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De onderzoeken in dit proefschrift geven een beschrijving van de epidemiologie van 
tuberculose (TB) in een plattelands bevolking in het westen van Kenia, met een hoge 
HIV prevalentie. Het voornaamste doel van de onderzoeken was om het opsporen van 
personen met besmettelijke TB in de onderzochte populatie te evalueren. Tuberculose 
is een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte in Afrika. Opsporing van personen 
met besmettelijke TB (case finding), gevolgd door een effectieve behandeling, is een 
belangrijke pijler van de tuberculosebestrijding. Case finding wordt in Afrika over het 
algemeen als onvoldoende beschouwd. Er zijn nog niet veel populatie onderzoeken 
gedaan naar de prevalentie van TB en de toereikendheid van case finding in Afrikaanse 
populaties met een hoge HIV prevalentie. 

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de kenmerken en ziektelast van TB, en van de 
relatie tussen TB en HIV. Concepten die relevant zijn voor de tuberculosebestrijding 
en voor het meten van de ziektelast en de opsporing worden beschreven, evenals 
het gebied waar de onderzoeken plaats vonden. Deze werden uitgevoerd bij 
volwassenen die onderdeel uitmaken van een health en demografic surveillance 
system (HDSS), dat een totale bevolking van ongeveer 225.000 personen omvat in 
drie gebieden: Asembo (Rarieda District), Gem District en Karemo (Siaya District). 

Hoofdstuk 2 beschrijft een onderzoek naar de prevalentie van bacteriologisch 
bevestigde pulmonale tuberculose (PTB) in de populatie van Asembo en Gem. Alle 
personen van 15 jaar en ouder die in 40 willekeurig geselecteerde clusters woonden 
kwamen voor deelname in aanmerking. Tijdens huisbezoeken werden bij 20.566 
deelnemers een symptomenvragenlijst afgenomen en verstrekten 20.409 (99%) van hen 
monsters voor microscopisch onderzoek van een sputumuitstrijkje (smear). Van 19.216 
(93%) deelnemers werd een thorax röntgenfoto gemaakt in een nabij gestationeerde 
mobiele röntgeneenheid, en 7342 deelnemers kwamen in aanmerking voor afname 
van een extra sputummonster voor mycobacteriële kweek; 123 deelnemers hadden 
PTB, gedefiniëerd als een positieve kweek voor Mycobacterium tuberculosis of 
twee positieve sputumuitstrijkjes. De prevalentie was hoog: 6.0 per 1000 voor alle 
bacteriologisch bevestigde PTB en 2.5 per 1000 voor smear-positieve PTB. Van de 101 
deelnemers met PTB die op HIV werden getest, waren er 52 (51%) HIV-geïnfecteerd. 
We schatten, met behulp van provinciale surveillance rapporten en gegevens van 
huis aan huis HIV onderzoek in de HDSS, dat 48% van de prevalente en 65% van de 
bij het TB programma aangemelde PTB gevallen aan HIV toe te schrijven waren. HIV-
geïnfecteerde PTB gevallen werden sneller opgespoord (1,4 ontdekte gevallen per 
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persoonsjaar) in vergelijking met HIV-ongeïnfecteerde (0,6 gevallen per persoonsjaar). 
De proportie opgespoorde gevallen, uitgedrukt als de case detection rate, was echter 
lager: 56% van HIV-geïnfecteerde en 65% van de HIV-ongeïnfecteerde TB patiënten 
werden ontdekt. Dat was minder dan de schatting voor Kenia en de streefwaarde van 
de World Health Organization op dat moment. De bevindingen suggereren dat niet 
gediagnosticeerde besmettelijke TB veel voorkomt in deze populatie en dat case finding 
verbeterd dient te worden, zowel in de HIV-geïnfecteerde als de HIV-ongeïnfecteerde 
populatie. De meeste van de in het onderzoek gevonden prevalente gevallen zouden 
niet gevonden zijn door de gangbare case finding methode. Deze methode is gebaseerd 
op microscopisch sputumonderzoek van patiënten met langdurige hoest die zelf naar 
de gezondheidszorg gaan. Een kwart van de prevalente gevallen had geen zorg gezocht. 
Om factoren te identificeren die van invloed zijn op case finding, zijn in hoofdstuk 3 de 
eigenschappen vergeleken van 194 patiënten die met PTB gediagnosticeerd waren in 
de gezondheidszorg met die van 88 patiënten die gevonden werden in het prevalentie 
onderzoek. De laatste groep was niet op TB behandeling op het moment van deelname 
aan het prevalentieonderzoek en waren geïnterviewd over hun contacten met de 
gezondheidszorg. HIV-geïnfecteerde PTB patiënten werden sneller ontdekt dan niet-
HIVgeïnfecteerde, wat grotendeels verklaard werd door de aanwezigheid van hoest, ziekte 
en klinisch gediagnosticeerde smear-negatieve PTB. Patiënten zonder HIV-infectie die 
ouder waren, vrouw, minder ziek of hoestten voor een kortere duur werden minder snel 
gedetecteerd door de gezondheidszorg. Huidig of vroeger alcoholgebruik was geassocieerd 
met een tragere opsporing in beide groepen. Onder smear-positieve patiënten was de 
mediane duur van de gerapporteerde hoest significant langer (6,9 maanden) bij HIV-
geïnfecteerde patiënten dan bij patiënten zonder HIV infectie (4,0 maanden). Consultatie 
van de gezondheidszorg was lager bij oudere prevalente patiënten, maar verschilde niet 
naar geslacht. Ter verbetering van de case finding in deze populatie, is een snellere 
verdenking van PTB onder vrouwen en ouderen die niet met HIV geinfecteerd zijn nodig, 
naast de reeds aanbevolen intensivering van case finding bij HIV-geïnfecteerde personen. 

In de meeste bevolkingsgroepen met een hoge ziektelast van TB en HIV, kan de sterfte 
door TB niet direct worden gemeten met sterfteregistratie, omdat deze vaak zeer 
onvolledig is. In de bevolking van het HDSS studiegebied is de sterfteregistratie wel 
volledig. In hoofdstuk 4 wordt de oversterfte en risicofactoren voor sterfte tijdens 
de behandeling beschreven in een cohort van patiënten die geregistreerd waren 
voor TB behandeling in de voormalige Bondo en Siaya districten tussen 2006 en 
2008. Het ruwe sterftecijfer tijdens de behandeling was 18,0 (95% CI 16,8-19,2) per 
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100 persoonsjaren, 8,8 keer hoger dan in de algemene bevolking gestandaardiseerd 
voor leeftijd en geslacht. Gecorrigeerd voor andere risicofactoren was de oversterfte 
hoger bij TB-patiënten die een HIV co-infectie hadden (excess hazard ratio 2,1; 95% 
CI 1.5-3,1) en lager bij patiënten van het vrouwelijk geslacht of die in een later jaar 
met de behandeling gestart waren. Sterfte tijdens de TB-behandeling was hoog bij 
patiënten met een onbekende HIV-status, en bij HIV-geïnfecteerde patienten die geen 
antiretrovirale therapie (ART) kregen, of van wie het gebruik van ART onbekend was. Het 
maximaliseren van deelname aan bestaande TB-HIV interventies zou de waargenomen 
daling van de TB sterfte verder bespoedigen, en zou bij HIV-geïnfecteerde TB-patiënten 
de sterfte tijdens de behandeling met tenminste een derde kunnen verminderen. 

Tuberculose prevalentieonderzoeken vereisen grote steekproeven. Screening wordt 
toegepast om deelnemers te selecteren voor sputumkweek (suspects) bij wie de kans om TB 
te vinden groter is, om zo de laboratorium werklast en de kosten te beperken. In hoofdstuk 
5 en 6 evalueren we de screening methoden die gebruikt zijn in ons prevalentieonderzoek. 
Om te beoordelen in welke mate gemiste afwijkingen op de thoraxfoto tijdens lezing in 
het veld onze TB prevalentieschatting hebben beïnvloed, vergeleken we de beoordeling 
van de thoraxfoto door de clinical officers met de classificaties van twee gespecialiseerde 
beoordelaars. Dit werd gedaan op een willekeurige steekproef van 1031 thoraxfoto’s  
met daaraan toegevoegd throaxfoto’s van alle bevestigde TB gevallen (hoofdstuk 
5). Het beoordelen van throaxfoto’s voor ‘any abnormality’ door de clinical officers 
had een hogere sensitiviteit (95%) dan beoordeling door specialisten (83% en 81%) in 
het identificeren van bacteriologisch bevestigde TB gevallen. De TB prevalentie werd 
onderschat met 1,5% - 5,0%. We concluderen dat screening van thoraxfoto’s voor ’any 
abnormality’ door clinical officers aanvaardbaar is. Daardoor zijn minder gespecialiseerde 
beoordelaars nodig, die met moeite te vinden zijn in de meeste Afrikaanse landen. 
 
In hoofdstuk 6 hebben we gekeken of varianten van de screeningsmethoden die 
in ons onderzoek werden gebruikt efficiënter zouden kunnen zijn, zodat het aantal 
deelnemers dat voor een thoraxfoto en / of sputumkweek in aanmerking komt 
aanzienlijk zou kunnen verminderen. We berekenden de sensitiviteit van verschillende 
screening-strategieën met bacteriologisch bevestigde TB als de gouden standaard, en 
vergeleken die met de methoden die in andere onderzoeken zijn toegepast. Screening 
met thoraxfoto’s voor ’any abnormality’ had een hogere sensitiviteit dan symptoom 
screening alleen. De sensitiviteit van screening met thoraxfoto’s was 94% (95% CI 88-
98%), en de specificiteit was 73% (95% CI 68-77). De sensitiviteit was iets lager in HIV-



181

geïnfecteerden (92%). De sensitiviteit van de strategieën die gebaseerd waren op de 
screening op symptomen was significant lager dan die gebaseerd op afwijkingen op 
de thoraxfoto, behalve voor ‘any TB symptom’. Deze laatste had 90% (95% CI 84-95) 
sensitiviteit (96% bij HIV-geïnfecteerde en 82% bij HIV-ongeïnfecteerde deelnemers), 
maar een lage specificiteit (32%; 95% CI 30-34). Microscopisch sputumonderzoek 
leverde geen extra suspects op. Een strategie waarbij screening op ‘any symptom’  
en beoordeling van de thoraxfoto opeenvolgend in plaats van parallel zouden 
worden toegepast,en waarbij de suspect criteria verschillen afhankelijk van de HIV-
status, zou het aantal benodigde thoraxfoto’s en sputumkweken met ongeveer 36% 
verminderen. De prevalentie zou echter met 11% onderschat worden. Gecombineerde 
screening op basis van symptomen en thoraxfoto had de hoogste sensitiviteit en 
blijft belangrijk voor het identificeren van suspects in TB prevalentieonderzoeken 
waar sputumkweek van alle deelnemers niet haalbaar is. Symptoom screening 
alleen is van waarde voor TB case finding, vooral in HIV-geïnfecteerde populaties. 

Hoofdstuk 7 geeft een algemene bespreking van de studiebevindingen, en geeft 
suggesties met betrekking tot het verbeteren van TB case finding, en hoe het effect 
daarvan op de transmissie en sterfte geëvalueerd zou kunnen worden.




