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Eén van de pijlers van de openbare gezondheidszorg is ‘surveillance’: het toezicht op het voorkomen 

van overdraagbare ziekten. De continue beschrijving van de epidemiologische situatie maakt het 

mogelijk verheffingen snel te signaleren, informatie te verkrijgen voor planning van 

bestrijdingsmaatregelen en het effect van bestrijdingsmaatregelen te volgen. Dit proefschrift 

onderzoekt aan de hand van vijf verschillende studies hoe routine surveillancegegevens en 

cliëntregistratiegegevens hebben bijgedragen aan het tuberculosebestrijdingsbeleid in Nederland. 

De studies evalueren de screening van immigranten, een nieuw testalgoritme voor de diagnose van 

latente tuberculose infectie (LTBI), het tuberculosebestrijdingsbeleid bij kinderen en de screening en 

behandeling van LTBI in risicogroepen.  

De inleiding in Hoofdstuk 1 beschrijft kort het ziektebeeld, de pathofysiologie en de epidemiologie 

van tuberculose en het tuberculosebestrijdingsbeleid in Nederland en wereldwijd. Vervolgens 

worden het doel en de subdoelen van de tuberculosesurveillance toegelicht en de ontwikkeling en 

wijze van dataverzameling van de tuberculosesurveillance in Nederland en het Nederlandse 

Tuberculose Register (NTR) kort beschreven.  

Hoofdstuk 2 betreft de eerste Nederlandse evaluatiestudie van de effectiviteit van de 

röntgenscreening onder immigranten in de periode 1998-2002. Doel van de studie was het schatten 

van opbrengst en de dekkingsgraad van de screening bij binnenkomst in Nederland en de 

halfjaarlijkse vervolgscreening en het identificeren van risicogroepen voor tuberculose onder de 

immigranten. De beleidsmatige definitie van een risicogroep voor tuberculose in Nederland is een 

populatiegroep met een jaarlijkse incidentie van 50 tuberculosegevallen per 100.000 personen of 

hoger. De opbrengst van de binnenkomstscreening was hoog in alle subgroepen, maar de 

gemiddelde dekkingsgraad en de opbrengst van de vervolgscreening was laag. De opbrengst van de 

vervolgscreening was het hoogst onder immigranten met afwijkingen op de initiële thoraxfoto bij 

binnenkomst (902 per 100.000 gescreende personen). De opbrengst van de screening onder 

immigranten met een normale thoraxfoto bij binnenkomst was 9, 37 en 98 per 100.000 immigranten 

afkomstig uit landen met een geschatte tuberculose-incidentie van respectievelijk <100, 100–200 en 

>200 per 100,000. De dekkingsgraad van de tweede tot en met vijfde screeningsronde was 

respectievelijk 59, 46, 36 en 34%. In 2007 werd in navolging van de aanbevelingen gebaseerd op de 

resultaten van deze studie de vervolgscreening van immigranten met een normale thoraxfoto bij 

binnenkomstscreening beperkt tot immigranten afkomstig uit landen met een door de Wereld 

Gezondheid Organisatie (WHO) geschatte incidentie van tuberculose van 200 per 100.000 bevolking 

of meer. 

De studie beschreven in Hoofdstuk 3 was gericht op het vaststellen van de toegevoegde waarde 

voor de Nederlandse tuberculosebestrijding van interferon gamma release assays (IGRAs). IGRAs zijn 

nieuwe, meer specifieke testen voor de diagnostiek van LTBI, maar duurder in vergelijk met de 

conventionele tuberculine huidtest (THT of Mantoux test). GGD’en registreerden de testresultaten 

van de THT en IGRA en relevante achtergrondgegevens van personen die in de periode 2008-2010 

met IGRA werden getest in een centrale elektronische data base. We berekenden het aantal 

personen gediagnostiseerd met LTBI op basis van het resultaat van enkel de THT en op basis van de 

IGRA. We stelden vast dat tenminste 60% van de personen bij wie op grond van de THT reactie LTBI 

zou zijn vastgesteld, een negatieve IGRA uitslag had. Dertien procent van de personen met een THT 
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reactie onder het afkappunt voor de diagnose LTBI had een positieve IGRA. In totaal veranderde de 

uitslag van de IGRA bij 41% van de geteste personen de uiteindelijke diagnose en het beleid. De 

meerkosten van IGRA na THT werden gecompenseerd door het kleinere aantal personen aan wie 

een preventieve behandeling werd voorgeschreven. De conclusie van de studie was dat in laag-

prevalente situaties zoals in Nederland het gebruik van IGRA als een test om de diagnose LTBI te 

bevestigen onnodige preventieve behandelingen bespaart en daarnaast de diagnostiek van LTBI in 

BCG-gevaccineerde populaties verbetert. Deze conclusies werden overgenomen door de Commissie 

voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) en vanaf 2011 is het gebruik van IGRA als een 

confirmatie test na THT aanbevolen in de officiële richtlijn voor diagnostiek van LTBI. 

Het doel van de studie in Hoofdstuk 4 was de epidemiologische situatie te beschrijven van 

tuberculose in Nederland bij kinderen jonger dan 15 jaar, en de mogelijkheden te onderzoeken voor 

verbeterde preventie. De basis hiervoor waren routine surveillance gegevens over tuberculose en 

LTBI. We beschreven de algemene trends in de periode 1993-2012 en bestudeerden in het bijzonder 

het voorkomen van gevallen van tuberculose die potentieel voorkomen hadden kunnen worden 

door preventieve maatregelen in de periode 2005-2012. De tuberculose incidentie bij kinderen 

daalde over twee decennia van 3,6 in 1993 naar 1,9 per 100.000 personen in 2012. De daling was 

sterker bij in Nederland geboren kinderen dan bij buiten Nederland geboren kinderen. In totaal 64% 

van de kinderen met tuberculose werden gevonden door actieve opsporing middels 

contactonderzoek of bij binnenkomstscreening van immigranten. Echter, in het buitenland geboren 

kinderen werden relatief minder vaak door contactonderzoek gevonden. Negentig procent van de 

kinderen voltooide de tuberculosebehandeling met succes. Negenendertig procent van de kinderen 

met tuberculose die behoorden tot de doelgroep voor BCG-vaccinatie waren niet gevaccineerd. We 

concludeerden dat de tuberculosebestrijding in Nederland ruim voldoet aan de conventionele 

criteria voor goede tbc-bestrijding zoals vroege opsporing en succesvolle behandeling. Echter, bij 

37% van de kinderen met tuberculose was er tenminste één gemiste kans voor preventie. Verdere 

verbetering van vroege opsporing en preventie is mogelijk door screening op LTBI en preventieve 

behandeling van kinderen van immigranten afkomstig uit landen waar tuberculose nog veel 

voorkomt en door verbetering van de vaccinatiegraad in de doelgroep voor BCG-vaccinatie.  

Hoofdstuk 5 beschrijft de trend in aantal nieuwe diagnoses in de doelgroepen voor LTBI screening, 

het gebruik van diagnostische methodes en de preventieve behandelregimes bij 37.729 personen 

met LTBI die in de periode 1993-2013 gemeld werden aan het NTR. Daarnaast beschrijft de studie de 

onafhankelijke risicofactoren en determinanten voor acceptatie en het voltooien van preventieve 

behandeling, en voor het optreden van ernstige bijwerkingen. Tweederde van de gemelde personen 

met LTBI werden gevonden door contactonderzoek. Het aantal personen met immunosuppressieve 

aandoeningen, oudere personen en in het buitenland geboren personen nam in recente jaren toe, 

als een gevolg van veranderingen in het beleid en de toepassing van IGRAs. In totaal startte 77% van 

de studiepopulatie met preventieve behandeling en voltooide 82% van hen de preventieve 

behandeling, terwijl 8% stopte vanwege ernstige bijwerkingen. Kinderen en personen met 

immunosuppressieve aandoeningen startten vaker met preventieve behandeling en voltooiden de 

behandeling vaker. Personen behandeld met rifampicine of een combinatie van 

rifampicine/isoniazide voltooiden de behandeling vaker dan personen behandeld met isoniazide 
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monotherapie en hadden een lagere kans op ernstige bijwerkingen. Op grond van deze resultaten 

schatten we risico-reductie voor incidente tuberculose in deze risicopopulatie op 40-60%.  

In Hoofdstuk 6 kwantificeerden we de incidentie van tuberculose onder 14.241 personen gemeld 

met LTBI in de periode 2005-2013, gestratificeerd naar case management en doelgroepen voor LTBI 

screening, en onderzochten we de risicofactoren voor progressie naar tuberculose. De incidentie 

van tuberculose onder personen die de preventieve behandeling voltooiden, afbraken of geen 

preventieve behandeling ontvingen was respectievelijk 187, 436 en 355 per 100.000 persoonjaren 

voor tbc-contacten en 63, 96 en 110 voor de overige doelgroepen tezamen. De verhouding in het 

risico (rate ratio) tussen tbc-contacten en overige doelgroepen voor LTBI screening was 3,1 (95%CI 

2,0-4,9). De rate ratio tussen personen die wel of niet een (volledige) preventieve behandeling 

ontvingen was alleen statistisch significant onder tbc-contacten. In het eerste jaar na diagnose was 

de rate ratio tussen tbc-contacten die de preventieve behandeling voltooiden, afbraken of geen 

preventieve behandeling ontvingen 0,43 (95%CI 0,22-0,89) en 0,53 (95%CI 0,32-0,90). Leeftijd jonger 

dan 5 jaar was geassocieerd met een hoger risico op progressie van tuberculose. De risicocategoriën 

pre- en post-expositie screening van gezondheidswerkers en reizigers waren onafhankelijk 

geassocieerd met een lager risico op tuberculose, evenals een voltooide preventieve behandeling. 

We concludeerden dat preventieve behandeling het risico op tuberculose reduceert onder personen 

met LTBI met een verhoogde kans om tuberculose te ontwikkelen. Preventieve behandeling dient 

daarom vooral gericht te zijn op personen met LTBI in risicogroepen met een vergelijkbaar risico op 

tuberculose als tbc-contacten. 

De discussie in Hoofdstuk 7 bespreekt de algemene beperkingen en betekenis van de studies voor 

het beleid in de tbc-bestrijding. De studie naar de effectiviteit van de screening of immigranten en 

daaropvolgende rapporten over evaluaties gepubliceerd in 2009 en 2013 hebben geleid tot het 

beperken van de doelgroep voor screening en aanpassing van de wetgeving in het 

Vreemdelingenbesluit. Mede gebaseerd op de resultaten van de studie naar de toegevoegde waarde 

van IGRA wordt het gebruik van IGRA als een confirmerende test bij een positieve reactie op 

tuberculinehuidtest aanbevolen in de officiële richtlijn voor diagnostiek van LTBI. Echter, wanneer 

kosten voor de tuberculinehuidtest en IGRA veranderen en nieuwe doelgroepen voor LTBI screening 

worden overwogen, dienen de kosteneffectiviteit schattingen opnieuw gemaakt te worden. We 

hebben aangetoond dat ondanks een hoge standaard voor het klinisch management van kinderen 

met tuberculose en de preventie van tuberculose, er aanknopingspunten zijn voor verbeterde 

preventie door screening en preventieve behandeling van kinderen van immigranten voor LTBI en 

voor het verbeteren van de vaccinatiegraad voor BCG in risicogroepen. Deze doelen zijn opgenomen 

in het Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 2016-2020. Het management van LTBI in Nederland 

wordt in de public health sector goed gemonitord en voldoet aan internationale standaarden. 

Echter, hogere prioriteit voor LTBI screening van doelgroepen met een vergelijkbaar risico op 

tuberculose als tbc-contacten zal meer bijdragen om het aantal tuberculose gevallen in Nederland 

verder terug te dringen, dan screening van de meer conventionele doelgroepen van reizigers, 

gezondheidswerkers en andere beroepsgroepen met een vermeend hoog risico op blootstelling aan 

tuberculose.  



127 
 

De kwaliteit van de gebruikte routine surveillancegegevens was een potentiele beperking voor alle 

studies.   Echter, minder dan 5% van de records werden geëxcludeerd in de studies vanwege 

incomplete of niet-correcte gegevens en de generaliseerbaarheid van de gegevens kan als goed 

beschouwd worden.      

In het algemeen kan gesteld worden dat analyse van de monitoring en tuberculosesurveillance 

gegevens heeft bijgedragen aan het definiëren van doelgroepen voor interventies in de 

tuberculosebestrijding tot specifiekere prioriteitsgroepen met een duidelijk verhoogd risico op 

tuberculose.  

  




