
Definities en afkortingen in rapportages over tuberculose 

In de kwartaalrapportages, kerncijfers en in het surveillancerapport over tuberculose worden 

bepaalde begrippen en afkortingen gebruikt. In dit document een overzicht van de definities en 

meest gebruikte afkortingen.  
 

 

Etniciteit 

De definitie van etniciteit in dit rapport volgt de definitie van het CBS. Etniciteit is hierdoor 

ingedeeld naar de volgende categorieën:  

 

Autochtoon Autochtonen zijn personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht 

het land waar ze zelf zijn geboren. 

 

Allochtoon Het CBS rekent personen tot de allochtonen als ten minste één ouder in het buitenland 

is geboren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussenpersonen die zelf in het buitenland zijn 

geboren (de eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie). 

 

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. 

 

Risicogroepen 

De definities van verschillende risicogroepen in het NTR zijn hieronder weergegeven.  

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.  

 

Een ‘immigrant’ is een persoon met een legale verblijfstatus anders dan toerist of 

vluchteling/asielzoeker, die aan de ‘regelgeving met betrekking tot screening van immigranten’ 

onderhevig is en minder dan 2,5 jaar in Nederland verblijft. 

 

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. 

 

Een ‘illegaal’ is een persoon zonder legale verblijfstatus in Nederland op het moment van 

diagnose, ongeacht de verblijfsduur in Nederland. 

 

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. 

 

Een ‘gedetineerde’ is een persoon die ten tijde van het stellen van de diagnose verblijft in een 

penitentiaire inrichting. Hiertoe moet ook worden gerekend, diegene bij wie n.a.v. screening in de 

penitentiaire inrichting nader onderzoek wordt gedaan, maar bij wie de diagnose pas na ontslag uit 

detentie gesteld wordt.  

 

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. 



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). 

 

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. 

 

Een ‘oud-patiënt’ is een persoon die eerder werd behandeld met tuberculostatica, gedurende ten 

minste één maand.  

 

Een ‘alcoholverslaafde’ is een persoon die ten tijde van het stellen van de diagnose bekend is 

met problematisch alcoholgebruik (voor verdere definiëring ‘problematisch alcoholgebruik’ volgens 

NHG-standaard zie handleiding Osiris-NTR ziekte)  

 

Resistentie 

Monoresistentie Geïsoleerde resistentie tegen één specifiek antibioticum. 

 

Polyresistentie Gecombineerde resistentie tegen meerdere antibiotica, behalve een combinatie 

van isoniazide en rifampicine. 

 

Multi (Drug) Resistentie (MDR) Gecombineerde resistentie tegen meerdere antibiotica, 

waaronder isoniazide én rifampicine. 

 

Extensieve (Drug) Resistentie (XDR) Resistentie tegen isoniazide en rifampicine 

(multiresistente tuberculose) in combinatie met resistentie tegen tenminste één antibioticum uit de 

groep fluoroquinolonen plus ten minste één van de volgende tuberculostatica: capreomycine, 

kanamycine en amikacine. 

 

Afkortingen 

BAL   Broncho Alveolaire Lavage, spoeling van de bronchiën 

BCG   Bacillus Calmette-Guérin, vaccin tegen tuberculose 

CBS   Centraal Bureau voor de Statistiek 

CIb   Centrum Infectieziektebestrijding 

CPT   Commissie Praktische Tuberculosebestrijding 

DOT   Directly Observed Treatment 

ECDC   European Centre for Disease Prevention and Control  

ETB    Extrapulmonale tuberculose 

FED   Functionele Eenheid Datamanagement 

GGD    Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

H   Isoniazide 

IGRA   Interferon Gamma Release Assay (interferongamma test) 

hiv   Human Immunodeficiency Virus 

KNCV TF  KNCV Tuberculosefonds 

LTBI   Latente tbc-infectie 

MDR   Multi (drug) resistentie 

MSI   Monitoringsysteem Screening Immigranten 

NTR    Nederlands Tuberculose Register 

PTB +ETB   Pulmonale en extrapulmonale tuberculose 

PTB    Pulmonale tuberculose 

R   Rifampicine 

RIVM    Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

THT   Tuberculinehuidtest 

TNF-alfa remmers Tumor necrose factor alfa remmers: immuunsuppressieve medicatie 

XDR   Extensieve (drug) resistentie  

VNTR   Variable Number of Tandem Repeats 

WHO   World Health Organization (Wereld Gezondheidsorganisatie) 


