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Samenvatting
Tuberculose (TBC) is nog steeds een belangrijke oorzaak van wereldwijde morbiditeit en mortaliteit 
en treft onevenredig vaak mensen in armere landen. Bestrijding van tuberculose is gebaseerd op 
vroege opsporing gevolgd door effectieve behandeling van patiënten. Die patiënten die de groot-
ste aantallen bacteriën (Mycobacterium tuberculosis) in hun sputum hebben, zoals bepaald met 
microscopie, zijn het meest besmettelijk. Vooral deze patiënten laten een positieve sputumuitstrijk 
(“sputum smear”) zien in de microscopie. De meeste nationale tuberculosebestrijdingsprogramma’s 
vertrouwen bijna volledig op het passief vinden van patiënten, d.w.z. zij vinden gevallen onder 
symptomatische patiënten die zichzelf aanmelden bij gezondheidszorginstellingen. De directe 
microscopie van het sputum (DSSM = directe sputum smear microscopie) wordt gebruikt om patiën-
ten te onderzoeken met symptomen die duiden op longtuberculose en is vaak de enige 
diagnostische methode die beschikbaar is in armere landen. Diagnostische testen met betere labo-
ratoriumprestaties, bijvoorbeeld bacteriekweek (TBC kweek) of moleculaire opsporingsmethodes, 
zijn tot op heden niet breed beschikbaar vanwege hun kosten en/of technische moeilijkheidsgraad. 

DSSM is vrij ongevoelig (vergeleken met de TBC kweek bijvoorbeeld), en de gevoeligheid kan zeer 
variëren. Deze is afhankelijk van de grondigheid waarmee de monsters worden verzameld, de smear 
gemaakt wordt, en de gekleurde smears worden onderzocht. De gevoeligheid van DSSM is ook 
lager in HIV-positieve patiënten die, wegens veranderde immunopathologie, vaak paucibacillair 
zijn (d.w.z. microscopisch geen aantoonbare bacteriën in het sputum vertonen). Vanuit het perspec-
tief van de tuberculosebestrijding is DSSM arbeidsintensief en tijdrovend, het vereist bekwaam 
personeel en interne en externe kwaliteitsbewaking. Het is echter ook goedkoop en niet afhankelijk 
van zeer dure of gevoelige instrumenten, vandaar dat DSSM als test het meest voor de hand ligt. 
Vanuit het perspectief van de patiënt kan het DSSM op zichzelf een barrière vormen voor diagnose 
en toegang tot behandeling. De behoefte aan een laboratoriumgebonden diagnostisch proces zoals 
DSSM betekent dat een diagnose niet in de kleine gezondheidscentra, waar de meeste mensen met 
tuberculose in eerste instantie komen, voorhanden zal zijn. De patiënten moeten vaak naar een 
gezondheidszorginstelling met een laboratorium reizen en herhaalde bezoeken aan de gezond-
heidszorginstelling afl eggen om meerdere sputummonsters af te staan en hun testresultaten te 
ontvangen. Deze achtergrond wordt beschreven in Hoofdstuk 1 van dit proefschrift. 

Het eerste deel van dit proefschrift beschrijft verder een aantal systematische reviews van de litera-
tuur relevant voor de optimalisering van de diagnostische diensten voor TBC in kansarme 
omgevingen. Serologische testen, waarvan sommige in een eenvoudig en snel testformaat beschik-
baar zijn, zijn commercieel verkrijgbaar en worden wijd en zijd verkocht, in het bijzonder in armere 
landen.
Hoofdstuk 2 beschrijft twee systematische literatuurreviews die zich concentreren op de prestaties 
van deze serologische testen. In het algemeen verschilden de testen sterk in hun gevoeligheid en 
specifi citeit en geen van de testen presteerde goed genoeg om microscopie te vervangen. Het 
hoofdstuk vestigt ook de aandacht op de slechte kwaliteit van de serologische testevaluaties, en 
het gebrek aan studies over de prestaties van deze testen in HIV-positieve patiënten en in kinderen. 

Op de korte en middellange termijn zal de diagnose van tuberculose op de perifere niveaus van de 
gezondheidszorg in armere landen vooralsnog afhankelijk blijven van de microscopie. Het is dus van 
belang dat door onderzoek manieren geïdentifi ceerd en geëvalueerd worden waarop DSSM effi -
ciënte en patiëntvriendelijke diensten kan ondersteunen om daarmee de toegankelijkheid van 
TBC-patiënten tot behandeling te verhogen. Het is ook belangrijk om manieren te onderzoeken 
waarop DSSM gevoeliger gemaakt kan worden.
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Tot 2007 schreven internationale richtlijnen voor om, voor de diagnose van longtuberculose, 
microscopische onderzoek op ten minste drie sputummonsters te doen. Hoofdstuk 3 beschrijft een 
systematisch review van studies die de diagnostische opbrengst van elk van de drie vereiste spu-
tummonsters kwantifi ceerden. Een totaal van 37 studies kwamen in aanmerking voor opname in de 
review. Analyse van deze studies bracht aan het licht dat door het onderzoeken van een derde mon-
ster de totale gevoeligheid gemiddeld met 2% tot 5% toenam. De auteurs van de geanalyseerde 
studies suggereerden dat het verminderen van het minimum aantal te onderzoeken monsters van 
drie tot twee de opsporing van TBC kon verbeteren door de onhandelbare werkbelasting in labora-
toria te verminderen, waarmee tevens indirect de kwaliteit van de uitgevoerde microscopie was te 
verbeteren. Er werd ook verondersteld dat als deze twee monsters op dezelfde dag zouden kunnen 
worden onderzocht, de dienstverlening aan patiënten klantvriendelijker zou worden. De meeste 
studies in de systematische review erkenden dat er onvoldoende bewijs was dat de eerste, tweede 
en derde onderzochte monsters ook inderdaad het eerste, tweede en derde verzamelde monster 
waren. Dus voor de diagnose die op twee sputummonsters van dezelfde dag gebaseerd wordt, is 
het belangrijk om ervoor te zorgen dat het tweede verzamelde monster (d.w.z. het  “ochtend”-mon-
ster) niet de gevoeligheid van een dergelijke benadering bepaalde. Men erkende ook dat de 
reductie van het minimum aantal onderzochte monsters de algemene aantallen patiënten, die als 
smearpositief worden geïdentifi ceerd, niet noemenswaardig zou verminderen mits dit gebaseerd is 
op één enkele positieve smear en dat een smear met slechts een paar bacteriën als positief wordt 
beschouwd. Tot 2007 vereiste de defi nitie van een smearpositieve patiënt (die volledig op deze 
microscopie was gebaseerd) twee positieve uitstrijken (elke op 1+ of meer gewaardeerd); een reduc-
tie van het aantal onderzochte monsters zou dan het aantal bevestigende smears en zo het aantal 
smearpositieve gevallen aanzienlijk verminderen. In sommige landen hing tot dan toe de toeganke-
lijkheid tot de beste beschikbare behandeling van TBC af van het al dan niet smearpositief zijn.

Hoofdstuk 4 vat twee systematische reviews samen waarin het bewijsmateriaal wordt besproken 
dat microscopie zou kunnen worden geoptimaliseerd door: a) fl uorescentiemicroscopie (FM); en b) 
chemische en/of fysische sputumverwerkingsmethoden. De review van de FM constateerde dat: a) 
de directe fl uorescentiemicroscopie gemiddeld 10% gevoeliger was dan de directe Ziehl-Neelsen 
(ZN) microscopie, met vergelijkbare specifi citeit; b) om dezelfde gevoeligheid te bereiken, FM 
ongeveer 25% van de tijd kostte van ZN microscopie; en c) dat FM bijzondere waarde heeft in het 
onderzoek van paucibacillaire HIV-positieve patiënten. FM werd echter ervaren als gecompliceerd 
en duur en er werden aanzienlijke moeilijkheden ervaren bij het invoeren in arme omgevingen. Aan 
de andere kant werd de positieve ontwikkeling belicht van nieuwe, eenvoudige en robuuste FM-
systemen gebaseerd op lichtgevende dioden (LEDs) die spoedig voor evaluatie beschikbaar zouden 
komen. De review over de monsterverwerking toonde aan dat a) sputumverwerking (hoofdzakelijk 
met bleekmiddel of natriumhydroxide) gemiddeld 18% gevoeliger was dan DSSM, met vergelijk-
bare specifi citeit; b) sputum wat gedurende de nacht aan sedimentatie wordt onderworpen, 
voorafgegaan door behandeling met ammoniumsulfaat of bleekmiddel, gemiddeld een 23% hogere 
gevoeligheid gaf met vergelijkbare specifi citeit; en c) het chemisch verwerken van sputum gevolgd 
door centrifugeren ook de gevoeligheid verhoogde, met vergelijkbare specifi citeit, maar er werden 
zorgen uitgesproken over de haalbaarheid en de veiligheid van methodes die centrifugeren van 
bewerkt sputum vereisen. De resultaten van dit en andere reviews, leidde tot de oproep voor wijd-
verspreide implementatie van sputumbewerking met bleekmiddel voor het opsporen van TBC in 
ontwikkelingslanden. In Hoofdstuk 5 wordt hier tegen gewaarschuwd en wordt de nadruk gelegd 
op de tekortkomingen in het bereik en in de details van het beschikbare bewijs voor het gebruik van 
bleekmiddel voor sputumverwerking voorafgaand aan microscopie, en op tekortkomingen in het 
ontwerp van de tot dan toe gedane evaluatiestudies. Dit hoofdstuk eindigt met advies voor verbe-
tering van de opzet van toekomstige evaluaties.
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Het tweede deel van dit proefschrift beschrijft studies die de beperkingen van de conventionele 
DSSM onderzoeken. Met gebruikmaking van het Piot Model dat in de inleiding wordt beschreven, 
werden verscheidene aspecten van DSSM die voor optimalisering in aanmerking kwamen geïdenti-
fi ceerd en onderzocht. Allereerst was het duidelijk dat veel patiënten met tuberculose-achtige 
verschijnselen het zoeken van medische hulp uitstellen en dat lang kunnen volhouden. In Hoofdstuk 
6 worden de resultaten van een studie in Kameroen over uitgesteld bezoek aan TBC centra vergele-
ken met de resultaten van een identieke studie die eerder in Ethiopië werd uitgevoerd. Uitstel van 
de kant van de patiënt kwam minder vaak voor in Kameroen dan in Ethiopië en duurde ook korter. In 
beide studies werden fi nanciële beperkingen gemeld als oorzaak van langdurig uitstel. Het bezoe-
ken van traditionele genezers werd ook geassocieerd met vertraagd gebruik van medische 
gezondheidszorg en dit was het geval in zowel Kameroen als in Ethiopië. Ons onderzoek brengt aan 
het licht dat in beide landen, ondanks de economische en culturele verschillen, acties gericht op het 
betrekken van traditionele genezers bij gezondheidszorg en het aanmoedigen van het doorverwij-
zen van patiënten met TBC symptomen naar medische instellingen voor het laten doen van DSSM, 
uitstel kan verminderen en het aantal ontdekte TBC gevallen van kan verhogen.

In Hoofdstuk 7 worden de directe patiëntenkosten gerelateerd aan het zoeken naar een TBC diag-
nose geanalyseerd in twee studies in Nepal en Jemen. Deze kosten bleken aanzienlijk. Een zeer 
belangrijke bevinding van deze studies was dat de directe kosten gerelateerd aan elke dag van het 
tweedaagse diagnostische proces gelijk waren, zodat voltooiing van de diagnostiek in één enkele 
dag de directe kosten voor patiënten ongeveer zou halveren. Een andere belangrijke bevinding was, 
dat - hoewel men vaak denkt dat een diagnose middels een sputumsmear gratis is - een wezenlijke 
component van de directe kosten uit betalingen aan de gezondheidszorginstelling bestaan. Dit 
onderzoek toonde dus verder aan dat kansen om de microscopische diagnostiek te optimaliseren 
liggen in het terugbrengen van het diagnostisch proces tot één enkele dag en het kwijtschelden van 
de vergoedingen aan de kliniek die betrekking hebben op het vaststellen van tuberculose.

In Hoofdstuk 8 wordt nog een verdere beperking van de microscopie van sputum geïdentifi ceerd: 
een belangrijke reden voor de slechte gevoeligheid van DSSM is de te korte tijd die onder routine-
omstandigheden in microscopie wordt geïnvesteerd. In een districtsziekenhuis in Kameroen 
werden sputumsmears gemiddeld 2 minuten en 6 seconden onderzocht. Het opnieuw onderzoeken 
van de uitstrijken gedurende de internationaal geadviseerde duur van het onderzoek (tot 10 minu-
ten), verhoogde het aantal bewezen gevallen met maximaal 70%. Wel bleek dat dit in de praktijk 
onmogelijk wordt gemaakt door de werkbelasting en personele beperkingen waarmee vele gezond-
heidslaboratoria te kampen hebben, in het bijzonder in sub-Sahara Afrika.

In deel drie van dit proefschrift worden studies beschreven die manieren identifi ceerden en evalu-
eerden waarmee de microscopie zou kunnen worden geoptimaliseerd. Hoofdstuk 9 beschrijft een 
evaluatie van een sputumbewerkingsmethode waarbij het sputum gedurende de nacht bewerkt 
wordt met bleekmiddel. Dit onderzoek komt direct voort uit het werk dat in Hoofdstukken 4 en 5 
wordt beschreven. Deze studie werd uitgevoerd in een TBC/HIV kliniek in Mathare, Nairobi (Kenia). 
Het doel van de studie was om de gebreken in het ontwerp van vorige evaluaties te vermijden en 
zich te richten op geïdentifi ceerde defi ciënties in het beschikbare bewijs. De monsters werden ver-
zameld onder begeleiding van opgeleid personeel, de DSSM was van een aangetoonde uitstekende 
kwaliteit, en alle microscopie werd uitgevoerd door hetzelfde personeel in één instelling met 
dezelfde microscopen. Voorts hadden de microscopisten geen kennis van andere microscopieresul-
taten. Een belangrijke verbetering was dat het verwerkingsproces gestandaardiseerd was: 
“chloorbleekmiddel” werd geïdentifi ceerd als natriumhypochloriet (3.5% NaOCl), NaOCl werd 
opgeslagen volgens op bewijs gestaafde aanbevelingen en de activiteit van NaOCl werd op regel-
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matige basis chemisch gecontroleerd. In Mathare, waar de HIV-prevalentie hoog is, constateerde 
men dat de gestandaardiseerde natriumhypochloriet bleekmiddelmethode goedkoop was en zelfs 
23% voordeliger was voor het opsporen van TBC-gevallen dan de directe microscopie.

Hoofdstuk 10 beschrijft een evaluatie van verschillende drempelwaarden voor het vaststellen van 
de positiviteit van een sputumsmear die werd uitgevoerd op basis van de beleidsrelevante onder-
zoeksvragen vermeld in Hoofdstuk 3. Deze studie, die ook in de Mathare TBC/HIV kliniek in Kenia 
werd gehouden met dezelfde strikte kwaliteitscriteria als hierboven beschreven, evalueerde het 
effect van het reduceren van het aantal onderzochte monsters (van drie tot twee) op de detectie van 
smearpositieve TBC-gevallen en op laboratoriumwerkbelasting. De detectie van smearpositieve 
gevallen steeg met maximaal 17% in vergelijking met andere defi nities die momenteel in gebruik 
zijn in nationale TBC-bestrijdingsprogramma’s, wanneer één positieve uitstrijk met ≥4 AFB/100 HPF 
als defi nitie voor positiviteit werd gehanteerd. Het totaal aantal onderzochte uitstrijken zou kun-
nen worden verlaagd met 36% als gebruik wordt gemaakt van de defi nitie die uitgaat van één 
positieve smear. Een belangrijke bevinding, relevant om onderzoek van twee sputummonsters op 
dezelfde dag voor te stellen, was dat de ochtendmonsters in deze studie, hoewel waarschijnlijk 
kwantitatief positiever (d.w.z. die een hogere mate van positiviteit hebben) dan een zgn. eerste of 
derde spot sputummonster met de verminderde drempel voor positiviteit, niet eerder als positief 
zouden worden beschouwd en waarschijnlijk eerder positief zouden worden bevonden met de toen 
gebruikelijke defi nitie van een positieve smear.

In Hoofdstuk 11, voortbordurend op de bevindingen van Hoofdstukken 3 en 10, onderzochten we 
“frontloading” microscopische dienstverlening waarbij minstens twee sputumonderzoeken op de 
eerste dag worden gedaan. We vergeleken conventionele methoden met methoden gebruikma-
kend van drie monsters (als zgn. spot-ochtend-spot inzamelingen) en twee monsters (als 
spot-ochtend) en vergeleken deze vervolgens met, respectievelijk, een frontloaded equivalent van 
spot-spot-ochtend en spot-spot. We vonden geen verschil tussen conventionele en frontloaded 3-
monster methoden, noch tussen conventionele en ”frontloaded” 2-monster methoden. We 
concludeerden dat frontloaded microscopiediensten gecombineerd met de verminderde drempel 
voor positiviteit en het verminderde aantal onderzochte monsters, een manier zou kunnen zijn om 
de patiënten verdacht van TBC nog op dezelfde dag te diagnosticeren en door te verwijzen voor 
behandeling. Naar verwachting zou dit redelijkerwijs de hoge aantallen van patiënten die uitvallen 
gedurende het diagnostisch proces in een aantal nationale TBC- programma’s alsook de fi nanciële 
lasten die door patiënten worden gedragen en die in Hoofdstukken 6 en 7 worden beschreven, ver-
minderen.

In Hoofdstuk 12, gebruikmakend van gegevens van het laboratoriumregister van een druk districts-
ziekenhuis in Malawi, modelleerden we het potentieel van de WHO beleidsveranderingen met 
betrekking tot deze microscopie (verlaagde drempel voor een positieve uitstrijk, een veranderde 
defi nitie van een positief geval en de vermindering van het minimum aantal onderzochte monsters), 
gecombineerd met de introductie van de fl uorescentiemicroscopie, om de diensten van deze 
microscopie te verbeteren. Het bleek dat de gecombineerde implementatie van de nieuwe beleids-
aanbevelingen en de LED-fl uorescentiemicroscopie de opsporing van smear-positieve 
TBC-gevallen wezenlijk kan verhogen.
a) De toename van smear positieve TBC detectie die direct gerelateerd was aan de verminderde 
drempels voor de nieuwe defi nitie voor een positieve uitslag en 
b) de vermindering van werkbelasting om die adequate tijden van het microscopisch smearonder-
zoek mogelijk te maken die in Kameroen werden gemeld, werden geassocieerd met verhoging van 
de TBC detectie tot zelfs 70%.
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De toename van de detectie door een verhoogde limiet van 10 minuten voor de miscroscopische 
detectie van TBC werd beschreven in Hoofdstuk 8, maar dit bleek onmogelijk met het toen heer-
sende beleid en de toen bestaande technologie. De studie die in Hoofdstuk 12 wordt beschreven 
wijst er op dat het wel mogelijk is met het nieuwe beleid en nieuwe technologieën en dat het kan 
worden bereikt met bestaand personeel en minimale extra uitgaven.

In Hoofdstuk 13 wordt de analyse van de gegevens van de Nairobi-studie beschreven om te bepalen 
of met name die patiënten die slechte kwaliteit sputummonsters voor onderzoek aanboden gebaat 
zouden zijn bij de verlaagde drempels voor het bepalen van positieve uitstrijkjes en de diagnose van 
een smearpositieve patiënt. Aangezien het in verscheidene landen wordt gemeld dat vrouwen vaker 
monsters van slechte kwaliteit produceren dan mannen, onderzochten wij of vrouwen eerder als 
smearpositieve gevallen zouden worden gedefi nieerd wanneer er gebruik wordt gemaakt van de 
herziene defi nitie van smearpositieve patiënten. In deze studie werd gevonden dat het verlagen van 
de drempels resulteerde in de detectie van meer positieve gevallen onder vrouwelijke patiënten, 
zelfs daar waar de patiënten al goed werden geïnstrueerd in het produceren van sputum en waar de 
microscopie van uitstekende kwaliteit was. Deze hogere detectie vond men voornamelijk met de 
sputummonsters die van slechte kwaliteit waren, wat meer bij vrouwen voorkwam. De gevolgen van 
HIV bij de detectie van TBC met verschillende defi nities vereist nog verdere studie. 

Tijdens de periode van dit onderzoek ontwikkelde de WHO een proces voor het evalueren van 
bewijs gerelateerd aan nieuwe middelen voor TBC-bestrijding en het uitbrengen van advies met 
betrekking tot beleid. 
De details van dit beleidsproces van de WHO zijn openbaar gemaakt en het blijkt dat de ontwikke-
ling, de evaluatie en de goedkeuring van de WHO van nieuwe middelen voor bestrijding hierdoor 
zeer vergemakkelijkt worden. Dit beleidsproces en de huidige basis voor bewijs voor de diagnose 
van TBC worden beschreven in Hoofdstuk 14.1. Een algemene discussie van de in dit proefschrift 
beschreven resultaten staat tenslotte in Hoofdstuk 14.2 beschreven.
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