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Zuid Afrika behoort volgens de Wereld Gezondheids Organisatie tot de 22 landen met 
de hoogste tuberculose (tbc) ziektelast. In 2011 was tbc de belangrijkste doodsoorzaak 
in Zuid Afrika met een sterftecijfer van 49 (95% BI 21-87) per 100.000 bevolking. In 
hetzelfde jaar werd de tbc prevalentie geschat op 768 (95% BI 399-1250) en incidentie 
op 933 (95% BI 819-1180) per 100.000 bevolking. Een kwart van alle aangegeven 
tbc patiënten in Afrika is afkomstig uit Zuid Afrika. De Zuid-Afrikaanse overheid 
beschouwt tbc als een belangrijke bedreiging van de volksgezondheid. Tbc is een 
aangifteplichtige ziekte en wordt gerapporteerd op lokaal, provinciaal en nationaal 
niveau. De WHO strategie voor tbc bestrijding werd in 1999 geintroduceerd.

Het opsporen van tbc patiënten is een essentieel onderdeel van deze strategie, 
omdat daarmee infectiebronnen in de algemene bevolking die M. tuberculosis 
bacteriën verspreiden worden gevonden. Door deze bronnen te behandelen, wordt 
de transmissie onderbroken. Het pad van begin van ziekte tot behandeling kan 
worden geïllustreerd met het ‘uienschil’ model en Piot model met de stappen: nieuwe 
ziekte, contact met gezondheidszorg, diagnose tbc, start behandeling, en afmaken 
behandeling. Het doel van dit proefschrift was om de opsporing van tbc patiënten in 
Zuid Afrika te onderzoeken in relatie tot deze modellen.

hoofdstuk 1 is de inleiding van het proefschrift met een overzicht van de 
achtergronden van tuberculose en de bestrijding ervan in Zuid Afrika, gevolgd door 
de onderzoeksvragen. 

hoofdstuk 2 beschrijft een prevalentiesurvey in twee wijken van Kaapstad die als 
doel had om de snelheid van de opsporing van tbc patiënten vast te stellen. In wijk 
A was de gecorrigeerde prevalentie van kweekpositieve tbc 32 (95% BI 25-42) per 
1000 bevolking. In wijk B was de gecorrigeerde prevalentie van kweek-positieve tbc 
24 (95% BI 17-32) per 1000 bevolking. De snelheid van detectie in wijk A was 0,38 per 
tbc patient per jaar en in wijk B 0,30 per tbc patient per jaar. In beide wijken was de 
prevalentie hoger en de snelheid van detectie lager dan nationale schattingen. De 
gevonden snelheid van detectie lijkt onvoldoende om tbc transmissie te onderbreken, 
en zou mede de stijgende tbc incidentie in Zuid Afrika kunnen verklaren. Verbetering 
van de opsporing van tbc patiënten blijkt hiermee van groot belang te zijn. 

hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van exit onderzoek bij twee eerstelijns klinieken 
in de Westkaap provincie van Zuid Afrika in 2011. De deelnemers aan dit onderzoek 
werden geïnterviewd en onderzocht bij het verlaten van deze klinieken om vast 
te stellen in hoeverre tbc werd gemist bij bezoekers van deze klinieken. Bij 22 (5%) 
deelnemers werd kweekpositieve tbc gevonden. Geen van hen had de kliniek bezocht 
wegens respiratoire symptomen, bij geen enkele was naar respiratoire symptomen 
gevraagd, en aan geen van hen was sputumonderzoek aangeboden tijdens hun 
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bezoek aan de kliniek. Dit onderzoek laat zien dat patiënten met besmettelijke tbc 
eerstelijns klinieken kunnen bezoeken zonder te, worden herkend en gediagnosticeerd. 
Gezondheidswerkers zouden tbc actief moeten opsporen onder bezoekers van deze 
klinieken, en dit niet beperken tot personen die respiratoire symptomen melden of 
HIV geïnfecteerd zijn.

Het onderzoek in hoofdstuk 4 had als doel het bepalen van de proportie patiënten 
die wel werd gediagnostiseerd met tbc maar niet op behandeling gezet. Tweede 
doel was het bepalen van de samenhang van deze proportie met eigenschappen 
van de bij het onderzoek betrokken 133 klinieken. De gemiddelde proportie was 
25% (95% BI 22-28%).  Indien een groter deel van de sputumresultaten binnen twee 
dagen beschikbaar was, brak een geringere proportie van patiënten het traject van 
diagnose naar behandeling vroegtijdig af (p=0,008). Drie groepen klinieken werden 
onderscheiden op basis van het percentage sputum resultaten dat binnen twee 
dagen beschikbaar was: groep 1 (0-32%), 2 (33-66%) en 3 (67-100%). In vergelijking 
met groep 1 was het vroegtijdig afhaken kleiner in groep 2 (odds ratio 0,73 (95% 
BI 0.48-1,13) en groep 3 (OR 0,62, 95% BI 0,39-0,99).  Dit onderzoek liet zien dat de 
proportie patiënten die wel wordt gediagnosticeerd maar niet op behandeling gezet 
gerapporteerd zou moeten worden en dient te worden teruggedrongen.

Het onderzoek in hoofdstuk 5 vond plaats in dezelfde 133 klinieken en had tot doel 
om vast te stellen hoeveel tbc werd gevonden bij gezondheidswerkers in vergelijking 
met de algemene bevolking en de mate waarin infectiepreventie werd toegepast. 
De gestandaardiseerde incidentie ratio van sputumpositieve tbc bij deze eerstelijns 
gezondheidswerkers liet zien dat het risico op tbc meer dan tweemaal zo hoog was 
als in de algemene bevolking. Het aantal tbc patiënten onder gezondheidswerkers 
was geassocieerd met de infectiepreventiescore (OR 1,04, 95%BI 1,01-1,08) en het 
aantal gezondheidswerkers in de kliniek OR 3,78, 95%BI 1,77-8,1).  In multivariarate 
analyse was alleen de associatie met het aantal gezondheidswerkers significant (OR 
3,33, 95%BI 1,37-8,1). Dit onderzoek suggereert een hoog arbeidsgerelateerd risico 
op tbc bij gezondheidswerkers dat niet goed werd gemeten door het instrument voor 
het meten van infectiepreventie. Lokaal gevalideerde instrumenten zouden moeten 
worden ontwikkeld die die risico beter meten.  Om te volgen of het tuberculoserisico 
bij gezondheidswerkers wordt teruggedrongen zou gebruik kunnen worden gemaakt 
van hierop toegesneden surveillance. 

Het onderzoek in hoofdstuk 6 had als doel de incidentie te bepalen van tbc bij 
veldwerkers betrokken bij onderzoek in de Westkaap provincie. In het onderzoek 
werden 180 veldwerkers geincludeerd. In 250,5 persoon-jaren werden 11 tbc gevallen 
gevonden, een tbc incidentie van 4,4 (95% BI 2,5-7,9) per 100 persoon-jaren. Dit risiso 
was, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, 2,5 maal zo hoog als onder de algemene 
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bevolking (gestandaardiseerde ziekteratio 2,5 (95% BI 1,3 – 4,3)). Onderzoekers dienen 
beleid te formuleren en maatregelen te nemen om het risico op tbc bij veldwerkers 
te verminderen en snelle toegang tot de gezondheidszorg te bevorderen indien toch 
tbc optreedt.

In hoofdstuk 7 worden de resultaten van het onderzoek nader beschouwd. Het 
onderzoek heeft laten zien dat de opsporing van tbc in Zuid Afrika onvoldoende 
is om transmissie terug te dringen, zowel onder de algemene bevolking als bij 
gezondheidswerkers. Interventies om de opsporing en toeleiding naar behandeling 
te verbeteren dienen te worden ontwikkeld en geëvalueerd.
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