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SAMENVATTING 
 
Tuberculose (tbc) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium 
tuberculosis. De ziekte kent verschillende verschijningsvormen, waarvan sputum-positieve tbc 
(‘open tbc’) de meest besmettelijke is. Bij open tbc worden er onder de microscoop bacteriën 
gezien in het sputum (opgehoest slijm) van de patiënt. Tbc, mits niet multiresistent, is goed te 
behandelen met een combinatie van antibiotica, maar het is nog steeds de op één na dodelijkste 
infectieziekte wereldwijd. Ongeveer 10% van de mensen die door de bacterie worden besmet 
krijgt daadwerkelijk tbc, vooral mensen met een verminderde afweer. 
 
Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) is Vietnam het twaalfde land op de lijst 
van de 22 landen met de hoogste tbc ziektelast. Aangenomen werd dat het aantal nieuwe 
gevallen van tbc per jaar zou moeten dalen als minimaal 70% van de nieuwe gevallen van open 
tbc wordt opgespoord en als minimaal 85% van de tbc gevallen succesvol wordt behandeld. In 
2006 voldeed Vietnam al bijna 10 jaar aan deze door de WHO opgestelde doelstellingen. Toch 
was er geen daling te zien in de aangiftecijfers. Mogelijk komt dit omdat het percentage 
opgespoorde gevallen van tbc is overschat en dus minder dan 70% van de nieuwe gevallen 
wordt opgespoord. Andere mogelijke verklaringen voor dit verschijnsel zijn de opkomende 
HIV epidemie (HIV-geïnfecteerden hebben 20-30 keer zo vaak tbc als niet geïnfecteerden), 
snelle industrialisatie die leidt tot massale migratie en slechte leefomstandigheden voor de 
migranten, en suboptimale diagnose en behandeling van tbc in de groeiende private 
gezondheidssector. Dit proefschrift beschrijft het eerste nationale tbc prevalentie onderzoek dat 
vooral bedoeld was om een betere inschatting te kunnen maken van de tbc ziektelast in 
Vietnam.  
 
Hoofdstuk 1 bevat de introductie en de doelstellingen van dit proefschrift. Het hoofdstuk 
beschrijft de wereldwijde tbc epidemie in vogelvlucht en gaat in op de methoden voor het 
schatten van de tbc ziektelast, en de plaats die tuberculine surveys en tbc prevalentie surveys 
hierin innemen. Ook wordt het tbc bestrijdingsprogramma van Vietnam toegelicht. 
 
Hoofdstuk 2 presenteert de belangrijkste resultaten van de tbc prevalentie survey. Uit dit 
onderzoek onder een representatieve steekproef van 114.389 Vietnamezen bleek dat 
longtuberculose 1,6 keer zo vaak voorkwam als vooraf was geschat door de WHO. 
Aannemende dat onder kinderen jonger dan 15 jaar geen tbc voorkomt, hadden per 100.000 
Vietnamezen 145 open tbc (95% betrouwbaarheidsinterval (btbhi): 110-180). Mannen hadden 5 
keer zo vaak tbc als vrouwen, en de prevalentie van tbc nam toe per leeftijdsgroep, was hoger 
in agrarische dan in stedelijke en afgelegen (bergachtige) gebieden, en was hoger in het zuiden 
dan in het noorden van Vietnam.  
 
Gebruikmakend van de gegevens die verzameld werden in het nationale tbc onderzoek wordt in 
Hoofdstuk 3 een schatting gegeven van het percentage tbc gevallen dat behandeld wordt in de 
private gezondheidssector. Ook worden de demografische kenmerken van tbc patiënten die 
kiezen voor een behandeling in privé klinieken beschreven. We schatten dat ruim 8% (range 7-
20%) van alle tbc patiënten behandeld wordt in privé klinieken. Vooral in het zuiden kozen 
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relatief veel patiënten (12%) voor behandeling in een privé kliniek. Jonge mensen (15-35 jaar) 
en vrouwen kozen vaker voor behandeling in de private sector dan ouderen en mannen 
(respectievelijk 14% versus 6% en 17% versus 6%). 
 
In Hoofdstuk 4 onderzochten we of de mensen in de survey die meldden dat ze al minimaal 
twee weken hoestten al contact hadden gehad met de gezondheidssector, en, als dat het geval 
was, met welke aanbieder ze het eerst in aanraking waren gekomen. Bijna de helft van deze 
mensen had inderdaad contact gezocht met een gezondheidszorg aanbieder. De meeste van 
deze mensen hadden als eerste de apotheek bezocht (35%), gevolgd door plaatselijke 
gezondheidsposten (29%), gemeentelijke of provinciale ziekenhuizen (24%) en privé klinieken 
(10%). Hoewel volgens de richtlijnen van het Vietnamese tbc controleprogramma van deze 
mensen een sputum monster had moeten worden genomen, bleek dit in de praktijk zelden te 
zijn gebeurd. Alleen mensen die een provinciaal tbc ziekenhuis hadden bezocht meldden 
relatief vaak dat hun sputum was onderzocht. Bij 3% van de mensen die minimaal 2 weken 
hoestten vonden we in de survey tbc; 10% van deze tbc-patiënten vertelden ons dat hun sputum 
was onderzocht en 22% meldde dat er een longfoto was gemaakt bij een eerder bezoek aan een 
zorgaanbieder. Deze bevindingen maken duidelijk dat gezondheidswerkers getraind moeten 
worden om de diagnosestelling van tbc te verbeteren, met name als het gaat om sputum 
onderzoek bij mensen die al langer dan twee weken hoesten. 
 
In het tbc prevalentie onderzoek maakten we gebruik van twee methoden om mensen op te 
sporen die tbc zouden kunnen hebben: we namen een vragenlijst af waarin we vroegen naar tbc 
behandeling in het verleden en naar hoestklachten, en er werd een longfoto gemaakt. Van de 
mensen die eerdere tbc behandeling meldden, die zeiden dat ze al twee weken of langer 
hoestten met opgave van slijm, of van wie de longfoto afwijkingen liet zien die mogelijk 
duidden op tbc, werden 3 sputum monsters onderzocht op tbc. Hoofdstuk 5 beschrijft welke 
van deze twee opsporingsmethoden relatief de meeste tbc patiënten opleverde. De vragenlijst 
leverde 38% van de tbc gevallen op, terwijl de longfoto 91% van de gevallen opleverde. Omdat 
niet alle mensen de vragen hadden beantwoord en de longfoto hadden laten maken, hebben we 
gecorrigeerd voor missende waarden. We schatten dat we ongeveer 10% (95% btbhi 7-14%) 
van de tbc patiënten hebben gemist doordat deze mensen maar aan één van beide onderdelen 
deelnamen. We concluderen dat in tbc prevalentie onderzoek gebruik moet worden gemaakt 
van beide opsporingsmethoden, en dat alleen de vragenlijst niet genoeg is om tbc gevallen op te 
sporen. Om een goede schatting te kunnen maken van de prevalentie van tbc moet gecorrigeerd 
worden voor het effect van onvolledige deelname, omdat zowel de vragenlijst als de longfoto 
tbc patiënten kunnen missen.  
 
Armoede is een belangrijke risicofactor voor tbc. In onze studie werd het besteedbare inkomen 
per huishouden geschat aan de hand van negen indicatoren. In Hoofdstuk 6 onderzoeken we 
eerst of deze indicatoren een valide voorspelling kunnen geven van het besteedbare 
inkomensniveau per huishouden door gebruik te maken van een dataset van de Wereldbank die 
veel meer gegevens bevat en daardoor een goede schatting van het besteedbare inkomen kan 
maken. We concludeerden dat de negen indicatoren samen inderdaad een goede schatting van 
het besteedbare inkomensniveau geven. Het besteedbare inkomen zoals geschat in ons 
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onderzoek werd daarna verdeeld in vijf groepen (van laag naar hoog niveau). Vergeleken met 
de groep met het hoogste besteedbare huishoudinkomen, vonden we dat tbc 2,5 keer vaker 
voorkomt in de groep met het laagste besteedbare inkomen (95% btbhi 1,6-3,9). Ook in 
Vietnam is armoede dus een risicofactor voor tbc. 
 
Zoals eerder uitgelegd, krijgen niet alle geïnfecteerde mensen tbc. Daarom maken we 
onderscheid tussen Mycobacterium tuberculose (tuberculose) infectie en tbc. In de tuberculine 
survey onderzochten we kinderen tussen 6 en 14 jaar oud die in dezelfde gebieden leefden als 
de volwassenen in het tbc prevalentie onderzoek op tuberculose infectie (Hoofdstuk 7). Een 
tuberculose infectie kan worden vastgesteld met een mantoux test. Bij deze test wordt een 
beetje tuberculine onder de huid gespoten en wordt na twee à drie dagen de reactie gemeten. 
Een ‘positieve mantoux’ wordt geconstateerd als er een rood bultje met een doorsnede van 
minimaal 10 mm op de huid ontstaat. Van de 21.487 onderzochte kinderen had 17% een 
positieve mantoux. Hieruit berekenden we dat per jaar 1,7% van de totale populatie 
ge(her)infecteerd wordt met tuberculose (ARTI) (95% btbhi 1,5-1,8%). Tuberculose-infecties 
kwamen vaker voor in stedelijke dan in agrarische en afgelegen (bergachtige) gebieden, en 
oudere kinderen hadden vaker een positieve mantoux dan de jongste kinderen. Kinderen met 
een (recent) geval van tbc in hun gezin hadden 1,6 keer zo vaak een positieve mantoux als 
andere kinderen (p<0,05). 
 
In Hoofdstuk 8 bespreken we de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift en plaatsen die 
in een bredere context. Ook worden suggesties genoemd voor toekomstig onderzoek. We 
concluderen dat tbc vaker voorkomt in Vietnam en dat de programmatische opsporing van tbc 
in Vietnam dus minder goed voldoet dan dat vóór ons onderzoek werd aangenomen. Hoewel 
deze bevinding niet is te verklaren met ons onderzoek, zijn er wel een aantal mogelijke 
verklaringen aan te voeren. Ten eerste waren de schattingen over het vóórkomen van tbc 
gebaseerd op herhaalde tuberculine surveys. Ander onderzoek heeft aangetoond dat zulke 
surveys in het huidige tijdperk van tbc bestrijding niet meer geschikt zijn voor het maken van 
een schatting van de prevalentie van tbc. Ten tweede bleek ongeveer 10% van de tbc patiënten 
niet door het tbc bestrijdingsprogramma te worden behandeld, maar elders, en deze patiënten 
komen niet in de aangiftecijfers terecht. Verder bleek dat niet alle tbc patiënten de 
hoestklachten hadden waarvoor ze in het bestrijdingsprogramma voor een sputum onderzoek in 
aanmerking komen. Overigens zou een deel van deze patiënten zeker op een later tijdstip 
worden opgespoord als er geen survey zou zijn geweest.  
Andere belangrijke bevindingen zijn dat de prevalentie van tbc het hoogst was in het armste 
deel van de bevolking, en dat het maken van longfoto’s een gevoelige opsporingsmethode is 
voor tbc die niet mag ontbreken in tbc prevalentie surveys. 
 
Omdat tbc in Vietnam nog veel voorkomt, en vaker dan eerder werd aangenomen, zou de 
bestrijding van tbc prioriteit moeten blijven krijgen van het Ministerie van Volksgezondheid in 
Vietnam. Onze aanbeveling is om een tweede nationale prevalentie survey uit te laten voeren 
zodat trends in het vóórkomen van tbc bepaald kunnen worden. 
 


