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1.1.1 samenvatting tuberculosesurveillance data Nederland 2008 en 2009 versus WHO Europese regio 2008

  (Tabel 1 in Tuberculose in Nederland 2009 surveillancerapport)
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1.1.2  aantal tbc-patiënten, 1972-2009 

(Figuur 1 in Tuberculose in Nederland 2009 surveillancerapport)
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1.1.3 tbc-incidentie per 100.000, 1972-2009
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1.1.4 aantal tbc-patiënten en incidentie per 100.000 inwoners, 2006-2009

  (Tabel 2 in Tuberculose in Nederland 2009 surveillancerapport)

 
 

 









    
    
    



 




 

 
 



 

 

Toelichting:      De besmettelijkheid van een patient wordt ingeschat op basis van de aanwezigheid van zuurvaste staven, typisch voor de  
Mycobacterium tuberculosis, in het directe microscopische preparaat van het sputum met een Ziehl-Neelsen kleuring (ZN) of  
auraminekleuring. Deze vorm van tuberculose wordt sputumpositieve of ZN-positieve longtuberculose ofwel ‘open tuberculose’  
genoemd. Sputumpositieve longtuberculose wordt algemeen beschouwd als de besmettelijke vorm van tuberculose.
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1.1.5  incidentie naar soort tuberculose, 1996-2009 
(Figuur 2 in Tuberculose in Nederland 2009 surveillancerapport)  

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



























      















  



 


 

Toelichting:      PTB = pulmonale tuberculose 
ETB = extrapulmonale tuberculose  
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1.1.6 incidentie ZN-positieve longtuberculose, 1996-2009

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




























      
















  



   




 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




























      
















  



   




 

Toelichting:     De besmettelijkheid van een patient wordt ingeschat op basis van de aanwezigheid van zuurvaste staven, typisch voor de   
Mycobacterium tuberculosis, in het directe microscopische preparaat van het sputum met een Ziehl-Neelsen kleuring (ZN) of  
auraminekleuring. Deze vorm van tuberculose wordt sputumpositieve of ZN-positieve longtuberculose ofwel ‘open tuberculose’  
genoemd. Sputumpositieve longtuberculose wordt algemeen beschouwd als de besmettelijke vorm van tuberculose.



BRON: NTR november 2010

back

 

 

 



  






      
      
    

      
      
      
    
      

 



 

 

Toelichting:     Autochtoon = Persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar de persoon zelf geboren is. 
Eerste generatie allochtoon = Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het buitenland geboren. 
Tweede generatie allochtoon = Persoon geboren in Nederland, van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

1.2.1 herkomst van tbc-patiënten naar geboorteland of etniciteit, 2008 en 2009
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Toelichting:     Autochtoon = Persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar de persoon zelf geboren is. 
Eerste generatie allochtoon = Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het buitenland geboren. 
Tweede generatie allochtoon = Persoon geboren in Nederland, van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

1.2.2a etniciteit van tbc-patiënten absolute aantallen, 1993-2009

 

 

 






 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


  

  














        














 
 



 



 

etniciteit van tbc-patiënten, 1993-2009Figuur 1.2.2a
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Toelichting:     Autochtoon = Persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar de persoon zelf geboren is. 
Eerste generatie allochtoon = Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het buitenland geboren. 
Tweede generatie allochtoon = Persoon geboren in Nederland, van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

1.2.2b  tbc-patiënten naar etniciteit, 1993-2009 
(Figuur 3 in Tuberculose in Nederland 2009 surveillancerapport) 

 
 

 

  







    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 








  











        


















 
 



 



 

tbc-patiënten naar etniciteit, 1993-2009Figuur 1.2.2b
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Toelichting:     Autochtoon = Persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar de persoon zelf geboren is. 
Eerste generatie allochtoon = Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het buitenland geboren. 
Tweede generatie allochtoon = Persoon geboren in Nederland, van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

 
 

 


  





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



  

 
 

   







      
















 





 



 

1.2.3a incidentie van tuberculose naar etniciteit, 1996-2009
  (Figuur 4 in Tuberculose in Nederland 2009 surveillancerapport)

incidentie van tuberculose naar etniciteit, 1996-2009Figuur 1.2.3a
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Toelichting:     Autochtoon = Persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar de persoon zelf geboren is. 
Eerste generatie allochtoon = Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het buitenland geboren. 
Tweede generatie allochtoon = Persoon geboren in Nederland, van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. 
Gecorrigeerde incidentie: de incidentie van 1e generatie allochtonen langer dan 3 maanden in Nederland.

 

 


  





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



  

   

   







      

















 





 




 

1.2.3b incidentie (gecorrigeerd) van tuberculose naar etniciteit, 1996-2009

incidentie (gecorrigeerd) van tuberculose 

naar etniciteit, 1996-2009          

Figuur 1.2.3b
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Toelichting:     Autochtoon = Persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar de persoon zelf geboren is. 
Eerste generatie allochtoon = Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het buitenland geboren. 
Tweede generatie allochtoon = Persoon geboren in Nederland, van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

 

  


 


 


      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      















        
























 



 

1.2.4  1ste generatie allochtonen naar continent op basis van geboorteland, 1993-2009 
(Figuur 5 in Tuberculose in Nederland 2009 surveillancerapport)
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Toelichting:     Autochtoon = Persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar de persoon zelf geboren is. 
Eerste generatie allochtoon = Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het buitenland geboren. 
Tweede generatie allochtoon = Persoon geboren in Nederland, van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

1.2.5 incidentie naar geboorteland, top 10 in 2008 en 2009, Nederland
  (Tabel 3 in Tuberculose in Nederland 2009 surveillancerapport)

BRON: NTR/CBS/WHO 



november 2010

back
 

 

 






   
   
   
   
   
   
   
   
   



  











   

 

 





































































 



 









   

 

 



































































 



Toelichting:     Autochtoon = Persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar de persoon zelf geboren is. 
Eerste generatie allochtoon = Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het buitenland geboren. 
Tweede generatie allochtoon = Persoon geboren in Nederland, van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

1.2.6 tuberculose naar geboorteland van 1ste generatie allochtonen, top 10, 2009

BRON: NTR/CBS 

 

 

 






   
   
   
   
   
   
   
   
   



  











   

 

 





































































 



 









   

 

 



































































 


tuberculose naar geboorteland van 

1e generatie allochtonen, top 10, 2009

Figuur 1.2.6
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Toelichting:     Autochtoon = Persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar de persoon zelf geboren is. 
Eerste generatie allochtoon = Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het buitenland geboren. 
Tweede generatie allochtoon = Persoon geboren in Nederland, van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

1.2.7 incidentie onder 2e generatie allochtonen naar land van herkomst top 10 in 2008 en 2009, Nederland

BRON: NTR/CBS 
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Toelichting:     Autochtoon = Persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar de persoon zelf geboren is. 
Eerste generatie allochtoon = Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het buitenland geboren. 
Tweede generatie allochtoon = Persoon geboren in Nederland, van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

1.2.8 aantal 1ste generatie allochtonen met tuberculose naar verblijfsduur in Nederland in 2008 en 2009 en % van totaal aantal patiënten
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Toelichting:     Autochtoon = Persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar de persoon zelf geboren is. 
Eerste generatie allochtoon = Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het buitenland geboren. 
Tweede generatie allochtoon = Persoon geboren in Nederland, van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

1.3.1 leeftijdsverdeling tbc-patiënten naar etniciteit, 2009 

 

 



 





 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     













         
















 
 



 



 

leeftijdsverdeling tbc-patiënten naar etniciteit, 2009 Figuur 1.3.1
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Toelichting:     Autochtoon = Persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar de persoon zelf geboren is. 
Eerste generatie allochtoon = Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het buitenland geboren. 
Tweede generatie allochtoon = Persoon geboren in Nederland, van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

1.3.2 leeftijdspecifieke tbc-incidentie naar etnische groep in 2009
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Toelichting:     Autochtoon = Persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar de persoon zelf geboren is. 
Eerste generatie allochtoon = Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het buitenland geboren. 
Tweede generatie allochtoon = Persoon geboren in Nederland, van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

1.3.3 incidentie tbc bij 0-15 jarigen naar etniciteit, 1996-2009
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Toelichting:     Autochtoon = Persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar de persoon zelf geboren is. 
Eerste generatie allochtoon = Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het buitenland geboren. 
Tweede generatie allochtoon = Persoon geboren in Nederland, van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

1.3.4 incidentie tbc bij 65+ jarigen naar etniciteit 1996-2009
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Toelichting:     De vier grote steden van Nederland: Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam 

1.4.1 verdeling aantal patiënten naar 4 grote steden en rest Nederland, 1993-2009

1.4.1 verdeling aantal patiënten naar 4 grote steden  en rest Nederland, 1993-2009 

Tabel 1.4.1 verdeling aantal patiënten naar 4 grote steden

en rest Nederland, 1993-2009

jaar 4 grote steden elders totaal

1993 502 1.075 1.577

1994 594 1.206 1.800

1995 510 1.102 1.612

1996 534 1.115 1.649

1997 523 965 1.488

1998 438 924 1.362

1999 515 1.040 1.555

2000 483 960 1.443

2001 482 1.010 1.492

2002 478 937 1.415

2003 497 843 1.340

2004 529 770 1.299

2005 443 688 1.131

2006 356 671 1.027

2007 360 638 998

2008 312 702 1.014

2009 375 783 1.158

Toelichting: De vier grote steden van Nederland: Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam 
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verdeling aantal patiënten naar 4 grote steden

 en rest Nederland, 1993-2009

502 483 375

1075
960

783

0

500

1.000

1.500

2.000

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

a
a
n
ta

l 
tb

c
-p

a
ti
ë
n
te

n

4 grote steden elders

Figuur 1.4.1
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verdeling aantal patiënten naar 4 grote steden

en rest Nederland, 1993-2009

Figuur 14.1
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Toelichting:     De vier grote steden van Nederland: Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam 

1.4.2 incidentie van tuberculose naar grote stad en platteland, 2003-2009
  (Tabel 4 in Tuberculose in Nederland 2009 surveillancerapport)
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1.4.3 aantal tbc-patiënten en incidentie naar tbc-regio, 2008 en 2009

  

 


   
    
    
    




   

    
    
    
    



 

 







  



































   








 































   



  
 
 


 

 







  



































   








 































   





  

 


   
    
    
    




   

    
    
    
    



 

 







  



































   








 































   



  
 
 


 

 







  



































   








 































   





Toelichting:     Noord = Groningen, Friesland, Drenthe
 Oost = Overijssel, Gelderland
 Midden = Utrecht 

Zeebra = Noord-Brabant, Zeeland
Zuid-Oost = Limburg en Zuid-Oost Brabant (Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel,  
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot,
Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre)

Noord-
Holland

en 
Flevoland

aantal tbc-patiënten en incidentie naar tbc-regio, 2008 en 2009Tabel 1.4.3
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Toelichting:     De vier grote steden van Nederland: Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam 

1.4.4a absolute aantal tbc patiënten en incidentie tuberculose per 100.000 inwoners naar provincie en 4 grote steden, 2009
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1.4.4b   absolute aantal tbc patiënten en incidentie tuberculose per 100.000 inwoners naar postcodegebied, 2009 
(Figuur 6b en 6d in Tuberculose in Nederland 2009 surveillancerapport)


 

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

absolute aantal tbc patiënten  
naar postcodegebied, 2009

incidentie tuberculose per 100.000 inwoners  
naar postcodegebied, 2009
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Toelichting:     PTB = pulmonale tuberculose 
ETB = extrapulmonale tuberculose

1.5.1 sterfte aan tuberculose 1993-2009 volgens doodsoorzakenstatistiek CBS, absolute aantallen

 

 


     
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


      













        

















   



 


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 


     
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


      













        

















   



 


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

BRON: CBS

sterfte aan tuberculose 1993-2009 volgens 

doodsoorzakenstatistiek CBS, absolute aantallen

Figuur 1.5.1
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Toelichting:     PTB = pulmonale tuberculose 
ETB = extrapulmonale tuberculose

1.5.2 sterfte aan tuberculose per 100.000 volgens CBS, 1996-2009
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1.5.3 percentage sterfte naar leeftijdsgroep volgens NTR, 1993-2009

 

 





        

        
        
        


   














   










  



 

 

 





        

        
        
        


   














   










  



 

percentage sterfte naar leeftijdscategorie 

volgens NTR, 1993-2009

Figuur 1.5.3
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1.5.4 sterfte aan tuberculose per vorm verminderde weerstand, 2007-2009

  (Tabel 6 in Tuberculose in Nederland 2009 surveillancerapport)

 
 

 


  
     

      
      
      
      
      
      
      
      

 

Tabel 1.5.4 sterfte aan tuberculose per vorm
verminderde weerstand, 2007-2009
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Hoofdstuk 2  Diagnostische gegevens van tuberculose in Nederland

Inhoud

2.1 Lokalisatie van tuberculose 
2.1.1 classificatie van tuberculose, 2009
2.1.2 soort tuberculose naar etniciteit, 2009
2.1.3 lokalisatie van tuberculose, 2009
2.1.4 aantal en percentage diagnoses naar hoofdlokalisatie naar leeftijdsgroep in 2009
2.1.5 ZN-status patiënten met longtuberculose, 1993-2009

2.2 Kweekresultaten
2.2.1a % kweekbevestiging PTB, 1993-2009
2.2.1b % kweekbevestiging ETB, 1993-2009
2.2.2 bacteriologische determinatie van isolaten NTR, 1993-2009
2.2.3 % resistentie tegen tuberculostatica bij isolaten met M. tuberculosis, RIVM 1997-2009
2.2.4a resistentie bij aanvang behandeling bij nieuwe en eerder behandelde tbc-patiënten, 2004-2009
2.2.4b % resistentie naar herkomst uit WHO regio, 2006-2009
2.2.4c aantal patiënten met resistentie, 2006-2009
2.2.5a aantal (vermoedelijke) laboratoriumkruiscontaminaties, 2003-2009
2.2.5b % bevestigde of vermoedelijke laboratoriumkruiscontaminaties, 1996-2009 
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Toelichting:     PTB = pulmonale tuberculose 
 ETB = extrapulmonale tuberculose  
P+E = pulmonale en extrapulmonale tuberculose

2.1.1 classificatie van tuberculose, 2009
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Toelichting:     PTB = pulmonale tuberculose 
 ETB = extrapulmonale tuberculose  
P+E =  pulmonale en extrapulmonale 

tuberculose

2.1.2 soort tuberculose naar etniciteit, 2009

 Autochtoon = Persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar de persoon zelf geboren is. 
Eerste generatie allochtoon = Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het buitenland geboren. 
Tweede generatie allochtoon = Persoon geboren in Nederland, van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
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Toelichting:     CZS = centraal zenuw stelsel

2.1.3 lokalisatie van tuberculose, 2009

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














       

























 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














       

























 

lokalisatie van tuberculose, 2009Figuur 2.1.3
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Toelichting:      ICD = International Classification of Diseases
 ICD-9 code 012.2 = geïsoleerde tracheale of bronchiale tuberculose 
 ICD-9 code 012.3 = tuberculose laryngitis

CZS = centraal zenuw stelsel 
ICD-9 code 12.2 en 12.3 zijn in deze tabel ingedeeld bij tractus respiratorius. 
In de overige figuren en tabellen zijn de ICD codes 12.2 en 12.3 ingedeeld bij longtuberculose.  

2.1.4 aantal en percentage diagnoses naar hoofdlokalisatie naar leeftijdsgroep in 2009

 

 








  





 

 

  19 497 83     

  7 221 35     

  14 108 26     
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  1 25 9     

  0 26 3     
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Toelichting:   De besmettelijkheid van een patient wordt ingeschat op basis van de aanwezigheid van zuurvaste staven, typisch voor de Mycobacterium tuberculosis, in het directe 
microscopische preparaat van het sputum met een Ziehl-Neelsen kleuring (ZN) of auraminekleuring. Deze vorm van tuberculose wordt sputumpositieve of ZN-positieve 
longtuberculose ofwel ‘open tuberculose’ genoemd. Sputumpositieve longtuberculose wordt algemeen beschouwd als de besmettelijke vorm van tuberculose.

 BAL =  bronchoalveolaire lavage

2.1.5 ZN-status patiënten met longtuberculose, 1993-2009

 

 

   


 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

















        













   



     
     

 
 




 

 

   


 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

















        













   



     
     

 
 




ZN-status patiënten met longtuberculose, 
1993-2009

Figuur 2.1.5
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Toelichting:     PTB = pulmonale tuberculose

2.2.1a % kweekbevestiging PTB, 1993-2009

 

 




















      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      























        
















      
      
      

 

 























        
















 

 




















      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      























        
















      
      
      

 

 























        














 % kweekbevestiging PTB, 1993-2009Figuur 2.2.1a
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Toelichting:    ETB = extrapulmonale tuberculose

2.2.1b % kweekbevestiging ETB

 

 




















      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      























        
















      

 

 























        
















 

 




















      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      























        
















      

 

 























        














 % kweekbevestiging ETB, 1993-2009Figuur 2.2.1b
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BRON: RIVM/NTR

Toelichting:  RIVM = Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

2.2.2 bacteriologische determinatie van isolaten NTR, 1993-2009
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BRON: RIVM/NTR

Toelichting:  Mono/poly H: resistentie tegen isoniazide of tegen isoniazide en andere antibiotica, uitgezonderd rifampicine.
 Mono/poly R: resistentie tegen rifampicine of tegen rifampicine en andere antibiotica, anders dan isoniazide.
 MDR: gecombineerde resistentie tegen isoniazide en rifampicine, evt. in combinatie met andere antibiotica.
 RIVM = Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

2.2.3 % resistentie tegen tuberculostatica bij isolaten met M. tuberculosis, RIVM 1997-2009
  (Figuur 7 in Tuberculose in Nederland 2009 surveillancerapport)

  
 


   

 


 

 





















            




















   



  

             
             
             
             
             
             
  
             

             

 






BRON: NTR november 2010

back

Toelichting:  Mono/poly H: resistentie tegen isoniazide of tegen isoniazide en andere antibiotica, uitgezonderd rifampicine.
 Mono/poly R: resistentie tegen rifampicine of tegen rifampicine en andere antibiotica, anders dan isoniazide.
 MDR: gecombineerde resistentie tegen isoniazide en rifampicine, evt. in combinatie met andere antibiotica.

2.2.4a resistentie bij aanvang behandeling bij nieuwe en eerder behandelde tbc-patiënten, 2004-2009
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resistentie bij aanvang behandeling bij nieuwe

 en eerder behandelde tbc-patiënten, 2004-2009

Figuur 2.2.4a
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Toelichting:  Mono/poly H: resistentie tegen isoniazide of tegen isoniazide en andere antibiotica, uitgezonderd rifampicine.
 Mono/poly R: resistentie tegen rifampicine of tegen rifampicine en andere antibiotica, anders dan isoniazide.
 MDR: gecombineerde resistentie tegen isoniazide en rifampicine, evt. in combinatie met andere antibiotica.

2.2.4b % resistentie naar herkomst uit WHO regio, 2006-2009

 

 























  




























  



 

       


       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

   

 



 

 























  




























  



 

       


       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

   

 



% resistentie naar herkomst uit WHO regio,

2006-2009

Figuur 2.2.4b

% resistentie en aantal patiënten naar herkomst uit WHO regio, 2006-2009Tabel 2.2.4b
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Toelichting:  Mono/poly H: resistentie tegen isoniazide of tegen isoniazide en andere antibiotica, uitgezonderd rifampicine.
 Mono/poly R: resistentie tegen rifampicine of tegen rifampicine en andere antibiotica, anders dan isoniazide.
 MDR: gecombineerde resistentie tegen isoniazide en rifampicine, evt. in combinatie met andere antibiotica.

2.2.4c aantal patiënten met resistentie, 2006-2009

 

 

      























   




























  



       


       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

   

 



 

 

 

      























   




























  



       


       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

   

 



 

% resistentie en aantal patiënten naar herkomst uit WHO regio, 2006-2009Tabel 2.2.4c
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BRON: RIVM/NTR

Toelichting:  LKC = Laboratoriumkruiscontaminatie

2.2.5a aantal (vermoedelijke) laboratoriumkruiscontaminaties, 2003-2009
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Toelichting:  LKC = Laboratoriumkruiscontaminatie

2.2.5b % bevestigde of vermoedelijke laboratoriumkruiscontaminaties, 1996-2009 
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Hoofdstuk 3  Behandeling van tuberculose

Inhoud

3.1 Ziekenhuisopname
3.1.1 percentage patiënten NTR ‘nog geen behandelresultaat ingestuurd’ op 16-06-2010
3.1.2 aantal opgenomen tbc-patiënten naar etniciteit en soort tuberculose, 2008
3.1.3 aantal ziekenhuisopnamen, verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur naar lokalisatie volgens Landelijke Medische Registratie (LMR), 2008 en 2009

3.2 Opname in een sanatorium 
3.2 aantal opnames van tbc-patiënten en gemiddelde ligduur in tbc-sanatoria, 1999-2009

3.3 Verpleegkundige begeleiding en DOT 
3.3.1 aantal en percentage tbc-patiënten gedurende de behandeling begeleid door sociaal verpleegkundige, 1993-2009
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3.4 Behandelresultaten 
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3.1.1 percentage patiënten NTR ‘nog geen behandelresultaat ingestuurd’ op 16-06-2010
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percentage patiënten NTR ‘nog geen
behandelresultaat ingestuurd’ op 16-06-2010

Figuur 3.1.1
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Toelichting:     PTB = pulmonale tuberculose 
 ETB = extrapulmonale tuberculose 

3.1.2 aantal opgenomen tbc-patiënten naar etniciteit en soort tuberculose, 2008

 Autochtoon = Persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar de persoon zelf geboren is. 
Eerste generatie allochtoon = Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het buitenland geboren. 
Tweede generatie allochtoon = Persoon geboren in Nederland, van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

3.1.2 aantal opgenomen tbc-patiënten naar etniciteit en soort tuberculose, 2008

   

Tabel 3.1.2 aantal opgenomen tbc-patiënten naar etniciteit en soort tuberculose, 2008

diagnose geen opname
opname langer 

dan 1 week
onbekend totaal

percentage 
opname langer 

dan 1 week 

PTB 92 52 0 144 36%
ETB 43 18 3 64 28%
P+E 10 9 0 19 47%
PTB 194 117 10 321 36%
ETB 216 95 3 314 30%
P+E 34 47 0 81 58%
PTB 15 11 1 26 42%
ETB 20 3 0 23 13%
P+E 7 3 0 10 30%
PTB 6 4 0 10 40%
ETB 6 5 2 13 38%
P+E 1 1 0 2 50%
PTB 307 184 11 502 37%
ETB 285 121 8 414 29%
P+E 52 60 0 112 54%

644 365 19 1028

Toelichting: PTB = pulmonale tuberculose
ETB = extrapulmonale tuberculose
Autochtoon = Persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar de persoon zelf geboren is.
Eerste generatie allochtoon = Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het buitenland geboren.
Tweede generatie allochtoon = Persoon geboren in Nederland, van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
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3.1.2 aantal opgenomen tbc-patiënten naar etniciteit en soort tuberculose, 2008

   

Tabel 3.1.2 aantal opgenomen tbc-patiënten naar etniciteit en soort tuberculose, 2008

diagnose geen opname
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onbekend totaal

percentage 
opname langer 

dan 1 week 
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Eerste generatie allochtoon = Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het buitenland geboren.
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3.1.2 aantal opgenomen tbc-patiënten naar etniciteit en soort tuberculose, 2008

   

Tabel 3.1.2 aantal opgenomen tbc-patiënten naar etniciteit en soort tuberculose, 2008

diagnose geen opname
opname langer 

dan 1 week
onbekend totaal

percentage 
opname langer 

dan 1 week 
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P+E 1 1 0 2 50%
PTB 307 184 11 502 37%
ETB 285 121 8 414 29%
P+E 52 60 0 112 54%
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Toelichting: PTB = pulmonale tuberculose
ETB = extrapulmonale tuberculose
Autochtoon = Persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar de persoon zelf geboren is.
Eerste generatie allochtoon = Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het buitenland geboren.
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Toelichting:  CZS = centraal zenuw stelsel

3.1.3 aantal ziekenhuisopnamen, verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur naar lokalisatie volgens Landelijke Medische Registratie (LMR), 2008 en 2009

3.1.3 aantal ziekenhuisopnamen, verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur naar lokalisatie volgens Landelijke Medische Registratie (LMR), 2008 en 2009

Tabel 3.1.3 aantal ziekenhuisopnamen, verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur 
naar lokalisatie volgens Landelijke Medische Registratie (LMR), 2008 en 2009

orgaanlokalisatie

aantal 
opnamen

aantal 
verpleegdagen

gemiddelde 
verpleegduur 

in weken
aantal 

opnamen
aantal 

verpleegdagen

gemiddelde 
verpleegduur in 

weken
primaire tuberculose 9 165 2,6 21 242 1,6
long 459 5.252 1,6 399 5.137 1,8
tractus respiratorius 46 709 2,2 53 765 2,1
meningen/CZS 9 180 2,9 25 282 1,6
tractus intestinalis 17 209 1,8 26 409 2,2
bot en gewrichten 36 706 2,8 49 809 2,4
tractus urogenitalis 7 56 1,1 6 69 1,6
overige organen 42 390 1,3 66 675 1,5
miliair 13 641 7,0 15 377 3,6
totaal 638 8.308 1,9 660 8.765 1,9
Bron: LMR

Toelichting: CZS = centraal zenuw stelsel

20092008

BRON: NTR/LMR
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3.2 aantal opnames van tbc-patiënten en gemiddelde ligduur in tbc-sanatoria, 1999-2009

  (Figuur 14 in Tuberculose in Nederland 2009 surveillancerapport)
3.2 aantal opnames van tbc-patiënten en gemiddelde ligduur in tbc-sanatoria, 1999-2009

(Figuur 14 in Tuberculose in Nederland 2009  surveillancerapport)

Tabel 3.2 aantal opnames van tbc-patiënten en
gemiddelde ligduur in tbc-sanatoria, 1999-2009

jaar aantal opnames gem. opnameduur 
sanatorium in weken

1999 176 7,8
2000 181 8,2
2001 174 7,1
2002 169 7,7
2003 170 8,0
2004 133 10,3
2005 132 9,4
2006 141 8,1
2007 170 7,4
2008 197 8,7
2009 262 6,2

Toelichting: De Nederlandse sanatoria zijn Dekkerswald in Groesbeek en Beatrixoord in Haren
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3.2 aantal opnames van tbc-patiënten en gemiddelde ligduur in tbc-sanatoria, 1999-2009
(Figuur 14 in Tuberculose in Nederland 2009  surveillancerapport)
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Toelichting:  De Nederlandse sanatoria zijn Dekkerswald in Groesbeek en Beatrixoord in Haren
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Toelichting:   DOT = Directly Observed Treatment: de behandeling wordt zonodig dagelijks onder directe observatie (DOT) verstrekt om de therapietrouw te bevorderen en  
onjuiste inname van de medicatie te voorkomen.

3.3.1 aantal en percentage tbc-patiënten gedurende de behandeling begeleid door sociaal verpleegkundige, 1993-2009

3.3.1 aantal en percentage tbc-patiënten gedurende de behandeling begeleid door sociaal verpleegkundige, 1993-2009

Tabel 3.3.1 aantal en percentage tbc-patiënten gedurende de behandeling 
begeleid door sociaal verpleegkundige, 1993-2009*

jaar begeleid DOT %  begeleid % DOT totaal behandeld totaal
1993 1.152 0 75% 0% 1.536 1.577
1994 1.285 0 73% 0% 1.766 1.800
1995 1.137 7 72% 0% 1.587 1.612
1996 1.493 79 93% 5% 1.614 1.649
1997 1.340 80 92% 5% 1.456 1.488
1998 1.236 95 92% 7% 1.345 1.362
1999 1.407 117 92% 8% 1.531 1.555
2000 1.328 155 93% 11% 1.424 1.443
2001 1.322 204 90% 14% 1.470 1.492
2002 1.293 240 92% 17% 1.399 1.415
2003 1.160 274 88% 21% 1.314 1.340
2004 1.121 430 88% 34% 1.279 1.299
2005 1.084 300 96% 27% 1.130 1.148
2006 975 297 97% 30% 1.005 1.044
2007 970 249 97% 25% 1.001 1.022
2008 965 321 96% 32% 1.007 1.028
2009* 787 254 68% 22% 1.154 1.178

* gegevens over 2009 gebaseerd op voorlopige cijfers

Toelichting: DOT = Directly Observed Treatment: de behandeling wordt zonodig dagelijks onder directe observatie (DOT) verstrekt om de 
therapietrouw te bevorderen en onjuiste inname van de medicatie te voorkomen.
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Toelichting:   DOT = Directly Observed Treatment: de behandeling wordt zonodig dagelijks onder directe observatie (DOT) verstrekt om de therapietrouw te bevorderen en onjuiste 
inname van de medicatie te voorkomen.

3.3.2 % DOT naar resistentie bij aanvang behandeling, 1993-2008

3.3.2 % DOT naar resistentie bij aanvang behandeling, 1993-2008

Tabel 3.3.2 % DOT naar resistentie bij aanvang
behandeling, 1993-2008

periode normaal gevoelig of 
onbekend

mono / 
poly H

mono / 
poly R

MDR overig

1993-1996 1% 4% 0% 2% 0%
1997-2000 8% 7% 9% 35% 6%
2001-2004 20% 25% 27% 64% 23%
2005-2008 27% 30% 45% 75% 25%

Toelichting: DOT = Directly Observed Treatment: de behandeling wordt zonodig dagelijks onder directe observatie (DOT) verstrekt om de 
therapietrouw te bevorderen en onjuiste inname van de medicatie te voorkomen.

27%
30%

0%

9%

27%

45%

2%

35%

64%

75%

0% 100%

1993-1996

1997-2000

2001-2004

2005-2008

% DOT naar resistentie bij aanvang 
behandeling, 1993-2008

MDR
mono / poly R
mono / poly H
normaal gevoelig of onbekend

Figuur 3.3.2

3.3.2 % DOT naar resistentie bij aanvang behandeling, 1993-2008

Tabel 3.3.2 % DOT naar resistentie bij aanvang
behandeling, 1993-2008

periode normaal gevoelig of 
onbekend

mono / 
poly H

mono / 
poly R

MDR overig

1993-1996 1% 4% 0% 2% 0%
1997-2000 8% 7% 9% 35% 6%
2001-2004 20% 25% 27% 64% 23%
2005-2008 27% 30% 45% 75% 25%

Toelichting: DOT = Directly Observed Treatment: de behandeling wordt zonodig dagelijks onder directe observatie (DOT) verstrekt om de 
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3.4.1 behandelresultaat, 1993-2008

  (Figuur 10 in Tuberculose in Nederland 2009 surveillancerapport)
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3.4.2 behandelresultaat naar leeftijdsgroep, 2004-2007, 2008
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Toelichting:   DOT = Directly Observed Treatment: de behandeling wordt zonodig dagelijks onder directe observatie (DOT) verstrekt om de therapietrouw te bevorderen en onjuiste 
inname van de medicatie te voorkomen.

3.4.3 behandelresultaat naar verpleegkundige begeleiding en DOT, 2007-2008

3.4.3 behandelresultaat naar verpleegkundige begeleiding en DOT, 2007-2008

Tabel 3.4.3 behandelresultaat naar verpleegkundige
 begeleiding en DOT, 2007-2008

genezen/ 
voltooid

afgebroken overleden
buiten NL 

voortgezet/ 
onbekend

totaal

DOT 2007 88% 3% 5% 4% 100%
begeleiding 91% 3% 3% 3% 100%

geen begeleiding 
(n=41)

29% 0% 51% 20% 100%

DOT 2008 87% 4% 6% 3% 100%
begeleiding 91% 2% 3% 3% 100%

geen begeleiding 
(n=55)

25% 5% 42% 27% 100%

Toelichting: DOT = Directly Observed Treatment: de behandeling wordt zonodig dagelijks onder directe observatie (DOT) verstrekt om de 
therapietrouw te bevorderen en onjuiste inname van de medicatie te voorkomen.
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Toelichting:  Mono/poly H: resistentie tegen isoniazide of tegen isoniazide en andere antibiotica, uitgezonderd rifampicine.
 Mono/poly R: resistentie tegen rifampicine of tegen rifampicine en andere antibiotica, anders dan isoniazide.
 MDR: gecombineerde resistentie tegen isoniazide en rifampicine, evt. in combinatie met andere antibiotica.

3.4.4 behandelresultaat naar resistentie, 1993-2007
  (Figuur 11 in Tuberculose in Nederland 2009 surveillancerapport)

3.4.4 behandelresultaat naar resistentie, 1993-2007
(Figuur 11 in Tuberculose in Nederland 2009  surveillancerapport)

Tabel 3.4.4 behandelresultaat naar resistentie, 1993-2007

periode genezen/ 
voltooid

afgebroken overleden buiten NL voortgezet/ 
onbekend

totaal

1993-1996 80% 6% 6% 8% 100%
1997-2000 82% 11% 23% 4% 100%
2001-2004 83% 6% 3% 8% 100%
2005-2008 89% 3% 3% 5% 100%
mono / poly H

1993-1996 60% 7% 13% 20% 100%
1997-2000 82% 18% 0% 0% 100%
2001-2004 82% 0% 9% 9% 100%
2005-2008 80% 20% 0% 0% 100%
mono / poly R

1993-1996 56% 18% 4% 22% 100%
1997-2000 72% 7% 9% 12% 100%
2001-2004 67% 9% 13% 11% 100%
2005-2008 68% 5% 5% 21% 100%
MDR 

Toelichting: Mono/poly H: resistentie tegen isoniazide of tegen isoniazide en andere antibiotica, uitgezonderd rifampicine.
Mono/poly R: resistentie tegen rifampicine of tegen rifampicine en andere antibiotica, anders dan isoniazide. 
MDR: gecombineerde resistentie tegen isoniazide en rifampicine, evt. in combinatie met andere antibiotica.
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(Figuur 11 in Tuberculose in Nederland 2009  surveillancerapport)
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MDR 
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Toelichting:   DOT = Directly Observed Treatment: de behandeling wordt zonodig dagelijks onder directe observatie (DOT) verstrekt om de therapietrouw te bevorderen en onjuiste 
inname van de medicatie te voorkomen.

3.4.5 % DOT naar indicatie / risicogroep, 1993-2007 en 2008 
  (Figuur 12 in Tuberculose in Nederland 2009 surveillancerapport)

3.4.5 % DOT naar indicatie / risicogroep, 1993-2007 en 2008
(Figuur 12 in Tuberculose in Nederland 2009  surveillancerapport)

Tabel 3.4.5 % DOT naar indicatie / risicogroep, 1993-2007 en 2008

indicatie / risicogroep 1993-1998 1999-2003 2004-2007 2008
immigrant <2,5 jr. in NL 1% 9% 25% 29%
asielzoeker <2,5 jr. in NL 3% 28% 60% 70%
illegaal 11% 31% 66% 73%
randgroep 16% 49% 73% 84%
gedetineerde 14% 38% 67% 57%
oud-patiënt 5% 26% 44% 37%

alle tbc-patiënten 3% 14% 28% 31%

Toelichting: DOT = Directly Observed Treatment: de behandeling wordt zonodig dagelijks onder directe observatie (DOT) verstrekt om de 
therapietrouw te bevorderen en onjuiste inname van de medicatie te voorkomen.
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3.4.5 % DOT naar indicatie / risicogroep, 1993-2007 en 2008
(Figuur 12 in Tuberculose in Nederland 2009  surveillancerapport)
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Toelichting:   DOT = Directly Observed Treatment: de behandeling wordt zonodig dagelijks onder directe observatie (DOT) verstrekt om de therapietrouw te bevorderen en onjuiste 
inname van de medicatie te voorkomen.

3.4.6 % succesvol behandelresultaat naar indicatie / risicogroep, 1993-2007 en 2008
  (Figuur 13 in Tuberculose in Nederland 2009 surveillancerapport)

3.4.6 % succesvol behandelresultaat naar indicatie / risicogroep, 1993-2007 en 2008
(Figuur 13 in Tuberculose in Nederland 2009  surveillancerapport)

Tabel 3.4.6 % succesvol behandelresultaat naar
indicatie / risicogroep, 1993-2007 en 2008

indicatie / risicogroep 1993-1998 1999-2003 2004-2007 2008
immigrant <2,5 jr. in NL 78% 79% 81% 79%
asielzoeker <2,5 jr. in NL 75% 84% 91% 95%
illegaal 70% 74% 84% 79%
randgroep 71% 74% 79% 74%
gedetineerde 59% 56% 79% 57%
oud-patiënt 73% 76% 78% 78%

alle tbc-patiënten 79% 82% 86% 87%

Toelichting: DOT = Directly Observed Treatment: de behandeling wordt zonodig dagelijks onder directe observatie (DOT) verstrekt om de 
therapietrouw te bevorderen en onjuiste inname van de medicatie te voorkomen.
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3.4.6 % succesvol behandelresultaat naar indicatie / risicogroep, 1993-2007 en 2008
(Figuur 13 in Tuberculose in Nederland 2009  surveillancerapport)
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3.4.7 aantal afgebroken behandelingen naar reden voortijdige beëindiging, 2007 en 2008

3.4.7 aantal afgebroken behandelingen naar reden voortijdige beëindiging, 2007 en 2008

Tabel 3.4.7 aantal afgebroken behandelingen naar reden
 voortijdige beëindiging, 2007 en 2008

jaar bijwerkingen onttrokken onbekend totaal 
afgebroken

totaal aantal 
patiënten

2007 13 13 5 31 1.022
2008 9 14 3 26 1.028
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Hoofdstuk 4  Case finding
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4.1 Actieve en passieve opsporing
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4.1.3 diagnosticerend arts, 1993-2009
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 Illegalen
4.4.3  illegalen met tuberculose, 1993-2009

 Gedetineerden gevonden door screening
4.4.4a gedetineerden met tuberculose, 1993-2009
4.4.4b aantal tbc-gevallen bij screening gedetineerden, 1994-2009
4.4.4c  opbrengst screening op tuberculose bij insluiting gedetineerden,  

1994-2009
4.4.4d dekkingsgraad screening gedetineerden, 1994-2009

 Tbc-contacten
4.4.5 tbc-contacten met tuberculose, 1993-2009

 Randgroepen
4.4.6   randgroepen (drugsverslaafd en dak- en/of thuisloos) met tuberculose, 

1993-2009

 Reizigers
4.4.7  reizigers met tuberculose, 1993-2009

 Contactgroepen van risicogroepen
4.4.8  (beroeps)contacten met tuberculose, 1993-2009

 Oud-patiënten
4.4.9  oud-patiënten (eerder behandeld) met tuberculose, 1993-2009

 Verminderde weerstand anders dan HIV-infectie
4.4.10a verminderde weerstand voor tuberculose, niet HIV, 1993-2009
4.4.10b  aantal tbc-patiënten met een vorm van verminderde weerstand voor 

tuberculose, 1993-2009
4.4.10c  oorzaken van verminderde weerstand bij tbc-patiënten, 2006-2009

 HIV-geïnfecteerden
4.4.11  HIV-geïnfecteerden met tuberculose, 1993-2009
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4.1.1 reden onderzoek van tbc-patiënten, 1993-2009
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4.1.2 diagnose door actieve of passieve opsporing, 1993-2009
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4.1.3 diagnosticerend arts, 1993-2009 
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Toelichting:   Patiënt delay = het aantal weken tussen het ontstaan van hoestklachten en het eerste contact met de gezondheidszorg met betrekking tot deze episode.

4.2.1 aantal patiënten met longtuberculose (n=640) naar patiënt delay, 2009
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Toelichting:   Doctor delay = het aantal weken tussen het eerste contact met de gezondheidszorg voor deze ziekte-episode en de start van de behandeling.

4.2.2 aantal patiënten met longtuberculose (n=640) naar doctor delay, 2009
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Toelichting:   Het diagnostisch delay is de som van het patiënt en het doctor delay
 Patiënt delay = het aantal weken tussen het ontstaan van hoestklachten en het eerste contact met de gezondheidszorg mbt deze episode.
 Doctor delay = het aantal weken tussen het eerste contact met de gezondheidszorg voor deze ziekte-episode en de start van de behandeling.

4.2.3 gemiddelde diagnostisch delay in weken naar wijze van opsporing, 2009
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BRON: RIVM/NTR

4.3.1 aantal patiënten in clusters met recente transmissie, 1997-2009

















































     























 

 


 










    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



















     



















 




















     























Toelichting:    Het laboratorium voor Mycobacteriologie van het RIVM maakt van alle M. tuberculosis complex isolaten zogenoemde ‘DNA-fingerprint’. Isolaten met een identiek DNA-patroon vormen een 
zogeheten ‘clus ter’ van tbc-gevallen. Nieuwe gevallen in een cluster waarbij het laatste geval minder dan twee jaar geleden is, kunnen worden beschouwd als (mogelijke) recente transmissie 
van tuberculose in Nederland. Indien het laatste geval in het cluster langer dan twee jaar geleden is of indien er door onderzoek van de GGD geen mogelijke onderlinge relatie tussen de 
patiënten wordt aangetoond, dan wordt dit geval, net als gevallen met een uniek fingerprintpatroon, beschouwd als een reactivatie van een oude of buiten Nederland opgelopen infectie.
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BRON: RIVM/NTR

4.3.2 incidentie van ‘recente transmissie’ (in clusters), 1996-2009 

Toelichting:    Het laboratorium voor Mycobacteriologie van het RIVM maakt van alle M. tuberculosis complex isolaten zogenoemde ‘DNA-fingerprint’. Isolaten met een identiek DNA-patroon vormen een 
zogeheten ‘clus ter’ van tbc-gevallen. Nieuwe gevallen in een cluster waarbij het laatste geval minder dan twee jaar geleden is, kunnen worden beschouwd als (mogelijke) recente transmissie 
van tuberculose in Nederland. Indien het laatste geval in het cluster langer dan twee jaar geleden is of indien er door onderzoek van de GGD geen mogelijke onderlinge relatie tussen de 
patiënten wordt aangetoond, dan wordt dit geval, net als gevallen met een uniek fingerprintpatroon, beschouwd als een reactivatie van een oude of buiten Nederland opgelopen infectie.

 




 







   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   











 















      


















 



 

 


 

 









 















      


















 





 




 







   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   











 















      


















 



 

 


 

 









 















      


















 





incidentie van ‘recente transmissie’
(in clusters), 1996-2009          

Figuur 4.3.2
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4.3.3 incidentie van kweekpositieve tuberculose en van tuberculose in clusters met recente transmissie

 

 



















    


    


    

 

 




 

Toelichting:    Het laboratorium voor Mycobacteriologie van het RIVM maakt van alle M. tuberculosis complex isolaten zogenoemde ‘DNA-fingerprint’. Isolaten met een identiek DNA-patroon vormen een 
zogeheten ‘clus ter’ van tbc-gevallen. Nieuwe gevallen in een cluster waarbij het laatste geval minder dan twee jaar geleden is, kunnen worden beschouwd als (mogelijke) recente transmissie 
van tuberculose in Nederland. Indien het laatste geval in het cluster langer dan twee jaar geleden is of indien er door onderzoek van de GGD geen mogelijke onderlinge relatie tussen de 
patiënten wordt aangetoond, dan wordt dit geval, net als gevallen met een uniek fingerprintpatroon, beschouwd als een reactivatie van een oude of buiten Nederland opgelopen infectie.
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4.3.4 % epidemiologische verbanden in clusters, 1999-2009

 

 





 


 


 


 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

















     










 



 


















     










 

 



Toelichting:    Epidemiologisch verband wordt in het NTR genoteerd als op basis van de sociale anamnese een duidelijke relatie tussen de patiënt en  
één of meerdere personen in het DNA-cluster is vastgesteld.
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4.3.5 aantal groeiende clusters, 1999-2009
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4.3.6 jaarlijkse groei vanaf 1994 in clusters met groei >=5 in 2009 (2009 in rood)
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4.3.7 epidemiologisch verband (epi-verband) tussen personen in de acht sterk groeiende clusters van 2009

 

 


        
     
       
   
        
        



 


 

Toelichting:    Epidemiologisch verband wordt in het NTR genoteerd als op basis van de sociale anamnese een duidelijke relatie tussen de patiënt en  
één of meerdere personen in het DNA-cluster is vastgesteld.
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4.3.8 groei per regio in clusters met groei >=5 patiënten in 2009
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4.3.9a risicogroepen in clusters met groei >=5 personen in 2008
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4.3.9b risicogroepen in clusters met groei >=5 personen in 2009
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Toelichting:  Mono/poly H: resistentie tegen isoniazide of tegen isoniazide en andere antibiotica, uitgezonderd rifampicine.
 Mono/poly R: resistentie tegen rifampicine of tegen rifampicine en andere antibiotica, anders dan isoniazide.
 MDR: gecombineerde resistentie tegen isoniazide en rifampicine, evt. in combinatie met andere antibiotica.

4.3.10 groei in clusters met H en/of R resistentie, 2002-2009 
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Toelichting:  Oost Europa (niet EU) = voormalig Sovjet Unie (Armenië, Azerbeidjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Oekraïne, 
 Oezbekistan, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Wit-Rusland/Belarus) en voormalig Joegoslavië (Bosnië Herzegovina,
 Federale Republiek Joegoslavië, Kroatië, Macedonië, Kosovo, Servië, Montenegro)

4.4a geschatte omvang populatie en tbc-incidentie in risicogroepen, 2009
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Toelichting:  Een risicogroep is een groep personen, met een eenduidig gemeenschappelijk kenmerk, waarbij een verhoogde incidentie 
 van tuberculose wordt vastgesteld, ten gevolge van een verhoogde expositie aan de tuberculosebacterie

4.4b  aantal en percentage tbc-patiënten behorend tot een of meerdere risicogroepen, 1993-2009 
(Figuur 15 in Tuberculose in Nederland 2009 surveillancerapport) 
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Toelichting:  Een ‘immigrant’ is een persoon met een legale verblijfstatus anders dan toerist of vluchteling/asielzoeker,0
 die aan de ‘regelgeving met betrekking tot screening van immigranten’ onderhevig is en minder dan 2,5 jaar in Nederland verblijft.

4.4.1  immigranten < 2,5 jaar in Nederland met tuberculose, 1993-2009

 

 


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    















        










    

 
















        








  



 

 


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    















        










    

 
















        








  





BRON: NTR november 2010

back

Toelichting:  Een ‘asielzoeker’ is een persoon die aan ‘regelgeving met betrekking tot screening van asielzoekers’ onderhevig is,
 reeds een geldige verblijfstatus als asielzoeker heeft of nog in de asielzoekerprocedure zit en minder dan 2,5 jaar in Nederland verblijft.

4.4.2a  asielzoekers <2,5 jaar in Nederland met tuberculose, 1993-2009
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Toelichting:  Een ‘asielzoeker’ is een persoon die aan ‘regelgeving met betrekking tot screening van asielzoekers’ onderhevig is,
 reeds een geldige verblijfstatus als asielzoeker heeft of nog in de asielzoekerprocedure zit en minder dan 2,5 jaar in Nederland verblijft.

4.4.2b  instroom en aantal foto’s eerste screening bij asielzoekers

BRON: ‘Jaarverslag Tuberculose screening asielzoekers in opvangcentra 2008’ GGD Flevoland en GGD Hart voor Brabant   ‘Jaarverslag Cetraal orgaan Opvang Asielzoekers, 2009’
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Toelichting:  Een ‘asielzoeker’ is een persoon die aan ‘regelgeving met betrekking tot screening van asielzoekers’ onderhevig is,
 reeds een geldige verblijfstatus als asielzoeker heeft of nog in de asielzoekerprocedure zit en minder dan 2,5 jaar in Nederland verblijft.

4.4.2c  prevalentie van tuberculose bij binnenkomstscreening asielzoekers
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Toelichting:  Een ‘illegaal’ is een persoon zonder legale verblijfstatus in Nederland op het moment van diagnose,
 ongeacht de verblijfsduur in Nederland.

4.4.3  illegalen met tuberculose, 1993-2009
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4.4.4a  gedetineerden met tuberculose, 1993-2009

 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    











        







  



 












        







  



 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    











        







  



 












        







  



Toelichting:  Een ‘illegaal’ is een persoon zonder legale verblijfstatus in Nederland op het moment van diagnose,
 ongeacht de verblijfsduur in Nederland.

Toelichting:   Een ‘gedetineerde gevonden door screening’ is een persoon bij wie tbc-screening in een penitentiaire 
inrichting de reden was voor het eerste onderzoek naar tuberculose waardoor de diagnose gesteld is.
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Toelichting:  Een ‘gedetineerde gevonden door screening’ is een persoon bij wie tbc-screening in een penitentiaire
 inrichting de reden was voor het eerste onderzoek naar tuberculose waardoor de diagnose gesteld is.

4.4.4b  aantal tbc-gevallen bij screening gedetineerden, 1994-2009

 

 


 














    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





















     






    
    
    

 






















     




 



 

 


 














    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





















     






    
    
    

 






















     




 



BRON: NTR /  Jaarverslag 2008 Tuberculose onderzoek in penitentiaire inrichtingen; GGD Nederland
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Toelichting:  Een ‘gedetineerde gevonden door screening’ is een persoon bij wie tbc-screening in een penitentiaire
 inrichting de reden was voor het eerste onderzoek naar tuberculose waardoor de diagnose gesteld is.

4.4.4c  opbrengst screening op tuberculose bij insluiting gedetineerden, 1994-2009 

 


















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 

































 



 

 


















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 

































 



BRON: NTR /  Jaarverslag Tuberculose onderzoek in penitentiaire inrichtingen 2009; GGD Nederland
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Toelichting:  Een ‘gedetineerde gevonden door screening’ is een persoon bij wie tbc-screening in een penitentiaire
 inrichting de reden was voor het eerste onderzoek naar tuberculose waardoor de diagnose gesteld is.

4.4.4d  dekkingsgraad screening gedetineerden, 1994-2009 

BRON: NTR /  Jaarverslag Tuberculose onderzoek in penitentiaire inrichtingen 2009; GGD Nederland
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Toelichting:  Een ‘tbc-contact’ is een persoon die betrokken is geweest bij een contactonderzoek of door een GGD gedocumenteerd contact heeft
 gehad met een besmettelijke tbc-patiënt. Vanaf 2005 worden ook patiënten die bij een bron- en contactonderzoek betrokken waren,
 maar op een andere wijze werden gevonden, tot deze risicogroep gerekend.

4.4.5  tbc-contacten met tuberculose, 1993-2009
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Toelichting:  Een ‘dak- en thuisloze’ is een persoon zonder vaste woon- en verblijfplaats die regelmatig op straat slaapt 
 en/of gebruikmaakt van marginale tijdelijke huisvesting in en/of pensions.
 Een ‘drugsverslaafde’ is een persoon die regelmatig hard drugs (inclusief evt. methadon en cocaïne)
 gebruikt, hetgeen heeft geleid tot enige mate van sociale ontsporing.

4.4.6  randgroepen (drugsverslaafd en dak- en/of thuisloos) met tuberculose, 1993-2009
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Toelichting:  Een ‘reiziger (uit/in endemische gebieden)’ is een persoon die in de afgelopen 2 jaar in totaal meer dan
 3 maanden in gebieden heeft verbleven waar tuberculose endemisch is (prevalentie hoger dan 100/100.000).

4.4.7  reizigers met tuberculose, 1993-2009
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Toelichting:   Een ‘beroepscontact (van risicogroep)’ is een persoon die uit hoofde van zijn/haar beroepsuitoefening, of door activiteiten op vrijwilligersbasis, 
een verhoogde kans heeft om in (intensief) persoonlijk contact te komen met onbehandelde tbc-patiënten.

4.4.8  (beroeps)contacten met tuberculose, 1993-2009
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Toelichting:   Een ‘oud-patiënt’ is een persoon die eerder werd behandeld met tuberculostatica, gedurende ten minste één maand.

4.4.9  oud-patiënten (eerder behandeld) met tuberculose, 1993-2009

 

 


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    















        








  



 

 















        








  



 

 


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    















        








  



 

 















        








  





BRON: NTR november 2010

back
4.4.10a  verminderde weerstand voor tuberculose, niet HIV, 1993-2009
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4.4.10b  aantal tbc-patiënten met een vorm van verminderde weerstand voor tuberculose, 1993-2009
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Toelichting: TNF -alfa = Tumor Necrose Factor -alfa

4.4.10c   oorzaken van verminderde weerstand bij tbc-patiënten, 2006-2009 
(Tabel 5 in Tuberculose in Nederland 2009 surveillancerapport)
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4.4.11  Hiv-geïnfecteerden met tuberculose, 1993-2009
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Hoofdstuk 5  Latente tbc-infectie (LTBI)

Inhoud 

5.1 Reden onderzoek bij LTBI
5.1.1 personen met LTBI gediagnosticeerd naar reden onderzoek, 1993-2009
5.1.2 diagnose LTBI door IGRA naar reden onderzoek, 2005-2009
5.1.3 % diagnose LTBI door IGRA naar reden onderzoek, 2005-2009
5.1.4 LTBI naar reden onderzoek, 2008 en 2009

5.2  Beleid bij recente latente tbc-infectie
5.2.1 LTBI gevonden bij bron- en contactonderzoek naar beleid, 1998-2009
5.2.2a absolute aantal en incidentie (per 100.000 inwoners) preventief behandelde LTBI’s naar provincie en 4 grote steden, 2009
5.2.2b absolute aantal en incidentie (per 100.000 inwoners) preventief behandelde LTBI’s naar postcodegebied, 2009

5.3 Behandelresultaat preventieve behandeling LTBI
5.3.1 behandelresultaat LTBI, 1993-2008
5.3.2 behandelresultaat LTBI naar reden onderzoek, 2008
5.3.3 behandelresultaat preventieve behandeling LTBI naar leeftijdsgroep in 2008
5.3.4 behandelresultaat LTBI naar leeftijdsgroep, 2008
5.3.5 reden afbreken preventieve behandeling, 2008
5.3.6 afbreken van LTBI-behandeling wegens bijwerkingen naar leeftijdsgroep, 1993-2009
5.3.7 resultaat preventieve behandeling, 2007-2008
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5.1.1  personen met LTBI gediagnosticeerd naar reden onderzoek, 1993-2009

 

 























    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
     























     
     
     
     
     

     
























 









 

 























    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
     























     
     
     
     
     

     
























 









Figuur 5.1.1
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Toelichting: IGRA = Interferon Gamma Release Assay (interferongamma test)

5.1.2  diagnose LTBI door IGRA naar reden onderzoek, 2005-2009
  (Figuur 20 in Tuberculose in Nederland 2009 surveillancerapport) 
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Toelichting: IGRA = Interferon Gamma Release Assay (interferongamma test)

5.1.3  % diagnose LTBI door IGRA naar reden onderzoek, 2005-2009
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5.1.4  LTBI naar reden onderzoek, 2008 en 2009
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5.2.1  LTBI gevonden bij bron- en contactonderzoek naar beleid, 1998-2009

  (Figuur 17 in Tuberculose in Nederland 2009 surveillancerapport) 
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Toelichting: Let op: het gaat om aantal preventief behandelde LTBI’s (niet om totaal LTBI)

5.2.2a  absolute aantal en incidentie (per 100.000 inwoners) preventief behandelde LTBI’s naar provincie en 4 grote steden, 2009 

 

 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
 

 



Tabel 5.2.2.a absolute aantal en incidentie (per 100.000 inwoners)
preventief behandelde LTBI’s naar provincie en 4 grote steden, 2009
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5.2.2b   absolute aantal en incidentie (per 100.000 inwoners) preventief behandelde LTBI’s naar postcodegebied, 2009 

(Figuur 16 in Tuberculose in Nederland 2009 surveillancerapport)

absolute aantal preventief behandelde LTBI’s  
naar postcodegebied, 2009

incidentie preventief behandelde LTBI’s  
per 100.000 inwoners naar postcodegebied, 2009

Figuur 5.2.2b
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5.3.1  behandelresultaat LTBI, 1993-2008

  (Figuur 18 in Tuberculose in Nederland 2009 surveillancerapport) 
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5.3.2  behandelresultaat LTBI naar reden onderzoek, 2008
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5.3.3  behandelresultaat preventieve behandeling LTBI naar leeftijdsgroep in 2008

  (Tabel 7 in Tuberculose in Nederland 2009 surveillancerapport)
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5.3.4  behandelresultaat LTBI naar leeftijdsgroep, 2008
 

 

     
     
     



    




    





















      





























 

 

     
     
     



    




    




















      






























BRON: NTR november 2010

back
5.3.5  reden afbreken preventieve behandeling, 2008
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5.3.6  afbreken van LTBI-behandeling wegens bijwerkingen naar leeftijdsgroep, 1993-2009
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5.3.7  resultaat preventieve behandeling, 2007-2008
  (Figuur 19 in Tuberculose in Nederland 2009 surveillancerapport)

 
 

  


  
























   













 




















 





        
        
        
        



  


  
























   

















Toelichting:  H (INH) staat voor Isoniazide en R (RIF) staat voor Rifampicine 
De cijfers vóór de geneesmiddelcode geven het aantal maanden aan dat de medicatie in het betreffende regime wordt voorgeschreven
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