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Samenvatting 
Tuberculose (tbc) is vandaag de dag nog steeds een groot probleem voor de 
volksgezondheid. Naar schatting is een derde van de wereldbevolking geïnfecteerd met de 
bacterie die tuberculose veroorzaakt; Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis). Naar 

schatting stierven er in 2006 wereldwijd 1,7 miljoen mensen aan tbc. Hoewel Nederland 
behoort tot één van de landen met het laagste aantal tbc-patiënten per hoofd van de 
bevolking is tbc nog niet geëlimineerd. Jaarlijks worden in Nederland rond de 1000 nieuwe 
tbc-patiënten gediagnosticeerd.  
In hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt een algemene introductie gegeven over tbc en 

de verspreiding ervan. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk de huidige mondiale 
epidemiologische situatie van tbc beschreven en wordt de huidige situatie in Nederland in 
meer detail besproken.  
 
 

Deel 1 
In het eerste deel van dit proefschrift worden groepen mensen geïdentificeerd waaraan 
meer aandacht besteed zou moeten worden om eliminatie van tbc in Nederland te kunnen 
bereiken.  
 
In hoofdstuk 2 beschrijven we of uitbraken van tbc-patiënten die tot hetzelfde cluster 
behoren al in een vroeg stadium voorspeld kunnen worden. In dit onderzoek maakten we 
gebruik van gegevens uit de Nederlandse Tuberculose Registratie (NTR) en van de DNA 
fingerprint gegevens van de isolaten van tbc-patiënten die in de periode 1993-2004 
gediagnosticeerd waren. Patiënten waarbij de mycobacteriën die in hun sputum 
voorkomen dezelfde DNA fingerprint vertonen, worden als een cluster beschouwd. We 
gaan ervan uit dat deze patiënten recentelijk door elkaar (of een gemeenschappelijke 
bron) besmet geraakt zijn. In dit onderzoek vergeleken we kenmerken van de eerste twee 
patiënten in een kleine cluster episode (2-4 gevallen binnen een periode van 2 jaar) met 
die van grote cluster episodes (>4 gevallen binnen 2 jaar). Het doel van dit onderzoek was 
om grote cluster episodes ofwel ‘uitbraken’ in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen 
voorspellen, daarom werden de karakteristieken van de eerste twee patiënten in een 
cluster bestudeerd als mogelijke voorspellers. Hoewel de genoemde ‘uitbraken’ niet vaak 
voorkomen (in 9% van de geselecteerde cluster episodes), concludeerden wij dat deze 
clusters behoorlijk goed voorspeld kunnen worden door vier onafhankelijke factoren (dit 
bleek uit de oppervlakte onder de ROC-curve; een maat voor het onderscheidend 
vermogen van een model, oppervlakte onder de curve = 0,79, 95% 
betrouwbaarheidsinterval (BI): 0,72-0,85). De belangrijkste voorspellende factor was een 

korte tijd tussen de data van diagnose van de eerste twee patiënten (minder dan 3 
maanden). Daarnaast was er een verhoogde kans op een uitbraak als één van de eerst 
twee patiënten of beiden jonger dan 35 jaar waren, wanneer zij allebei afkomstig waren 
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uit een grote stad en wanneer beide patiënten uit sub-Sahara Afrika afkomstig waren. We 
adviseerden dat nieuwe cluster episodes in Nederland gescreend worden op de gevonden 
risicofactoren. Indien het risico op het ontstaan van een uitbraak verhoogd is, zouden 

gerichte interventies overwogen moeten worden om de kans op verdere verspreiding te 
voorkomen.  
 
In hoofdstuk 3 bepaalden we hoeveel transmissie van tbc in Nederland veroorzaakt wordt 
door patiënten bij wie er in hun sputum geen zuurvaste staafvormige bacteriën 
aangetoond werden oftewel door patiënten die ZN-negatief zijn. Hoewel vooral patiënten 

met ZN-positieve longtuberculose voor verspreiding van de M. tuberculosis zorgen, is 
bekend dat ook patiënten met ZN-negatieve longtuberculose in staat zijn om M. 
tuberculosis te verspreiden. In dit onderzoek werden patiënten geselecteerd die tot een 
DNA fingerprint cluster behoorden waarvan de eerste patiënt longtuberculose had. Daarna 
berekenden we voor alle clusters het aantal “transmissie events” naar vervolggevallen. 
Vervolggevallen waarbij alle voorafgaande patiënten ZN-negatieve tbc hadden werden 
toegeschreven aan ZN-negatieve transmissie. Alle vervolggevallen die gediagnosticeerd 
werden nadat er binnen het cluster een patiënt met ZN-positieve tbc gediagnosticeerd 
was, werden toegeschreven aan ZN-positieve transmissie. In dit onderzoek vonden we dat 
12.6% van de vervolggevallen toegeschreven kon worden aan transmissie door een ZN-
negatieve tbc-patiënt. Gemiddeld veroorzaakten patiënten met ZN-negatieve tbc 
ongeveer een kwart van de hoeveelheid transmissie die door patiënten met ZN-positieve 
longtuberculose veroorzaakt werd (relatieve transmissie ratio=0.24). De bevindingen van 
dit onderzoek onderschrijven het huidige beleid van bron- en contactonderzoek in 
Nederland, dat rondom alle tbc-patiënten uitgevoerd wordt (ongeacht hun ZN-status). Dit 
is in tegenstelling tot de meeste andere landen waar men zich met name richt op het 

diagnosticeren en voorkomen van verspreiding door patiënten met ZN-positieve 
longtuberculose. Landen die hiervoor de mogelijkheid hebben, zouden moeten overwegen 
om hun activiteiten op het gebeid van tbc-bestrijding uit te breiden naar patiënten met 
kweekbevestigde ZN-negatieve longtuberculose.  
 
Hoofdstuk 4 beschrijft een patiënt-controle onderzoek onder immigranten waarin de 

associatie tussen reizen en tbc onderzocht werd. We vergeleken de frequentie en de duur 
van reizen naar het land van herkomst in de voorafgaande 12 maanden tussen volwassen 
tbc-patiënten die geboren waren in Marokko of Turkije en een steekproef van volwassen 
controle personen die ook geboren waren in één van deze twee landen. Reizen bleek een 
belangrijke risicofactor te zijn voor tbc onder Marokkanen, maar niet bij immigranten 

afkomstig uit Turkije. Het risico op tbc was extra hoog onder Marokkanen die 
rapporteerden dat zij minimaal 3 maanden gereisd hadden. Het reisgerelateerde risico op 
tbc leek hoger te zijn voor Marokkanen die in één van de vier grote steden in Nederland 
woonden (odds ratio (OR)=4,5, 95% BI; 1,3-15,6) in vergelijking tot Marokkanen die niet in 
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één van deze steden woonden (OR=1,7, 95% BI; 0,4-6,8). We berekenden dat 54% van de 
tbc-gevallen die vóórkomen onder Marokkanen, die minimaal 2 jaar in Nederland wonen, 
toegeschreven kan worden aan een recent bezoek aan hun land van herkomst. Het verschil 

tussen Marokkaanse en Turkse immigranten in het risico op tbc dat geassocieerd is met 
reizen is waarschijnlijk het gevolg van het grote verschil in incidentie van tbc in deze 
landen. Dit onderzoek laat zien dat er meer aandacht besteed moet worden aan de 
preventie van tbc onder immigrante reizigers die naar hun land van herkomst reizen.  
 
 

Deel 2 
De onderzoeken die in het tweede deel van dit proefschrift beschreven worden, 
evalueerden het gebruik van twee interferon-gamma release assays (IGRAs). IGRAs zijn 
nieuwe bloedtesten welke een mogelijk alternatief vormen voor de tuberculine huidtest 
(THT) voor het aantonen van een latente tuberculose infectie (LTBI). We bestudeerden of 
deze IGRAs gebruikt kunnen worden voor het voorspellen van actieve tbc onder 

immigranten uit endemische landen. Daarnaast werd de kosteneffectiviteit van mogelijke 
strategieën voor het aantonen van LTBI onder immigranten met elkaar vergeleken. 
Tenslotte bestudeerden we de kosten die immigranten met tbc maken ten gevolge van 
hun ziekte. Behalve het onderzoek beschreven in hoofdstuk 8, zijn deze allemaal 
gebaseerd op een groot prospectief cohort onderzoek, het zogenaamde PREDICT-
onderzoek.  
 
In hoofdstuk 5 worden de baseline resultaten van het PREDICT-onderzoek beschreven. 
Immigranten, die een 1e rings contact waren van een besmettelijke tbc-patiënt, werden 
gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek. Zij ondergingen een tuberculinehuidtest 
(THT), ook wel bekend als de Mantouxtest. Wanneer de reactie van de THT ≥5 mm was, 
werd er ook bloed afgenomen voor de twee IGRAs, QuantiFERON-TB Gold In-Tube (QFT-
GIT) en T-SPOT.TB. In dit onderzoek onderzochten we of een positieve testuitslag van de 
IGRAs en de THT, onder immigranten met recente blootstelling aan een besmettelijke tbc-
patiënt, werd beïnvloed door eerdere (oude) blootstelling aan tbc. Van de 433 
geïncludeerde contacten, hadden 339 (78%) een reactie van ≥5 mm op de THT. Van de 282 

contacten met bruikbare resultaten van alle drie de testen had 85% een positieve THT 
(≥10 mm). De QFT-GIT was positief in 54% van de contacten en de T-SPOT.TB in 60%. Na 
correctie voor leeftijd, geslacht en recent contact, bleek een positieve uitslag van de 
IGRAs en de THT vaker voor te komen bij immigranten die geboren waren in Afrika, met 
name wanneer zij in Afrika ten zuiden van de Sahara geboren waren. In 69 tot 77% van de 
contacten met een positieve uitslag van de IGRAs kon dit resultaat toegeschreven worden 

aan geboorte in een land buiten Europa en Noord-Amerika en dus aan eerdere 
blootstelling (infecties die opgelopen zijn in het verleden). Deze belangrijke bevinding 
laat zien dat een positieve uitslag van de IGRAs, wanneer deze gevonden wordt onder 
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immigranten, niet per definitie toegeschreven kan worden aan een recente infectie. Dit is 
relevant omdat het kosteneffectiever is om personen te behandelen die recent 
geïnfecteerd zijn dan personen die langere tijd geleden een tbc-infectie opgelopen 

hebben.  
 
Hoofdstuk 6 beschrijft de positief voorspellende waarde (PVW) van twee IGRAs voor het 
ontwikkelen van de ziekte tbc in de immigrante contacten van het PREDICT-onderzoek, in 
vergelijking met de THT. Immigrante contacten die een reactie van minimaal 5 mm 
hadden op de THT werden gedurende 2 jaar elke 6 maanden onderzocht op de 

aanwezigheid van klachten en symptomen van de ziekte tbc. Tijdens de 
onderzoeksperiode ontwikkelden 9 van de 339 contacten (2,7%) de ziekte tbc. De THT was 
positief (≥10 mm) bij alle 9 van deze patiënten, terwijl de T-SPOT.TB positief was bij 6 
van de 8 geteste patiënten en de QFT-GIT was positief bij 5 van de 8 geteste patiënten. 
De PVW voor het ontwikkelen van tbc in deze periode was 3,1% wanneer een THT ≥10 mm 
als uitgangspunt gebruikt werd, 3,8% voor THT ≥15 mm, 2,8% voor een positieve QFT-GIT 
en 3,3% voor een positieve T-SPOT.TB. Het ontwikkelen van de ziekte tbc na een positieve 
test uitslag werd niet beter voorspeld door een van beide IGRAs in vergelijking met de 
traditionele THT wanneer deze testen toegepast werden bij immigranten. De hoge 
incidentie van actieve tbc in deze populatie geeft wel aanleiding tot het overwegen van 
preventieve maatregelen onder immigrante contacten.  
 
In hoofdstuk 7 beschrijven we de kosteneffectiviteit van verschillende strategieën om 
LTBI aan te tonen bij immigranten. Aan de hand van een beslisboom model werden de 
geschatte kosten en het aantal tbc-patiënten dat voorkómen had kunnen worden binnen 
een periode van 2 jaar voor verschillende strategieën met elkaar vergeleken. Benodigde 

gegevens voor het model waren afkomstig uit het PREDICT-onderzoek en uit de literatuur. 
De volgende vijf strategieën voor het aantonen van LTBI werden vergeleken met de 
huidige praktijk waarbij immigranten in een contactonderzoek alleen onderzocht worden 
op de aanwezigheid van de ziekt tbc met behulp van een röntgenfoto: 1) THT, 2) QFT-GIT, 
3) T-SPOT.TB, 4) QFT-GIT na een THT ≥5 mm, 5) T-SPOT.TB na THT ≥5 mm. Uit dit 
onderzoek bleek dat het toepassen van de THT als diagnostische test voor het aantonen 

van LTBI niet alleen de meest effectieve methode is, maar ook de meest kosteneffectieve 
methode. De kosten voor het onderzoeken en preventief behandelen van een cohort van 
1000 contacten waren naar schatting €24.109 hoger dan de kosten van de huidige 
strategie waarbij immigranten alleen onderzocht worden op de aanwezigheid van de 
ziekte tbc. Echter, er zouden gemiddeld 8,82 tbc-patiënten per 1000 contacten 

voorkomen worden indien de THT als diagnostische test toegepast zou worden en 
contacten met een positieve THT een preventieve behandeling zouden krijgen. De kosten 
om één tbc-patiënt te voorkomen indien de THT met een afkapwaarde van 10 mm 
toegepast zou worden werden geschat op €2.733. We concludeerden dat het de moeite 
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waard is om immigranten die deelnemen aan een contactonderzoek ook te onderzoeken 
op de aanwezigheid van LTBI en dat dit economisch het meest aantrekkelijk is wanneer 
hiervoor de THT gebruikt wordt.  

 
Hoewel de meeste kosten voor tbc betaald worden door de overheid, samenleving of de 
gezondheidszorg, maken patiënten met tbc zelf ook kosten als gevolg van hun ziekte. In 
hoofdstuk 8 beschrijven we de directe en indirecte kosten van immigranten met tbc in 
Nederland. Immigranten met tbc rapporteerden dat zij gemiddeld €353 aan directe kosten 
maken als gevolg van hun ziekte. De meeste kosten werden gemaakt tijdens 

ziekenhuisopnamen. Verder rapporteerden patiënten dat zij gemiddeld 81 dagen 
tijdverlies hadden, welke met name het gevolg waren van ziekenhuisopnamen (19 dagen) 
en verloren werkdagen ten gevolge van hun ziekte (60 dagen). Omgerekend bedroegen de 
kosten voor tijdverlies €2.603. We concludeerden dat patiënten met tbc aanzienlijke 
extra kosten maken, zelfs in een land als Nederland met een goed gezondheidssysteem en 
waar de meeste kosten voor tbc gedekt worden door de ziektekostenverzekering.  
 
In hoofdstuk 9 worden de belangrijkste uitkomsten uit dit proefschrift besproken, evenals 
de gevolgen van de gevonden resultaten voor de tbc-bestrijding in Nederland. Tenslotte 
worden suggesties gedaan voor toekomstig onderzoek. 




