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Tuberculose (tbc) is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie 
Mycobacterium tuberculosis. Sputum-positieve tbc ofwel ‘open tbc’, de meest 
besmettelijke vorm van tbc, wordt gediagnosticeerd als er onder de microscoop tbc 
bacteriën te zien zijn in het sputum (opgehoest slijm) van een patiënt. Als er sprake is 
van ongevoeligheid tegen een of meerdere medicijnen (antibiotica), wordt er gesproken 
van resistente tbc. Multiresistente tbc (mdr-tbc) is ongevoelig voor de twee meest 
effectieve eerstelijns medicijnen en is veel lastiger te behandelen dan niet mdr-tbc. 
Voor de behandeling van mdr-tbc wordt gebruik gemaakt van tweedelijns medicijnen, 
die minder effectief zijn en meer bijwerkingen geven. 

Dit proefschrift beschrijft de epidemiologie van mdr-tbc in China, om bij te dragen 
aan de ontwikkeling van een meer effectieve preventie en bestrijding van mdr-tbc 
in dit land. Meer specifiek is gepoogd om de prevalentie van mdr-tbc in China te 
bepalen, patiënt-gerelateerde risicofactoren voor mdr-tbc in China vast te stellen, de 
behandeluitkomsten van mdr-tbc met behulp van een standaard regime te bepalen, 
gezondheidszorg gerelateerde risicofactoren zoals de beschikbaarheid van de juiste 
medicijnen en het gebruik van ongeschikte behandelingen te identificeren, en ten slotte 
om de bestaande praktijk van tbc infectiehygiëne in China te beoordelen.

Hoofdstuk 1 geeft een globaal overzicht van de epidemiologie, ontwikkeling, en 
transmissie van mdr-tbc en risicofactoren voor mdr-tbc, en de specifieke mdr-tbc 
situatie in China. Met meer dan 9 miljoen gevallen en bijna 2 miljoen doden per jaar, 
blijft tbc wereldwijd een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit. Resistente 
tuberculose, in het bijzonder mdr-tbc vormt een grote uitdaging voor de wereldwijde tbc 
bestrijding en is in vele landen uitgegroeid tot een serieus volksgezondheidsprobleem.

Volgens de ramingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), heeft China 
het op één na grootste aantal tbc gevallen in de wereld, met meer dan 1,3 miljoen 
nieuwe gevallen per jaar. Van de 37 gemelde overdraagbare ziekten bij China, levert de 
ziekte tbc de meeste gevallen en sterfgevallen. China heeft ook een hoge prevalentie 
van resistente tbc, en behoort hiermee niet alleen tot de 22 landen met de hoogste tbc 
ziektelast maar ook tot de 27 landen met de hoogste mdr-tbc ziektelast. Op basis van een 
recente landelijk onderzoek naar tbc resistentie, werd geschat dat er per jaar 120.000 
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nieuwe mdr-tbc gevallen ontstaan in China. Dit laat zien dat mdr-tbc een belangrijk 
volksgezondheidsprobleem is in China.
 
Het probleem van resistente tbc is voornamelijk door de mens veroorzaakt. Er zijn 
vier belangrijke categorieën van risicofactoren voor resistente tbc: gezondheidszorg 
gerelateerde risicofactoren, aan het gedrag van de patiënt gerelateerde risicofactoren, 
socio-demografische risicofactoren en epidemiologische risicofactoren. De meeste 
risicofactoren zijn gerelateerd aan een slecht functionerend tbc bestrijdingsprogramma 
dat, bijvoorbeeld door het niet correct uitvoeren van de direct geobserveerde 
behandeling volgens WHO richtlijnen (DOTS). DOTS is een tbc bestrijdingsstrategie 
die ontwikkeld werd door de WHO nadat tbc in 1993 werd uitgeroepen tot een 
wereldwijde noodsituatie.

In het kader van de opvolger van DOTS, de ‘Stop TB’ strategie werd in oktober 2006 op 
twee verschillende plaatsen in China een proefprogramma opgezet voor programmatisch 
management van resistente tbc. Financiering kwam van het Global Fund against 
AIDS, Tuberculosis and Malaria. Eind juli 2010 was dit programma uitgebreid naar 
41 prefecturen en steden in 12 provincies. In de looptijd zijn 14.609 tbc patiënten met 
mogelijk  mdr-tbc gescreend op het hebben van resistente tbc, en 1.978 (13,5%) mdr-
tbc patiënten werden geïdentificeerd. Slechts 1.049 (53,0%) van hen werden behandeld 
met een behandeling zoals deze geadviseerd wordt door de WHO. In de afgelopen jaren 
heeft het ‘Global Fund model’ enige vooruitgang geboekt in de bestrijding van mdr-tbc 
in China.Het geografisch bereik wordt geleidelijk verder uitgebreid.

Hoofdstuk 2 presenteert een overzicht van de resultaten van onderzoek naar tbc resistentie 
in tien provincies (die 38% of 483 miljoen van alle 1,27 miljard inwoners in China 
omvatten), uitgevoerd tussen 1996 en 2004. De prevalentie van mdr-tbc varieerde sterk 
tussen de Chinese provincies. Van 14,059 sputum-positieve patiënten hadden 11.052 
(79%) niet eerder tbc gehad (nieuwe patiënten). De gewogen gemiddelde prevalentie 
van mdr-tbc bij alle patiënten was 9,3% (5,4% bij nieuwe patiënten en 25,6% bij al 
eerder behandelde patiënten). De meeste mdr-tbc patiënten waren ook ongevoelig 
tegen tenminste een van de andere medicijnen die standaard gebruikt worden in de 
behandeling van tbc. Deze studie toonde ook aan dat de prevalentie van mdr-tbc bij 
de tbc patiënten in China gemiddeld veel hoger was dan het wereldwijde geschatte 
gemiddelde van 4,8%.
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Hoofdstuk 3 omvat onderzoek naar risicofactoren voor mdr-tbc en met behulp van 
genotypering risicofactoren voor clustering van mdr-tbc in de provincie Shandong van 
China. Een patiënt-controle onderzoek werd uitgevoerd om alle 100 mdr-tbc patiënten 
te vergelijken met een willekeurige selectie van 97 tbc patiënten zonder resistentie, 
beide opgenomen in het provinciale tbc ziekenhuis van Shandong tussen april 2007 en 
juli 2009.  Het onderzoek toonde aan dat een groot deel van de mdr-tbc gevallen in de 
provincie Shandong door recente transmissie was veroorzaakt. Factoren die significant 
geassocieerd waren met mdr-tbc in multivariate analyse waren voorgaande tbc 
behandeling, aanwezigheid van tbc symptomen langer dan dan drie maanden voor het 
eerste bezoek aan dit tbc ziekenhuis, en een gebrek aan ziektekostenverzekering. Ook 
was mdr-tbc geassocieerd met een lagere sociaal-economische status en met een infectie 
door het Beijing genotype van de tbc bacterie.
 
Hoofdstuk 4 rapporteert de behandelingsresultaten in de tweede helft van 2008 van 
een cohort van mdr-tbc patiënten die in 2004 startten met een standaard behandeling, 
en evalueert de voorspellende waarde van de uitslag van sputum microscopie aan 
het einde van de behandeling voor de lange termijn. Uit ons onderzoek bleek dat het 
gerapporteerde genezingspercentage voor de mdr-tbc patiënten uit het 2004 cohort 
in de provincie Heilongjiang 83% was bij nieuwe tbc patiënten en 66% bij eerder 
behandelde patiënten - hoge waarden in vergelijking met wat wordt waargenomen in 
andere landen. Echter, een groot deel van deze mdr-tbc patiënten die genezen waren 
verklaard aan het einde van de behandeling was binnen vier jaar opnieuw ziek door 
tbc en/of gestorven. Dit laat zien dat conventionele sputum microscopie die gebruikt 
wordt om de behandeluitkomsten voor mdr-tbc patiënten vast te stellen dan wel de 
kwaliteit van rapportage van uitkomsten van de sputum microscopie gebrekkig waren. 
 
Hoofdstuk 5 beoordeelt de beschikbaarheid van de tweedelijns medicijnen en het gebruik 
van gevoeligheidstesten voor de behandeling van tuberculose in 4.675 klinieken in 12 
provincies. Tweede lijn medicijnen zijn overal verkrijgbaar in China voor de behandeling 
van zowel tbc als andere ziekten. Echter, slechts een fractie van de faciliteiten die resistente 
tbc diagnosticeren en behandelen gebruiken gevoeligheidstesten als leidraad voor de 
keuze van een behandelregime. Externe kwaliteitsbewaking is zelden aanwezig voor 
kweken en gevoeligheidstesten, terwijl sputum microscopie uitgevoerd werd in slechts 
ongeveer de helft van de laboratoria. De huidige praktijk met betrekking tot gebruik van 
tweedelijns medicijnen was sterk afwijkend van nationaal beleid, welke gestandaardiseerde 
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behandelingen met alleen eerste lijn middelen voorschrijft, zowel voor nieuwe als eerder 
behandelde tbc patiënten. Het type en het niveau van de gezondheidszorgklinieken waren 
belangrijkere voorspellers voor beschikbaarheid van tweedelijns medicijnen dan of ze 
specifieke tbc centra waren en hiermee onderdeel van het landelijke tbc programma. Op 
de lokaties waar tweedelijns medicijnen beschikbaar waren voor de behandeling van mdr-
tbc, waren in ongeveer een derde van de klinieken minder dan drie verschillende klassen 
van tweedelijns middelen aanwezig. Gebruik van behandelregimes met een onvoldoende 
aantal effectieve geneesmiddelen vergroot de kans op verdere resistentie, wat kan leden tot 
extensief resistente tuberculose (xdr-tbc).

Hoofdstuk 6 beschrijft de verschillende tbc behandelregimes zoals gebruikt in zes 
verschillende tbc ziekenhuizen in China. Dit onderzoek toonde aan dat slechts 18% 
van de nieuwe tbc patiënten en 9% van de eerder behandelde patiënten de standaard 
tbc behandelingen volgens de richtlijnen kreeg voorgeschreven. Dit wijst erop dat 
onjuiste tbc behandelregimes gangbaar zijn in de Chinese tbc ziekenhuizen, wat 
het risico op het ontwikkelen van resistente tbc verhoogt. Hoewel tbc ziekenhuizen 
betere apparatuur hebben en meer goed opgeleid medisch personeel hebben dan de tbc 
centra, is er een overduidelijk gebrek aan naleving van de vastgestelde standaard tbc 
behandelprotocollen.

Hoofdstuk 7 evalueert tbc infectiehygiëne in de tbc centra en de prevalentie van 
latente tbc infecties (LTBI) en tbc ziekte onder gezondheidszorgpersoneel in Henan, de 
provincie met de meeste inwoners (97 miljoen) in China en een hoge mdr-tbc prevalentie 
(12,9% in 2001). Spreekruimtes en ruimtes waar röntgenfoto’s gemaakt werden bleken 
niet gescheiden te zijn van wachtruimtes en administratieve ruimtes in het overgrote 
merendeel van de tbc centra. Mechanische ventilatie was in geen enkel tbc centrum 
beschikbaar. N95 maskers waren nergens beschikbaar voor gezondheidszorgpersoneel, 
en chirurgische maskers waren in de meeste tbc centra niet beschikbaar voor 
(verdachte) tbc patiënten. De LTBI prevalentie bij het gezondheidszorgpersoneel 
zonder een BCG vaccinatielitteken was 49.0%. Ouder personeel, personeel met een 
langere aanstellingsduur, en personeel van afdelingen met intensief contact met tbc 
patiënten hadden een hogere LTBI prevalentie.  Gezondheidszorgpersoneel in tbc 
centra op prefectuur niveau of met een intramurale afdeling had ook een hogere LTBI 
prevalentie. De prevalentie van actieve tbc ziekte was 6,7/1000 in medisch personeel, 
veel hoger dan de prevalentie (3,0/1000) in de algemene bevolking. Dit suggereert dat 
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tbc infectiehygiene in tbc centra in Henan provincie ontoereikend was en de prevalentie 
van LTBI en actieve tbc ziekte bij gezondheidszorgpersoneel hoog.

Hoofdstuk 8 bevat een algemene bespreking van de belangrijkste bevindingen zoals 
beschreven in dit proefschrift als mede een aantal van de methodologische kwesties 
zoals deze zich voordeden in de verschillende onderzoeken. In dit hoofdstuk wordt 
ook ingegaan op de uitdagingen voor mdr-tbc bestrijding in China, en hoe de mdr-
tbc  bestrijding in China kan worden verbeterd. Tenslotte staan in dit hoofdstuk enkele 
suggesties voor toekomstig onderzoek. De belangrijkste aanbevelingen voor de 
bestrijding van tbc in China zijn dat de beschikbaarheid van gevoeligheidstesten snel 
moeten worden uitgebreid om mdr-tbc te kunnen diagnosticeren bij alle bacteriologisch 
bevestigde tbc patiënten. Het huidige onjuiste gebruik van tweedelijns medicijnen moet 
worden verboden en gecontroleerd door middel van beleidswijzigingen. Beheer en 
gebruik van tweedelijns medicijnen voor tbc zou uitsluitend gebaseerd moeten zijn op 
resultaten van gevoeligheidstesten. Volledige dekking van het land met programmatische 
management van resistente tbc is dringend nodig. Tenslotte dient tbc infectiehygiëne in 
de gezondheidszorg in China versterkt te worden.
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