’s en een bezoek van 

het beoogde Roemeense screeningsteam 

aan het Londense Find&Treat-project,. 

Ondanks alle tegenslag en met meer dan 

een jaar vertraging lukte het om de MRU 

op 1 augustus 2018 operationeel te krijgen.

Tot en met 4 oktober 2018 werden er 926 

thoraxfoto’s van gedetineerden gemaakt. 

De CAD4TB geeft een voorspelling 

voor tuberculose variërend van 0 (geen 

aanwijzing) tot 100 (zeer verdacht voor 

tuberculose): 23 procent had een score 

van meer dan 50 en 7 procent een score 

van meer dan 60. Op basis van deze eerste 

uitslagen wordt een optimale CAD4TB-

score bepaald (validatieprocedure) en 

dient straks standaard ‘on-the-spot’ 

een Xpert-test gedaan te worden. Op 

dit moment mag dit nog niet vanwege 

bio-veiligheidseisen. De werkwijze in het 

Londense Find&Treat-project, waarbij 

eerst de micro-organismen in het sputum 

onschadelijk worden gemaakt en daarna 

het monster in de Xpert wordt onderzocht, 

lijkt in Roemenië ook haalbaar. 

Nut van de screening
Een aantal tbc-patiënten is vastgesteld 

via de screening, wat het nut van de 

screening laat zien. Zie de foto’s met 

afwijkingen, van twee personen. Bij casus 

1 was er direct een hoge verdenking op 

open tuberculose en werd de gevangene 

diezelfde dag nog apart op cel gezet. Na 

enkele dagen was de Xpert positief en 

werd de persoon overgeplaatst naar het 

gevangenisziekenhuis voor behandeling. 

Bij casus 2 waren de eerste onderzoeken 

(Xpert en auramine) negatief, maar 

werd de kweek later positief. Ook deze 

patiënt werd overgeplaatst naar het 

gevangenisziekenhuis voor behandeling 

van tuberculose. In beide gevallen heeft 

de vroege diagnose ertoe geleid dat 

overdracht direct onderbroken kon worden 

en de patiënt direct na diagnose met de 

behandeling kon starten. 

‘Human’ vs ‘computer’
In het project staan dit jaar nog verschil-

lende zaken op de rol. Zo zullen we 

een vergelijking maken tussen het lezen 

van thoraxfoto’s door de mens (‘human 

reader’) en de software (‘computer 

reading’). Ook zullen we de Xpert en de 

kweek met elkaar vergelijken.

In elk screeningsproject geldt dat het 

opsporen van patiënten slechts één stap 

is: behandelen van opgespoorde patiënten 

(‘linkage to care’) is vaak een nog grotere 

uitdaging. De Nederlandse ‘one stop shop’ 

benadering is hier ook model. Gepoogd 

wordt de behandeling en begeleiding zo 

dicht mogelijk bij de patiënt te organise-

ren, bijvoorbeeld met een casemanager. 

Essentieel is ook een goede samenwerking 

met de gevangenissector en daklozen- en 

drugshulpverleningsorganisaties, en zo 

mogelijk met peer supporters (ondersteu-

ning door de doelgroep), zoals in Engeland 

wordt toegepast.

In de planning staat tot slot ook één 

week screening in Bulgarije, als pilot om 

te zien of deze opzet ook in een ander 

(Oost-)Europees land werkt. De EC heeft 

het project inmiddels met een half jaar 

verlengd zodat er wat meer tijd is om 

alle activiteiten uit te voeren en over een 

langere periode de resultaten te evalueren.

Diagnose in één dag
De jarenlange Nederlandse expertise 

met mobiele röntgenunits, eerder 

‘geëxporteerd’ naar Engeland, wordt nu 

gebruikt in een land met een veel hogere 

tbc-incidentie, ook onder de beoogde 

doelgroepen. Na een moeizame start 

is het project nu in staat om de diensten 

naar de doelgroep te brengen. Moderne 

technologie maakt het mogelijk om een 

tbc-diagnose in één dag te stellen, nog 

voordat een arts of verpleegkundige de 

persoon/patiënt gezien heeft. Dat is geheel 

in lijn met de ambitie van E-DETECT TB, 

want ‘E’ staat namelijk voor ‘early’!

De Roemeense minister van Gezondheid omringd door journalisten 
bij de officiële opening van de mobiele röntgenunit  (Foto: Gerard de Vries)

UNION-PRESENTATIE
‘Outreach programme of TB screening and 
strengthen care integration in Romania (WP4)’
MEER INFORMATIE OP:
https://e-detecttb.eu/
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NIESJE JANSEN
senior verpleegkundig consulent KNCV 
TuberculosefondsKorte detenties en 

lage patiënt-aantallen: uitdagingen 
voor tbc-bestrijding in gevangenissen 
Tuberculose is in Nederland meer en 

meer een ziekte van risicogroepen. 

Gedetineerden zijn één van deze 

risicogroepen. De korte duur van 

detentie in Nederland en – enigszins 

paradoxaal – ook de zeer lage aantallen 

patiënten zijn een uitdaging voor effectief 

onderzoek en behandeling en behoud van 

deskundigheid.

Het aantal gedetineerden met 

tuberculose is de laatste jaren 

gedaald en schommelt zo tussen 

de 10 en 20 per jaar (zie Figuur 1). Het 

merendeel wordt gevonden bij screening 

(zie het artikel op pagina 45).

In Nederland werken we al jaren volgens de 

richtlijn ‘Tuberculose in Detentie’, die is opge-

steld door de Dienst Justitiële Inrichtingen 

(DJI) van het ministerie van Justitie en Veilig-

heid in samenwerking met onder andere 

KNCV Tuberculosefonds. In deze richtlijn 

komen screening, diagnostiek, behandeling 

en ook het contactonderzoek aan bod.

Begeleiding
Gevangenen met tuberculose worden net 

als alle andere tbc-patiënten in Nederland 

begeleid door de sociaal verpleegkundige 

tbc-bestrijding van de GGD. Bij deze bege-

leiding zijn therapietrouw en continuïteit 

van zorg de belangrijkste punten. 

Volgens de richtlijn wordt de behande-

ling bij gedetineerden in principe gestart 

onder dagelijks toezicht (DOT). De sociaal 

verpleegkundige is coördinator, het dage-

lijks toezicht wordt meestal verzorgd door 

de Penitentiair Inrichting Werkers. 

De sociaal verpleegkundige en de medi-

sche dienst  hebben regelmatig contact 

over DOT en over andere behandelings-

kwesties. Ook regelmatig contact tussen 

sociaal verpleegkundige en patiënt is 

onderdeel van de richtlijn.

Korte detentie en opsporing
De gemiddelde verblijfsduur in detentie is 

in Nederland erg laag (zie Figuur 2). Drie-

kwart van de gevangenen verblijft minder 

dan drie maanden in de gevangenis en 30 

procent is al binnen 2 weken ontslagen uit 

detentie.

Bij afwijkingen op de screeningsfoto nodigt 

de GGD de betrokkene uit voor nader 

onderzoek. In 2016 kwamen 186 mensen 

hiervoor in aanmerking. Bij 27 procent van 

hen is geen nader onderzoek uitgevoerd. In 

meer dan de helft van de gevallen (58%) 

was vroege vrijlating de reden. Bij de 136 

personen die wel werden onderzocht werd 

in 10 procent van de gevallen tuberculose 

gediagnostiseerd.

Gevolgen voor behandeling
Ook voor de behandeling heeft de 

korte verblijfsduur in detentie gevolgen. 

Omdat een tbc-behandeling minimaal zes 

maanden duurt, zal vrijwel niemand zijn 

behandeling binnen de detentie kunnen 

voltooien. Om voorbereid te zijn op vrij-

lating is in de richtlijn opgenomen dat bij 

start van de behandeling een medicijndoos 

met één week voorraad en een lijst met 

contactgegevens van de afdelingen tbc-be-

strijding in Nederland in de bagage van de 

betreffende patiënt worden gedaan. 

Voor migranten zonder verblijfsvergunning 

zijn er speciale regelingen. De medische 

dienst van de inrichting zal dit met betrok-

kene bespreken. (Zie het artikel op pagina 

32.)

Behandelingsresultaten
Ondanks deze maatregelen en de bege-

leiding bij de start zijn de behande-

lings resultaten bij gedetineerden met 

tuber   culose onbevredigend (zie Figuur 3). 

In 2016 voltooide slechts 44 procent van de 

gedetineerden de behandeling succesvol. 

Vaak is vertrek naar het buitenland de reden  

voor het niet voltooien van de behande-

ling. In 2016 gold dit voor 16 procent van 

de gedetineerden met tuberculose.

Verbeterpunten
Ondanks de kleine aantallen gedetineerden 

en een goed lopend screeningsprogramma 

zien we een aantal verbeterpunten rondom 

diagnostiek en behandeling. 

Als eerste zou het aantal personen dat 

niet bereikt wordt voor nader onderzoek 

omlaag moeten. Ook de tegenvallende 

behandelresultaten zijn een punt van zorg. 

In beide gevallen is het belangrijk om te 

beseffen dat we te maken hebben met een 

UNION-PRESENTATIE
‘Ensuring tuberculosis free prisons: 
achievements and challenges’

Figuur 1. Gedetineerden met tuberculose, al 
dan niet gevonden via screening (1997-2017)

Figuur 2. 
Duur van detentie in Nederland (bron: DJI)Gedetineerden 1997-2017 gevonden via screening nee/ja 

detected by TB screening prisoners 
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erg mobiele groep personen. Ook de korte 

detentietijd speelt hier een rol. 

Continuïteit van zorg in Nederland én 

daarbuiten moet in de begeleiding een 

belangrijk aandachtspunt zijn. KNCV 

Tuberculosefonds kan ondersteuning 

bieden bij ‘cross border TB control’. Verder 

onderzoek naar de redenen van niet 

verschijnen en afbreken van de behande-

ling lijkt zinvol. 

Borging deskundigheid en netwerken
Misschien wel het belangrijkste punt van 

aandacht is hoe om te gaan met de gevol-

gen van het zeer beperkte aantal gede-

tineerden met tuberculose in Nederland. 

Deze op zich positieve ontwikkeling bete-

kent ook dat de deskundigheid over de 

problematiek bij deze groep steeds beperk-

ter aanwezig is. 

Het is essentieel om in training van profes-

sionals in de tbc-bestrijding en in de medi-

sche diensten binnen detentie aandacht 

te besteden aan de ziekte tuberculose en 

de betekenis van een tbc-diagnose tijdens 

verblijf in detentie. Daarnaast is van belang 

dat er contacten zijn tussen de tbc-bestrij-

ding en de medische dienst van de instel-

ling, óók als er geen tbc-patiënten zijn. 

Door netwerken in stand te houden, kun 

je bij eventuele calamiteiten snel de juiste 

personen en organisaties benaderen. 

PRESENTATIE 'DUTCH AFTERNOON'
‘Screening for active tuberculosis (TB) in  
correctional settings in the Netherlands’

De sinds 1994 bestaande tbc-screening 

van gedetineerden focust steeds verder op 

specifieke risicogroepen. Een overzicht.

Eind jaren tachtig nam het aantal 

gevallen van tuberculose in Nederland 

in gevangenissen toe en daarmee 

ook het risico op een tbc-besmetting bij 

medegedetineerden en personeel. Om long- 

tuberculose zo snel mogelijk op te 

sporen, introduceerde de Dienst Justitiële 

Inrichtingen (DJI) tbc-screening van alle 

gedetineerden bij binnenkomst. In opdracht 

van DJI voert GGD GHOR Nederland sinds 

1994 de tbc-screening uit. In elke gevangenis 

staat eens per week een röntgenbus  

waarin thoraxfoto's gemaakt worden van 

gedetineerden. Tbc-artsen van GGD’en 

beoordelen de thoraxfoto's. Gedetineerden 

die korter dan een week in de inrichting 

verblijven, kunnen de screening missen. 

Deelname aan tbc-screening in detentie is 

niet wettelijk verplicht.

Screeningscriteria aangescherpt
Van 1994 tot 2010 werden in principe alle 

gevangenen gescreend. De Wet op het 

bevolkingsonderzoek (WBO) vereist dat 

de screeningsresultaten jaarlijks worden 

geëvalueerd. In 2008 werd duidelijk dat 

in Nederland geboren gedetineerden geen 

risicogroep meer vormden omdat er bij hen 

per 100.000 thoraxfoto's minder dan 50 

gevallen van tuberculose werden gevon-

den. Daarom werden in 2010 de scree-

ningscriteria aangescherpt. In Nederland 

geboren gedetineerden hoefden niet meer 

te worden gescreend tenzij zij dakloos of 

drugsverslaafd waren, tuberculose hadden 

gehad, voor tuberculose relevante klachten 

hadden of in een buitenlandse gevangenis 

hadden gezeten.

Verdere inperking
In 2015 werd het screeningsbeleid opnieuw 

geëvalueerd en bleek dat in Nederland 

geboren drugsverslaafden en daklozen 

geen risicogroep voor tuberculose meer 

vormen. Sinds juli 2016 worden gedeti-

neerden gescreend indien ze:

i)  geboren zijn in een land met een 

tbc-incidentie >10/100.000,

ii) eerder tuberculose hebben gehad,

iii)  voor tuberculose relevante klachten 

hebben, of

iv)  ooit verbleven in een buitenlandse 

gevangenis. 

Opbrengst screening
Het aantal thoraxfoto's is de afgelopen tien 

jaar fors afgenomen, enerzijds door een 

dalend aantal gedetineerden en anderzijds 

omdat de screeningscriteria zijn aange-

scherpt (zie de figuur). De laatste twee jaar 

is de opbrengst van de screening rond de 

100 tbc-gevallen per 100.000 gemaakte 

thoraxfoto's. Elk jaar worden gemiddeld 

twee gevallen van tuberculose gevonden 

buiten de screening om.

Figuur 3.  Behandelresultaat gedetineerden 
met tuberculose (2012 – 2016)

  voltooid

  afgebroken

  buiten NL voortgezet, resultaat onbekend

  onbekend/nog niet gerapporteerd

MARGREET KAMPHORST-ROEMER
medisch adviseur Dienst Justitiële Inrichtingen 

Tbc-screening in 
detentie 

Figuur. Aantal gemaakte screeningsfoto’s 
(rood) en gevonden tbc-gevallen (blauw)
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K N C V  P O RT R E T

Petra de Haas,  

senior laboratorium consultant

KNCVTBC.ORG

‘DE TBC-BACIL EN IK HEBBEN  
EEN RESPECTVOLLE RELATIE’ 

Als ‘Boer zoekt Vrouw’ een paar decennia eerder op televisie 

was geweest, had Petra de Haas (51) misschien nooit zo’n 

innige relatie met de tbc-bacil opgebouwd. “Ik heb eerst de 

landbouwschool gedaan richting veeteelt. Maar ik kon geen 

boer vinden om een bedrijf mee te beginnen.” Het is typisch 

Petra: altijd in voor een grapje. En minstens zo kenmerkend: 

ze is steengoed in ingewikkelde dingen eenvoudig maken. De 

baanbrekende KNCV-poeptest (zie pagina 12), waarmee op 

een eenvoudige manier tuberculose bij kinderen kan worden 

opgespoord, komt uit haar koker. 

“Mijn hele carrière heb ik me met tuberculose bezig 
gehouden. Na de landbouwschool ging ik naar de 
laboratoriumschool en voor een stage kwam ik bij het 
RIVM terecht. In 1990 ging ik er aan het werk. De DNA-
technieken stonden toen nog in de kinderschoenen. 
Samen met Dick van Soolingen heb ik veel gewerkt aan 
de ontwikkeling van moleculaire diagnostiek. Daarnaast 
hebben we een methode ontwikkeld waarmee we de 
transmisie van de tbc-bacterie konden traceren aan de 
hand van hun DNA-fingerprint. Deze methode is over 
de hele wereld uitgerold.”

Na achttien jaar bij het RIVM vertrok Petra voor de 
London School of Hygiëne and Tropical Medicine 
met haar man en hun drie kinderen naar Zambia, om 
daar als tbc/hiv-laboratoriummanager aan de slag te 
gaan. Ze werkte later ook als laboratoriumadviseur 
voor Artsen zonder Grenzen en begon in 2015 
bij KNCV Tuberculosefonds. Daar begeleidt ze 
landen voornamelijk in het versterken van hun 
laboratoriumnetwerken en met de uitvoering van 
nationale tuberculose prevalentie-onderzoeken. 

Begeleiden en opleiden
“Het leukste aan mijn werk vind ik het begeleiden en 
opleiden van laboranten in de verschillende landen 
waar wij werken. De grootste uitdaging is om alles 
zo simpel mogelijk te houden. In de kleine, lokale 
gezondheidscentra zijn weinig middelen voorhanden. 
Je moet ervoor zorgen dat patiënten toegang hebben 
tot specialistische en betere testen zonder dat ze 
daar verre afstanden voor moeten lopen of dat het 

anderszins onbereikbaar is. Iemand met verdenking van 
tuberculose moet een sputummonster kunnen afgeven 
dat elders – bij een iets groter lab met een GeneXpert 
– kan worden onderzocht. Hiervoor moet je slimme 
manieren bedenken en sterke laboratoriumnetwerken 
opbouwen.”

Kinderen
Kleine kinderen vallen qua toegang tot tbc-diagnostiek 
vaak buiten de boot, ondervond Petra op veel plekken. 
Een sputummonster is bij hen namelijk moeilijk te 
verkrijgen. “De tbc-bacil zit ook in poep en ik wist dat 
andere laboranten bezig waren om te kijken of poep 
als monster kon dienen. Maar zij deden dat veel te 
ingewikkeld. Als het alleen in een nationaal referentie 
lab onderzocht kan worden, gaat het in veel landen 
qua logistiek niet werken. Daarom heb ik me erin 
vastgebeten. Ik was ervan overtuigd dat het makkelijker 
kon en dat hebben we nu ook aangetoond.”

Eigenwijs, zo wordt Petra ook wel beschreven. 
Maar geef haar eens ongelijk. “Ik laat me niet gauw 
wegsturen. Ik heb genoeg ervaring met tuberculose 
dat ik zeker van mijn zaak durf te zijn.” En in al die 
jaren is haar fascinatie voor de tbc-bacil alleen maar 
groter geworden. “De bacterie groeit zo langzaam en 
weet zo goed te ontsnappen aan het immuunsysteem. 
Het is echt een beestje dat je niet loslaat. Elke keer als 
ik hem door de microscoop zie, dan denk ik ‘ha, daar 
ben je weer’. En dat is niet in de zin van ‘ha, ik heb 
je’.” Met een knipoog: “De tbc-bacil en ik hebben een 
respectvolle relatie.” 


