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SUMMARY

Worldwide, it was estimated there were around 8.8 million new patients with tuberculosis 

(TB) and 1.5 million deaths due to TB in 2010. It is further estimated that around one-third 

of the world population is infected with TB. These data highlight that we are far from 

eliminating TB. In high-income countries, like the Netherlands, TB is concentrated among 

risk groups. Newly arriving immigrants from countries with a high TB incidence are 

considered a risk group for TB. Annually, around 1000 new TB patients are diagnosed in the 

Netherlands and around 70% of them are first generation immigrants. Most immigrants 

with TB present themselves in the first years after arrival as a result of progression from 

latent TB infection (LTBI) to active TB. In chapter 1 of this thesis the epidemiology of TB 

is outlined. TB is currently controlled among immigrants in the Netherlands by screening 

newly arriving immigrants for TB, and also by evaluating the contacts of infectious TB 

patients. The general objective of the studies presented in this thesis was to optimize 

the effectiveness of TB control activities among immigrants. We have assessed whether 

it would be (cost) effective to screen newly arriving immigrants for LTBI rather than for 

TB only. Furthermore, we have evaluated the conduct and the effectiveness of contact 

investigations among immigrants.

Immigrant screening

Since 1966, newly arriving immigrants from non-Western countries who intend to stay in the 

Netherlands for over three months have to undergo a mandatory screening for pulmonary 

TB by chest radiography upon arrival. The cost-effectiveness of this screening strategy has 

been questioned. TB among immigrants is usually the result of progression from latent 

TB infection (LTBI) to active TB. Most of these TB patients already were infected upon 

arrival and the risk of transmission in the Netherlands is low. The conventional method to 

test for LTBI is with the tuberculin skin test (TST), while nowadays two interferon gamma 

release assays (IGRAs) are commercially available, the QuantiFERON®-TB Gold In-Tube 

assay (QFT-GIT) and the T-SPOT.TB. Screening immigrants for LTBI and offering preventive 

therapy to those infected could considerably reduce the TB incidence among immigrants. 

In chapter 2 we studied whether it could be useful to screen newly arriving immigrants to the 

Netherlands for LTBI by means of the QFT-GIT. We therefore assessed the LTBI prevalence 

among a representative sample of 1468 immigrants (all ≥18 years and immunocompetent) 

who had their mandatory screening at the public health service soon after their arrival. 

Of the immigrants 20% were QFT-GIT positive. Screening immigrants for LTBI with the 

QFT-GIT would only be useful if the test could predict adequately which immigrants are at 

risk for progression to TB. To assess this risk we used the Netherlands Tuberculosis Register 

and the Monitoring and Screening of Immigrants register in a case-base design. From 
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these registers we extracted the number of immigrants who progressed to TB. We used 

this in combination with infection prevalence at entry to estimate the risk of progression to 

disease. We showed in chapter 2 that the estimated risk among QFT-GIT positive subjects 

to progress to TB was well above the Dutch risk group definition of 50 per 100,000 

persons (467/100,000 persons [95% credibility interval: 314-603]), whereas the risk of 

progression for QFT-GIT negative subjects was markedly lower (25/100,000, 95%CI: 0-64). 

We concluded that the QFT-GIT could effectively discriminate which immigrants were at 

highest risk of progression to TB.    

In chapter 3 we have presented a similar study to assess the potential effectiveness of 

the TST in the immigrant screening program. We showed in a subsample, consisting of 

643 newly arriving immigrants, that 42% had a positive TST result when a cut-off of 10 

mm was used, and 23% had a positive TST result when a cut-off of 15 mm was used. We 

estimated that the risk of progression to TB was 238/100,000 persons (95% credibility 

interval: 151-343) and 295 (95% credibility interval: 161-473) when a cut-off value of 10 

mm and 15 mm was used, respectively. The risk of progression to TB for TST negative 

subjects was markedly lower for both 10 mm (19/100,000, 95%CI: 0-59) and 15 mm 

cut-off value (58/100,000, 95%CI: 25-103). We concluded that that the TST also has the 

ability to predict who is at risk of progression to TB, but that the QFT-GIT had a better 

discriminatory ability.   

We used the findings from chapter 2 and 3 to determine the cost-effectiveness of three 

LTBI screening strategies (TST, QFT-GIT and in a two-step strategy [TST+QFT-GIT if TST 

≥10 mm]) compared to the current strategy of screening by chest radiography. In the LTBI 

screening strategies, active TB was ruled out and preventive therapy was offered if the 

test for LTBI was positive. The results of these cost-effectiveness analyses are presented 

in chapter 4.  We showed that screening newly arriving immigrants for LTBI was more 

cost-effective than the current screening strategy. Screening for LTBI was within the 

willingness to pay threshold of €80,000 per quality adjusted life year (QALY), whereas 

screening by chest radiography was not. Screening with the two-step strategy was most 

cost-effective (€50,000 - €71,000 per Quality Adjusted Life Year [QALY] gained), except 

among immigrants coming from countries with an incidence of 350/100,000 or more, for 

which screening with the TST was most cost-effective (€43,000 per QALY gained). Despite 

being more cost-effective, screening for LTBI will not result in cost savings.

Contact investigation

Systematically evaluating the contacts of a pulmonary TB patient (index case) is considered 

one of the cornerstones of TB control. The objective of a contact investigation (CI) is 

to early diagnose and treat diseased and infected contacts, and thereby prevent further 
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transmission. National guidelines recommend that around each index case a CI is initiated. 

It is further recommended that contacts are evaluated according to the stone-in-the-pond 

principle; testing should start in the most exposed contacts (close contacts) and should be 

expanded to the contacts who are less exposed (casual and community contacts), until the 

prevalence of infection resembles the background prevalence in the community. In chapter 

5 and chapter 6, we evaluated national surveillance data regarding CIs performed during 

2006-2007. In chapter 5, we showed that for 78% of the index cases a CI was initiated. A 

CI was significantly less often initiated among index cases who were immigrant, sputum 

smear negative, culture negative, actively found or belonged to a risk group. A CI was not 

initiated for 25% of the immigrant index cases. Secondary cases and infected contacts 

might therefore have been missed. This could have hampered effective TB control. In 

chapter 6 we assessed the coverage for TB and LTBI testing and the yield of detecting 

TB and LTBI, stratified by ethnicity of the index case and the level of exposure of the 

contacts. The coverage of being evaluated for TB and LTBI was significantly higher among 

close contacts of Dutch index cases compared to close contacts of immigrant index cases, 

93% versus 89% and 75% versus 50%, respectively. In contrast the yield of TB and LTBI 

was significantly higher among close contacts of immigrants index cases compared to 

close contacts of Dutch index cases, 1.5% versus 0.4% and 13% versus 10%, respectively. 

These differences were less profound among casual contacts of Dutch and immigrant 

index cases. These data suggest that the effectiveness of CIs could be improved especially 

among immigrant index cases.

In chapter 7 we explored, in a multiple-case study (n=14), the adherence of public health 

nurses (PHNs) to the national guidelines regarding CIs with respect to the identification 

and prioritization of contacts and scaling up of a CI. We assessed that the PHNs had a 

tendency to identify more contacts than recommended by the guidelines. This was a result 

of their wish to gain additional insight into the infectiousness of the index case, prevent 

anxiety among the contacts and apprehension regarding the possible consequences of 

missing diseased or infected contacts. In prioritizing contacts, recommendations from 

the guidelines were not always followed because according to the PHSs these appeared 

not to fully encompass circumstances from daily practice. In scaling up a CI, correctly 

applying the stone-in-the-pond principal was hampered by difficulties in comparing the 

observed prevalence of infection with the background prevalence. Especially in immigrant 

contacts this appeared challenging since background prevalence estimates for immigrant 

populations were not reported in the guidelines. Overall, not adhering to the guidelines 

was related to the ambiguity of some of the recommendations, but also to the tendency 

of PHNs to work from an individual health perspective rather than a population health 

perspective.
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In chapter 8 the key findings are discussed in the methodological context in which the 

research has been conducted and the prevailing knowledge on screening immigrants and 

contact investigations. Recommendations for TB control, the potential interaction between 

a revised immigrant screening strategy and conducting CIs and suggestions for further 

research are presented. 

Conclusion

The results in this thesis suggest a revision of the Dutch immigrant TB screening program. 

LTBI screening at entry rather than screening for TB only is expected to improve the 

cost-effectiveness. We provided evidence that the QFT-GIT could be a useful tool in 

this respect, but also the TST could perform well. An implementation study is needed 

to gain more insight in the preferred screening and preventive treatment strategy. The 

effectiveness of contact investigations involving immigrant contacts should be improved 

by updating guidelines with explicit recommendations and a comprehensive dissemination 

strategy, and by training PHNs. Future developments could further target these TB control 

activities and could contribute to a decline in TB incidence among immigrants. 
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Samenvatting

SAMENVATTING

Tuberculose is wereldwijd een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte. Per jaar wordt 

bij ongeveer negen miljoen mensen tuberculose gediagnosticeerd en rond de anderhalf 

miljoen mensen per jaar overlijden aan tuberculose. Daarnaast wordt geschat dat ongeveer 

een derde van de wereldbevolking geïnfecteerd is met de tuberculosebacterie. Eliminatie 

van tuberculose lijkt dan ook nog ver weg. In Nederland zijn er jaarlijks duizend nieuwe 

tuberculosepatiënten en dit aantal lijkt de komende jaren niet verder te dalen. Net als 

in veel andere westerse landen komt tuberculose in Nederland overwegend voor onder 

eerste generatie immigranten (hieronder vallen ook asielzoekers). Ongeveer 70% van alle 

tuberculosepatiënten wordt gevonden in deze groep en de verwachting is dat dit aandeel 

de komende decennia verder zal toenemen. Een groot deel van de immigranten is in het 

verleden met tuberculose geïnfecteerd in het land van herkomst. Deze epidemiologische 

gegevens laten zien dat de bestrijding van tuberculose onder immigranten hoge prioriteit 

heeft. Indien we het vóórkomen en de transmissie van tuberculose in Nederland willen 

verminderen dienen de strategieën om tuberculose te bestrijden voor deze populatie 

kritisch te worden geëvalueerd.

In hoofdstuk 1 wordt uitleg gegeven over de ziekte tuberculose. Verder wordt beschreven 

wat de belangrijkste strategieën zijn om tuberculose te voorkómen, waaronder het 

röntgenologisch screenen van immigranten op longtuberculose en het onderzoeken van 

contacten van besmettelijke tuberculosepatiënten. De onderzoeken gepresenteerd in dit 

proefschrift hadden als doel om de tuberculosebestrijding bij immigranten te optimaliseren. 

Hiertoe hebben wij onderzocht in hoeverre het screenen van nieuw binnenkomende 

immigranten op tuberculose infectie (kosten)effectief is. Daarnaast hebben wij de 

uitvoering en effectiviteit van contactonderzoek bij immigranten geëvalueerd.

Immigrantenscreening

Immigranten uit niet-westerse landen die zich langer dan drie maanden in Nederland willen 

vestigen zijn verplicht om een longfoto te laten maken bij de Gemeentelijk Gezondheids 

Dienst (GGD). Op deze manier wordt getracht tuberculose in een vroegtijdig stadium op te 

sporen en besmetting onder de Nederlandse bevolking te voorkómen. Via deze manier van 

screenen worden echter relatief weinig patiënten opgespoord, terwijl de kosten hoog zijn. 

Bovendien wordt tuberculose die zich buiten de longen manifesteert niet via deze manier 

van screenen gevonden, terwijl deze vorm veel voorkomt onder immigranten. Echter, de 

belangrijkste reden waarom de huidige manier van screenen onvoldoende bijdraagt aan 

het bestrijden van tuberculose onder immigranten is omdat tuberculose bij immigranten 

zich vaak pas na binnenkomst manifesteert. Deze immigranten zijn waarschijnlijk in hun 
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land van herkomst geïnfecteerd met de tuberculosebacterie, dragen deze bacterie met 

zich mee, en ontwikkelen pas jaren na binnenkomst in Nederland de ziekte tuberculose. 

Een tuberculose-infectie, ook wel latente tuberculose infectie (LTBI) genoemd, kan worden 

opgespoord door middel van de tuberculine huidtest (THT) en sinds enkele jaren ook door 

bloedtesten waaronder de QuantiFERON®-TB Gold In-Tube test (QFT-GIT). Tuberculose 

kan voorkómen worden door mensen met LTBI op te sporen en hen een preventieve 

therapie met antibiotica aan te bieden. De reden waarom immigranten momenteel niet 

op LTBI worden onderzocht is omdat de THT tot recentelijk de enige beschikbare test 

was. Deze test is bij immigranten minder betrouwbaar doordat uitslagen foutpositief 

kunnen zijn vanwege vaccinatie met bacillus Calmette-Guérin (BCG) of infectie met een 

niet-tuberculeuze mycobacterie. In hoofdstuk 2 onderzoeken we of het effectief zou 

zijn om binnenkomende immigranten op LTBI te screenen met gebruik van de QFT-GIT. 

Hiertoe hebben we verspreid over zeven GGD’en in totaal bij 1468 immigranten van 18 

jaar en ouder en zonder afweerstoornis bloed afgenomen om het vóórkomen van LTBI te 

meten. In totaal had 20% van de immigranten een positief QFT-GIT resultaat en is dus ooit 

besmet met de tuberculosebacterie.

Om te evalueren of het zinvol zou zijn om immigranten met LTBI te behandelen met 

preventieve therapie is het belangrijk om te weten wat het risico is op de ontwikkeling 

van tuberculose ziekte en of de QFT-GIT de immigranten die uiteindelijk tuberculose 

ontwikkelen kan identificeren. In Nederland wordt geregistreerd hoeveel immigranten er 

jaarlijks bij binnenkomst gescreend worden en hoeveel van hen tuberculose ontwikkelen in 

de loop der tijd. Van deze gegevens hebben wij gebruik gemaakt om te schatten wat het 

risico is voor het ontwikkelen van tuberculose voor immigranten met een positief of een 

negatief QFT-GIT resultaat bij binnenkomst. We vonden dat immigranten met een positieve 

QFT-GIT een risico hadden op het ontwikkelen van tuberculose van 467 per 100.000 

personen. Dit is aanmerkelijk hoger dan de definitie van 50 per 100.000 personen die in 

Nederland gehanteerd wordt om een risicogroep te identificeren. Voor immigranten met 

een negatieve QFT-GIT vonden we dat het risico beduidend lager was (25 per 100.000 

personen). We concluderen daarom dat het effectief zou kunnen zijn om immigranten bij 

binnenkomst te screenen met de QFT-GIT.

In hoofdstuk 3 wordt een soortgelijk onderzoek als in hoofdstuk 2 gepresenteerd, maar in 

dit hoofdstuk staat de effectiviteit van de THT centraal. Bij 643 van de hierboven genoemde 

1468 immigranten is ook een THT uitgevoerd. In totaal had 42% van deze immigranten 

een positieve THT indien het afkappunt voor een positieve test op een diameter van 10 

mm werd gezet, en 23% indien dit afkappunt 15 mm was. De uitslag van de THT was dus 

zoals verwacht vaker positief dan de uitslag van QFT-GIT vanwege foutpositieve uitslagen. 

Desondanks vonden we in hoofdstuk 3 dat het risico op ontwikkeling van tuberculose 
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voor immigranten met een positieve THT (voor beide afkappunten) ook boven de 

Nederlandse grens lag waarmee een risicogroep wordt aangeduid. De THT had echter wel 

minder onderscheidend vermogen dan de QFT-GIT om te voorspellen welke immigranten 

tuberculose ontwikkelden.

De bevindingen van hoofdstuk 2 en 3 zijn gebruikt om de kosteneffectiviteit van drie 

strategieën om te screenen op LTBI (THT, QFT-GIT en in een tweestapsmethode [THT+QFT-

GIT indien THT ≥10 mm]) te vergelijken met de huidige strategie van screenen door middel 

van een longfoto. Bij de LTBI screening strategieën werd bij iedere persoon met een 

positief resultaat actieve tuberculose uitgesloten en een preventieve therapie aangeboden. 

De resultaten van deze kosteneffectiviteitsanalyses zijn gepresenteerd in hoofdstuk 4. We 

laten zien dat het screenen op LTBI, ongeacht welke strategie, veel kosteneffectiever is dan 

de huidige manier van screenen. De kosten per gewonnen levensjaar (QALY) van screenen 

op LTBI lag onder de drempelwaarde van €80.000, welke wij in Nederland beschouwen 

als grens voor een kosteneffectieve interventie, terwijl dit voor het screenen door middel 

van de longfoto niet het geval was. Screenen volgens de tweestapsmethode was het 

meest kosteneffectief (€50.000 - €71.000 per extra QALY), behalve onder immigranten 

die afkomstig zijn uit landen met een tuberculose incidentie van 350/100.000 of hoger. 

Bij hen was screenen met de THT het meest kosteneffectief (€43.000 per extra QALY). 

Ondanks dat het screenen op LTBI kosteneffectiever is dan de huidige strategie zal het 

niet leiden tot een kostenbesparing. Dit komt vooral door de kosten van de preventieve 

therapie, welke aan veel immigranten aangeboden zal worden.

Contactonderzoek

Het contactonderzoek, uitgevoerd door de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) is 

een belangrijke strategie om tuberculose actief te bestrijden. Tijdens een contactonderzoek 

worden de contacten van een index-patiënt met longtuberculose (de besmettelijke vorm 

van tuberculose), systematisch onderzocht op actieve tuberculose of LTBI. Op deze 

manier wordt de actieve ziekte in een vroegtijdig stadium opgespoord en behandeld, 

terwijl aan geïnfecteerde personen preventieve behandeling wordt aangeboden. Verdere 

verspreiding van tuberculose wordt zo voorkómen. De wijze waarop het contactonderzoek 

moet worden uitgevoerd is vastgelegd in een landelijke richtlijn. Deze richtlijn adviseert 

dat bij iedere patiënt met longtuberculose moet worden nagegaan welke contacten 

zijn blootgesteld en in welke mate. Het contactonderzoek wordt vervolgens uitgevoerd 

volgens het ringprincipe: eerst worden de contacten die het meest zijn blootgesteld aan de 

index-patiënt onderzocht (eerste ring). Wanneer onder deze contacten tuberculose of LTBI 

wordt vastgesteld, wordt het onderzoek uitgebreid naar minder blootgestelde contacten 

(tweede en mogelijk derde ring).
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Sinds 2006 worden in het Nederlands Tuberculose Register (NTR) gegevens over de 

uitvoering, omvang en de opbrengst van het contactonderzoek rond de tbc-patiënt 

verzameld. Deze gegevens maken het mogelijk de effectiviteit van contactonderzoek 

onder immigranten te bestuderen. In hoofdstuk 5 wordt beschreven dat contactonderzoek 

significant minder vaak werd uitgevoerd onder immigranten index-patiënten dan onder 

autochtone index-patiënten (75% versus 84%), ook wanneer werd gecorrigeerd voor de 

besmettelijkheid van de index-patiënt en wijze van opsporing. Mogelijk zijn er hierdoor 

geïnfecteerde of zieke contacten gemist.

In hoofdstuk 6 worden de uitkomsten van contactonderzoeken vergeleken tussen 

immigranten index-patiënten en autochtone index-patiënten. Gepresenteerd zijn de 

dekkingsgraad voor onderzoek naar tuberculose en LTBI, en het aantal tuberculose- en 

LTBI-gevallen onder eerste- en tweederingcontacten. De dekkingsgraad voor onderzoek 

naar tuberculose bij eersteringcontacten van autochtone index-patiënten was 93% 

tegenover 89% bij eersteringcontacten van immigranten index-patiënten. De opbrengst van 

het aantal tuberculosegevallen bij eersteringcontacten van immigranten index-patiënten 

was ruim drie keer zo hoog in vergelijking met de opbrengst onder eersteringcontacten 

van autochtone index-patiënten (1.5% versus 0.4%). De dekkingsgraad voor onderzoek 

naar LTBI onder eersteringcontacten van immigranten index-patiënten was slechts 50%, 

terwijl deze 75% was onder eersteringcontacten van autochtone index-patiënten. De LTBI 

opbrengst onder eersteringcontacten van immigranten index-patiënten was daarentegen 

significant hoger dan de LTBI opbrengst onder contacten van autochtone index-patiënten 

(12.6% versus 10.4%). Hoofdstuk 5 en 6 maken inzichtelijk dat de populatie waar relatief 

de hoogste opbrengsten zijn waar te nemen het minst zijn onderzocht. De effectiviteit van 

contactonderzoek onder immigranten kan dus worden verbeterd.

Hoofdstuk 7 beschrijft de uitkomsten van een kwalitatief onderzoek. We hebben 

geëvalueerd in hoeverre de landelijke richtlijn voor contactonderzoek wordt opgevolgd 

door sociaal verpleegkundigen met betrekking tot het identificeren en prioriteren van 

contacten en het opschalen van contactonderzoek. Hiertoe hebben we diepte-interviews 

gehouden met veertien sociaal verpleegkundigen die uitvoerend verantwoordelijk 

waren voor veertien verschillende contactonderzoeken. We vonden dat de sociaal 

verpleegkundigen geneigd waren meer individuen als contacten te identificeren dan door 

de richtlijn wordt geadviseerd. Dit was het gevolg van de wens om meer inzicht te krijgen 

in de besmettelijkheid van de index-patiënt, het geruststellen van individuen, en vanwege 

de angst om mogelijk geïnfecteerde contacten of tuberculose patiënten te missen. Wat 

betreft het prioriteren van contacten bleken de aanbevelingen van de richtlijn niet altijd 

aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk. Het opschalen van contactonderzoek ging in 

veel gevallen anders dan wordt aanbevolen in de richtlijn. Vooral in contactonderzoeken 

waarbij immigranten betrokken waren was het lastig het ringprincipe te volgen. In de 
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richtlijnen ontbreken gegevens over de achtergrond infectieprevalentie onder immigranten 

populaties, terwijl deze nodig zijn om een adequate beslissing te nemen over het 

opschalen van het contactonderzoek. De richtlijn voor contactonderzoek wordt dus 

beperkt opgevolgd in de praktijk. Deels ligt dit aan de richtlijn die niet altijd goed aan lijkt 

te sluiten bij de praktijk, en deels aan het perspectief van waaruit beslissingen tijdens het 

contactonderzoek worden genomen; deze dient eerder een individueel belang dan het 

belang van de volksgezondheid, terwijl dat laatste het eigenlijke doel van de richtlijn is.

In hoofdstuk 8 zijn de belangrijkste bevindingen beschreven in het licht van de uitgevoerde 

methodologie en de beschikbare literatuur over de binnenkomstscreening van immigranten 

en contactonderzoek. We beschrijven aanbevelingen voor de tuberculosebestrijding 

onder immigranten, schetsen scenario’s hoe een effectievere binnenkomstscreening 

en contactonderzoek elkaar kunnen versterken, en geven suggesties voor toekomstig 

onderzoek om tuberculose onder immigranten te voorkómen.

Conclusie

De studies gepresenteerd in dit proefschrift geven aanleiding om de binnenkomstscreening 

op tuberculose bij immigranten te heroverwegen. Het screenen op LTBI in plaats van het 

alleen screenen op longtuberculose zal de kosteneffectiviteit verbeteren. De QFT-GIT 

zal als test gebruikt kunnen worden voor het screenen op LTBI, maar ook de THT kan 

worden ingezet. Een studie dient uitgevoerd te worden om meer inzicht te krijgen in de 

optimale screeningsstrategie. De effectiviteit van contactonderzoek rondom immigranten 

index-patiënten kan worden verbeterd door de landelijke richtlijn beter te laten aansluiten 

bij de dagelijkse praktijk, de richtlijn gedegen te verspreiden onder de beroepsbeoefenaren 

en door sociaal verpleegkundigen te trainen. Toekomstige ontwikkelingen zijn nodig om 

beide strategieën te optimaliseren zodat de tuberculose incidentie onder immigranten 

verlaagd kan worden.
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