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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Evaluating the effectiveness of interventions for the prevention of tuberculosis in a 

low-incidence setting 

1. Eén op de vier gevallen van tuberculose onder nieuwe immigranten ontstaat bij mensen met een 

afwijkende longfoto bij binnenkomst bij wie tuberculose aanvankelijk was uitgesloten (dit 

proefschrift).  

2. Screening van nieuwe immigranten uit landen met een tbc-incidentie van 100-200 per 100 000 

vermindert het aantal tuberculose gevallen in Nederland in gelijke mate als screening van 

immigranten uit landen met een tbc-incidentie van 200 per 100 000 of hoger (dit proefschrift).  

3. In een laag-prevalente setting zoals Nederland, is het gebruik van interferon gamma release 

testen ter bevestiging van de diagnose latente tbc-infectie bij een positieve tuberculinereactie een 

effectieve methode om het aantal personen die voor latente tbc-infectie behandeling in aanmerking 

komen te beperken (dit proefschrift).  

4. Interferon gamma release testen dragen weinig bij aan de diagnostiek van latente tbc-infectie bij 

niet BCG-gevaccineerde kinderen jonger dan 5 jaar met een positieve tuberculinereactie (dit 

proefschrift).  

5. De meerkosten van Interferon gamma release testen ter bevestiging van de diagnose latente tbc-

infectie zijn minimaal als het afkappunt van de tuberculinereactie 10mm is (dit proefschrift).  

6. Het verbeteren van de dekkingsgraad van BCG-vaccinatie onder risicogroepen in Nederland van 

60 naar 80-100% zal tenminste bij 3-5 kinderen tuberculose voorkomen (ongeveer 5-10% van het 

huidige jaarlijkse aantal kinderen met tuberculose) (dit proefschrift).  

7. Kinderen geboren in het buitenland hebben gemiddeld 80 maal meer kans op tuberculose dan 

Nederlandse kinderen (dit proefschrift).  

8. De introductie van korte preventieve behandelingen met rifampicine heeft de 

preventie van tuberculose sterk verbeterd (dit proefschrift).  

9. Het hogere risico op bijwerkingen van preventieve behandeling voor 

tuberculose bij personen van 45 jaar en ouder is geen reden om deze 

preventieve behandeling aan deze leeftijdsgroep op voorhand te onthouden (dit 

proefschrift).  

9. Aanpak van het gebruik van de smartphone op de fiets levert meer 

gezondheidswinst op dan screening op latente tbc-infectie LTBI. 

10. De kwaliteit van de gezondheidszorg is meer gediend met 

medici die promoveren aan het eind van hun carrière dan aan 

het begin van hun carrière.  


