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Samenvatting 
 
Tuberculose is wereldwijd één van de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte. In 
de laatste twee decennia heeft de ziekte aan miljoenen mensen het leven gekost. De 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft tuberculose in 1993 aangemerkt als een 
“noodtoestand” in een poging de verspreiding te beteugelen. De aanbevolen 
strategie hiervoor is een aantal samenhangende preventieve en curatieve 
maatregelen samengevat onder de naam Directly Observed Treatment, Short course 
(DOTS). Bangladesh behoort tot de 22 landen in de wereld met de hoogste incidentie 
van tuberculose en voert sinds 1993 de DOTS strategie uit. De werkelijke omvang 
van de tuberculose-epidemie in Bangladesh is onbekend. Het is aannemelijk dat het 
aantal tuberculosepatiënten gerapporteerd in het nationale register te laag is, terwijl 
betrouwbare data van populatiestudies ontbreken. Dit proefschrift beschrijft studies 
naar de ziektelast van tuberculose en tuberculose-infectie in Bangladesh. Daarnaast 
beschrijft het de sociaaleconomische  aspecten van tuberculose, patronen van het 
gebruik van gezondheidszorg door tuberculosepatiënten en personen met klachten 
passend bij tuberculose, aanwezigheid van kennis over tuberculose in de algemene 
bevolking en de kwaliteit van sputumcollectie in een prevalentiesurvey. 
 
De ziektelast 
 
Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van de nationale tuberculose-prevalentiesurvey 
onder volwassenen (15 jaar en ouder). De survey is uitgevoerd tussen 2007 en 2009 
met als doel een schatting te geven van de prevalentie van sputum-positieve 
tuberculose in Bangladesh. Van alle 52,098 deelnemers zijn 2 sputummonsters 
afgenomen welke zijn onderzocht met behulp van fluorescentiemicroscopie in het 
veldlaboratorium.  
 
De prevalentiesurvey heeft 33 smear-positieve tuberculosepatiënten geïdentificeerd 
welke direct met een behandeling zijn gestart. De prevalentie van smear-positieve 
tuberculose in de volwassen bevolking van Bangladesh, gecorrigeerd voor 
studieopzet en uitval van participanten, was 79,4 per 100,000 (95% CI 47,1-133,8). De 
prevalentie was hoger onder mannen (121,7 per 100,000 [95% CI 69,6–212,8]) 
vergeleken met vrouwen (40,3 per 100,000 [95% CI 13,4–121,4]), in rurale gebieden 
(86,0 per 100,000 [95% CI 47,9–154,3]) vergeleken met urbane gebieden (51,1 per 
100,000 [95% CI 27,7–94,1]), en onder personen met een lager opleidingsniveau. 
Schattingen van smear-negatieve tuberculose of extrapulmonale tuberculose zijn niet 
gemaakt. 
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Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van de tuberculinesurvey welke was ingebed in 
de eerder beschreven prevalentiesurvey. De tuberculinesurvey is uitgevoerd onder 
kinderen in de leeftijd van 5-15 jaar. De aanname is dat de prevalentie van 
tuberculose-infectie in deze groep een weerspiegeling is van de transmissie van de 
tuberculose in de algemene bevolking. De uitkomstmaat was de prevalentie van 
tuberculose-infectie en de hieraan gelieerde annual risk of tuberculous infection (ARTI). 
De tuberculinesurvey was de eerste na de enige andere survey uitgevoerd in 1964-
1966. De survey is uitgevoerd onder 17.718 kinderen in de leeftijd van 5-14 jaar. De 
prevalentie van tuberculose-infectie is berekend met de mixture-method en de 
afkappuntmethode (8 mm of meer). De mixture method is gebruikt omdat deze het 
best onderscheid kan maken tussen huidreacties veroorzaakt door blootstelling aan 
mycobacterium tuberculose en reacties als gevolg van blootstelling aan andere 
mycobacteriën of BCG-vaccinatie. De afkappuntmethode is gebruikt om een direct 
vergelijk te kunnen maken met de methodologie die in 1964-1966 is gevolgd. 
 
De mixture method resulteerde in een prevalentie van tuberculose-infectie van 10,0% 
en 17,9% in respectievelijk de leeftijdsgroep 5-9 jaar en 10-14 jaar. De 
corresponderende ARTI was respectievelijk 1,5% en 1,7%. De afkappuntmethode 
resulteerde in een infectieprevalentie van 12,4% en 22,6% in de leeftijdsgroepen van 
5-9 jaar en 10-14 jaar, met een corresponderende ARTI van respectievelijk 1,9% en 
2,1%. De tuberculinesurvey toonde een relatie aan tussen de prevalentie van 
tuberculose-infectie met blootstelling aan tuberculose (behorend tot een huishouden 
met een in de prevalentiesurvey geïdentificeerde tuberculosepatiënt), met een odds 
ratio (OR) van 4,5 (95%CI 1,7–11,9). De vergelijking tussen de huidige 
tuberculinesurvey en die van 1964-1966 toonde slechts een geringe afname van de 
prevalentie van infectie in de periode waarin Bangladesh uitgebreide tuberculose-
controle maatregelen heeft geïmplementeerd. Echter, een periode van 45 jaar tussen 
de twee surveys is te groot om een betrouwbare trend te identificeren. 
 
De gegevens over de ziektelast van tuberculose (ziekte en infectie) blijven moeilijk te 
interpreteren. Terwijl er een duidelijk afname is in de prevalentie van ziekte, die past 
bij de trend van een afnemend aantal geregistreerde patiënten, lijkt het erop dat de 
omvang van infectie in de populatie nauwelijks is afgenomen in de laatste 20 jaar 
waarin het tuberculose-programma is geïmplementeerd. Desondanks hebben de 
surveys waardevolle informatie voor het nationale tuberculose-programma van 
Bangladesh opgeleverd. 
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Reikwijdte van het nationale tuberculose-programma 
 
Hoofdstuk 4 beschrijft de toegankelijkheid van de services welke geboden worden 
door het nationale tuberculose-programma. Een dergelijke analyse is niet mogelijk 
met de routinematig verzamelde notificatiedata. In de prevalentiesurvey van 2007-
2009 is van alle 21.427 geselecteerde huishoudens informatie verzameld over de het 
bezit van goederen, de structuur van het onderkomen en  het gebruik van algemene 
services. Deze assets data geven gezamenlijk informatie over de sociaaleconomische 
positie (SEP) van het huishouden. Vergelijkbare data zijn verzameld van 
tuberculosepatiënten welke routinematig door het nationale tuberculose-programma 
zijn gediagnosticeerd in de clusters van de survey.  
 
De prevalentie van tuberculose was vijf maal hoger in het laagste kwartiel van de 
populatie (95,4 per 100,000, [95% CI: 48,0-189,7]) vergeleken met de hogere 
kwartielen (19,5 per 100,000, [95% CI: 6,9-55,0]). De verdeling van SEP verschilde 
sterk tussen de tuberculosepatiënten gevonden in de survey en de 
tuberculosepatiënten gediagnosticeerd door het programma. Van de survey 
patiënten kwam 75,8% uit de twee laagste SEP kwartielen, terwijl 57,1% van de 
programma patiënten uit de twee hoogste SEP kwartielen kwam.  
 
Deze bevindingen illustreren dat de prevalentie van tuberculose het hoogst is onder 
het meest arme deel van de bevolking, maar dat deze populatie minder gebruik 
maakt van de gratis services van het tuberculose-programma. Ondanks de grote 
nadruk op ontwikkelingsstrategieën voor de armen in Bangladesh, lijkt het erop dat 
het nationale tuberculose-programma de populatie mist die de services het meest 
nodig heeft. 
 
Gebruik van gezondheidszorg 
 
Hoofdstuk 5 beschrijft het gebruik van gezondheidszorg door survey patiënten en 
programma patiënten. Hiervoor zijn tuberculosepatiënten geïnterviewd met gebruik 
van gestructureerde vragenlijsten. De studie had als doel het in kaart brengen van 
het traject van het gebruik van gezondheidszorg voor klachten passende bij 
tuberculose. Daarnaast inventariseerde de studie de handelingen van de 
zorgverleners bij patiënten met dergelijke klachten. Van de in totaal 273 patiënten 
waren er 33 geïdentificeerd in de prevalentiesurvey en 240 steekproefsgewijs 
geselecteerd uit de programmaregisters in de clusters van de survey 
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Alle survey patiënten startten hun zorgtraject met het bezoeken van niet-specifieke 
zorgverleners of met zelfzorg (huis-tuin-en-keuken middelen of traditionele 
behandelingen). De meerderheid (82%) keerde tenminste vier keer op rij terug bij 
deze vorm van zorg. Bijna de helft (49%) van de programma patiënten startten hun 
zorgtraject met een bezoek aan een informele zorgverlener. Van hen keerde 44,0%, 
14,4% en 4,2% respectievelijk twee, drie of vier keer op rij terug bij deze vorm van 
zorgverlener. Bij alle zorgverlener werd voornamelijk medicatie voorgeschreven, 
terwijl patiënten niet of nauwelijks werden verwezen voor advies of verdere 
diagnostiek.  
 
Deze bevindingen onderstrepen de belangrijke rol die informele zorgverleners in 
Bangladesh spelen in het zorgtraject van personen met klachten passend bij 
tuberculose. Dergelijke zorgverleners zouden betrokken moeten worden bij de 
activiteiten van het nationale tuberculose-programma om zo bij te dragen tot een 
verbeterde identificatie en behandeling van tuberculosepatiënten. 
 
Kennis over tuberculose kan een belangrijke factor zijn in beslissingen omtrent het 
initiëren en de vorm van het zorgtraject. Hoofdstuk 6 beschrijft de kennis over 
tuberculose onder tuberculosepatiënten en een steekproef van de algemene 
bevolking. Deze studie maakte gebruik van de eerder beschreven 240 programma 
patiënten, aangevuld met 240 personen geselecteerd uit huishoudens in de 
prevalentiesurvey. De interviews lieten over het algemeen een grote kennis over 
tuberculose zien op verschillende gebieden (symptomen, transmissie, preventie, 
behandeling). Echter, de kennis was lager bij de algemene bevolking in vergelijking 
met de tuberculosepatiënten, zowel op het gebied van transmissie (80% versus 88%), 
manier van transmissie (67% versus 82%), kennis van andere tuberculose 
symptomen dan hoesten (78% versus 89%), genezingskans (90% versus 98%) en 
beschikbaarheid van gratis behandeling (75% versus 95%). Parameters van kennis 
werden samengevat in een knowledge score, waarna bleek dat personen uit de 
algemene bevolking drie keer grotere kans op “slechte” kennis hadden in 
vergelijking met tuberculosepatiënten (OR 3,46, [95% CI: 2,00-6,09]).  
 
Deze bevindingen geven aan dat tuberculosepatiënten ingezet zouden kunnen 
worden als peer educators bij het nationale tuberculose-programma met als doel het 
verbeteren van de communicatie tussen programma en de algemene bevolking. Dit 
ter verbetering van de identificatie en behandeling van patiënten.  
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Laboratorium 
 
Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van een laboratoriumstudie die is uitgevoerd in 
de context van de prevalentiesurvey. De studie had als doel om te beoordelen of de 
kwaliteit van de monsters kon worden vastgesteld door middel van alleen een 
visuele inspectie. Gezondheidswerkers in een klinische setting vertrouwen vaak op 
een dergelijke beoordeling voor het identificeren van monsters die geschikt zijn voor 
een kweekonderzoek. In het kader van een prevalentiesurvey (waar weinig 
deelnemers klachten hebben) is het van belang om een goede kwaliteit van monsters 
te hebben zodat laboratoriumtesten adequaat kunnen worden uitgevoerd. In deze 
studie zijn monsters van 901 personen met hoestklachten voor meer dan twee weken 
steekproefsgewijs geselecteerd. Medewerkers van het veldlaboratorium 
classificeerden het monster als sputum of niet, gebaseerd op macroscopische 
inspectie. Daarna werden de monsters naar het centrale laboratorium vervoerd waar 
formele classificatie plaatsvond op basis van microscopische parameters (Gram 
kleuring). Alle monsters werden gekweekt voor tuberculose.  
 
Uit de resultaten bleek dat er een slechte correlatie was tussen macroscopische en 
microscopische parameters van de monsters. Monsters die in het veld niet als 
sputum werden geclassificeerd waren dat  in 30-60% van de gevallen wel 
(afhankelijk van het microscopische algoritme).  
 
De bevindingen geven aan dat in een prevalentiesurvey het van belang is dat alle 
monsters worden beoordeeld ongeacht de macroscopische interpretatie van de 
kwaliteit van het monster. In plaats daarvan zijn stringente kwaliteitsprocedures van 
belang zodat het beste monster van de deelnemers wordt verkregen. 
 
Discussie 
 
Hoofdstuk 8 beschrijft de synthese van de resultaten uit alle eerder beschreven 
hoofdstukken,  de implicaties die deze gegevens hebben voor activiteiten van het 
tuberculose-programma van Bangladesh en de prioriteiten voor verder onderzoek. 


