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Recent werd in onze regio een uitzonderlijk geval van TB gediag-
nosticeerd. Bij een autochtone, 23-jarige vrouw werd een 
pulmonale M. bovis-infectie aangetoond. De vrouw was als 
verpleegkundige werkzaam in een verpleeghuis en had anderhalf 
jaar klachten van chronisch productief hoesten. Van haar sputum 
waren zowel het Ziehl-Neehlsenpreparaat positief, +4 volgens de 
schaal van Bronckhorst, als de PCR op M. tuberculosis-complex. De 
GGD startte een bron- en contactonderzoek op basis van het 
ringprincipe om eventuele andere geïnfecteerde patiënten te 
vinden en daardoor ook de mogelijke bron van de infectie. (8,9) 
Bij contactonderzoek en voor het aantonen van een latente 
infectie wordt al meer  dan 100 jaar de tuberculinehuidtest (THT) 
gebruikt. De THT wordt gezet, via het principe van Mantoux, door 
intradermaal purified protein derivaat (PPD) tuberculine te 
injecteren. Het ‘humane’ PPD-tuberculine bestaat uit een ruw 
extract van antigenen van M. tuberculosis en bevat daardoor ook 
antigenen van andere, nauw verwante, leden van het 
M. tuberculosis-complex, die ook voorkomen in M. bovis Bacille 
Galmette-Guerin (BCG). (10)
Sinds enkele jaren zijn er ook interferon-gamma release assays 
(IGRA’s) beschikbaar voor het aantonen van een latente 
TB-infectie, terwijl steeds meer onderzoek laat zien dat deze ook 
voor het aantonen van een recente actieve infectie gebruikt 
kunnen worden. (11,12) Deze IGRA’s zijn gebaseerd op de vorming 
van interferon-gamma door T-lymfocyten van besmette personen 
of dieren, na stimulatie met eiwitantigenen uit chromosomale 
region of difference 1 (RD1) van M. tuberculosis. 
Omdat het hierbij om specifieke antigenen gaat en niet om een 
mengsel van specifieke en niet-specifieke antigenen, zijn deze 

assays specifieker voor het aantonen van infecties met bacteriën 
van het M. tuberculosis complex, waaronder M. bovis. Een uitzonde-
ring is de M. bovis BCG waarin het RD1-gebied en dus de genen 
voor deze specifieke eiwitantigenen in de IGRA’s ontbreken. IGRA’s 
tonen wel kruisreactie met enkele non-tuberculose mycobacteriën 
(NTM), waaronder M.szulgai, M. marinum en M. kansasii. (13,14)
Een positieve THT kan ontstaan door vaccinatie met M. bovis BCG 
terwijl de IGRA negatief blijft. Een positieve THT ontstaan door 
een M. bovis-infectie geeft wel een positieve IGRA-uitslag. 
Hierdoor zijn IGRA’s te gebruiken om onderscheid te maken tussen 
gevaccineerde en geïnfecteerde personen bijvoorbeeld in de 
gezondheidszorg of bij laboratorium medewerkers, die in het 
verleden (voor 1980) vaker BCG gevaccineerd werden dan de 
algemene populatie.

Casus

In oktober 2007 zagen we een 23-jarige vrouw met klachten van 
een anderhalf jaar bestaande chronische, productieve hoest, niet 
reagerend op meerdere antibioticumkuren en verminderde eetlust 
met gewichtsverlies van 10 kg. Er was geen sprake van nachtzweten.  
Patiënte was niet bekend met TB en was niet in contact geweest 
met een TB-patiënt. Ze woont op een boerderij waar vee wordt 
gehouden, waaronder jaarlingen (pinken). Deze jaarlingen 
verblijven maximaal een half jaar op de boerderij voor de handel. 
Als kind was ze vaak op bezoek bij haar grootouders, die naast de 
boerderij woonden. In deze periode had ze contact met het vee. 
De laatste 10 jaar is ze niet meer in contact geweest met het vee 
op de boerderij. Verder heeft ze nooit een reis gemaakt naar een 
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Een Mycobacterium bovis-infectie bij mensen kan verschillende oorzaken hebben. Directe 
overdracht van dier naar mens is mogelijk door geïnfecteerd vee, bijvoorbeeld door het 
drinken van ongepasteuriseerde melk (1) of door dieren in een dierentuin. (2) Zeldzamer is 
overdracht tussen mensen onderling. (3-5) In de periode 1993-2007 werden in Nederland 
16.059 patiënten geregistreerd met kweekpositieve tuberculose (TB), waarvan 231 (1.44%) 
een M. bovis-infectie hadden. (6) Patiënten met een M. bovis-infectie hebben meestal 
extrapulmonale TB, slechts 35% heeft pulmonale TB. De meeste autochtone patiënten 
met een M. bovis-infectie zijn ouder dan 60 jaar, terwijl immigranten met een M. bovis-in-
fectie meestal jonger zijn. (7) In dit artikel beschrijven we voor de eerste keer het gebruik 
van de IGRA (de Quantiferon-Gold in tube (QFT-GIT)) voor contactonderzoek in Nederland 
bij een jonge vrouw met TB, veroorzaakt door M. bovis. 
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TB-endemisch gebied. In haar vrije tijd gaat ze naar de lokale 
voetbalclub maar komt niet in de kantine. Ook gaat ze af en toe 
naar een regionale dierentuin. Op het moment dat ze klachten 
kreeg werkte ze in een verpleeghuis, waarop dat moment geen 
mensen met TB  verbleven. In het verpleeghuis was niet bekend of 
er mensen in voorgaande jaren overleden waren aan TB en of er 
bewoners in het verleden TB hadden gehad. In het verpleeghuis 
wonen mensen die vooral in de textielindustrie werkzaam zijn 
geweest. 
Bij lichamelijk onderzoek zagen we een bleke vrouw met een 
tachycardie en erytheem op haar rug. Het laboratoriumonderzoek 
toonde een licht verhoogde bezinkingssnelheid van erythrocyten 
(BSE) van 22 (normaal <20) en een verhoogde C-reactive protein 
(CRP) van 45 mg/l (normaal 0-7½). De THT was 22 mm. De 
QFT-GIT was niet aangevraagd. De X-thorax en de CT-thorax 
toonden aan beide zijden nodulaire interstitiële afwijkingen met 2 
kleine consolidaties in de rechter bovenkwab en een grote bulla in 
de linker bovenkwab. Het longfunctieonderzoek was normaal, 
afgezien van een licht verlaagde diffusiecapaciteit voor koolstof-
monoxide (DLCO). 
Er werd een bronchoscopie verricht en histopathologisch 
onderzoek van de linker bovenkwab toonde een granulomateuze 
ontsteking aan. Zowel de ZN-kleuring als de PCR voor 
M. tuberculosis-complex van de bronchoalveolaire lavage (BAL) 
waren positief.
De conventionele behandeling, isoniazide, rifampicine, ethambu-
tol en pyrazinamide, voor pulmonale TB werd gestart. De uitslag 
van de kweek van de BAL duurde 2 maanden en toonde groei van 
M. bovis. Na het bekend worden van de kweekuitslagen met 
M. bovis, die natuurlijke resistentie heeft tegen pyrazinamide, werd 
de behandeling met zowel pyrazinamide als ethambutol gestaakt.

Contactonderzoek
Naar aanleiding van de positieve ZN en PCR van M. tuberculosis-
complex startte de GGD een contactonderzoek volgens het 
ringprincipe. Hierbij werd gebruik gemaakt van de THT en indien 
nodig een tweede ronde THT. De THT-resultaten werden geïnter-
preteerd volgens de Nederlandse richtlijnen. (7) Bij een positieve 
THT werd een aanvullende QFT-GIT-bepaling verricht. QFT-GIT-
resultaten in ons laboratorium  zijn positief als ze groter dan 0.35 
U/ml zijn, dubieus tussen de 0.20 en 0.35 U/ml en negatief indien 
kleiner dan 0.20 U/ml (15). De contacten van de indexcasus 
werden verdeeld in ringen. De  1ste en 2de ring werden tegelijker-
tijd onderzocht. Door het hoge aantal positieve THT-uitslagen in 
de 1ste en 2de ring werd besloten ook de 3e ring te onderzoeken. 
Ring 1 bevatte 74 personen, bestaande uit familie en directe 
collega’s. 
Van hen hadden 24 een positieve THT-uitslag. Van deze 24 hadden 
7 een positieve QFT-GIT-uitslag, 3 een dubieuze uitslag en 10 
hadden een negatieve QFT-GIT-uitslag. Vier van de 24 personen 
werden niet onderzocht met een QFT-GIT. Ring 2 bestond uit 31 
collega’s die minder contact hadden met de patiënt. Zeven van 
hen hadden een positieve THT. Daarvan hadden 5 een negatieve 
QFT-GIT en waren 2 niet gescreend.  Ring 3 bestond uit 30 
collega’s welke in andere gebouwen van het verpleeghuis 
werkten. Hiervan hadden 2 een positieve THT. Eén van de 2 
personen had ook een positieve QFT-GIT en de ander had een 
negatieve uitslag. De persoon met de positieve QFT-GIT had nooit 
contact gehad met onze patiënte. ( Tabel 1)

Tabel 1 Contactonderzoek ring 1 t/m 3

Ring Gescreen-
de mensen

Posi-
tieve 
THT

Positieve  
QFT-GIT  
(%)

Dubi-
euze  
QFT-GIT 
(%)

Negatieve 
QFT-GIT 
(%)

1 74 24 7 (29) 3 (13) 10 (42)

2 31   7 0 (0) 0 (0)   5 (71)

3 30   2 1 (50) 0 (0)   1 (50)

Aanvullend QFT-GIT-onderzoek werd alleen gedaan bij mensen met een positief 
THT- resultaat. Percentages zijn ten opzichte van mensen met een positief 
THT-resultaat. De percentages zijn afgerond waardoor het totaal niet 100% kan zijn.

De bewoners van het verpleeghuis, met wie de patiënte werkte, 
werden ook onderzocht vanwege de ontstane onrust. Gezien hun 
leeftijd en de daarbij behorende hoge prevalentie van TB werden 
zij alleen onderzocht met een QFT-GIT. In totaal werden 40 
personen gecontroleerd. Drie van hen hadden een positief 
resultaat, 3 een dubieus resultaat en 34 een negatief resultaat. 
Van alle in het contactonderzoek ingesloten personen vertoonde 
niemand tekenen van actieve TB. De personen uit de eerste 3 
ringen met een positieve QFT-GIT-uitslag werden 6 maanden 
behandeld met Isoniazide volgens de richtlijn Behandeling Latente 
Tuberculose infectie. (16) De bewoners van het verpleeghuis met een 
positieve uitslag van de QFT-GIT werden niet behandeld. De 
huisarts werd geïnformeerd en erop gewezen om extra alert te zijn 
bij klachten die kunnen passen bij actieve TB. 

Onderzoek van de veestapel voor bovine TB
Conform het overheidsbeleid in geval van (mogelijk) tuberculose 
bij dieren werd vervolgonderzoek gedaan naar bovine TB bij de 
jaarlingen op de boerderij van de familie van de indexpatiënte. Dit 
onderzoek werd verricht ondanks het feit dat de patiënte al meer 
dan 10 jaar geen contact meer had gehad met de veestapel op de 
boerderij en ondanks het feit dat de jaarlingen ieder half jaar de 
boerderij verlieten. De THT’s waren negatief bij alle dieren, op één 
na. Dit dier werd geëuthanaseerd voor sectie. Bij deze sectie 
werden geen aanwijzingen voor een TB-infectie gevonden en ook 
na 6 maanden was de kweek voor het aantonen van M.bovis 
negatief.

Genotypering van het isolaat van het sputum van de patiënt 
Sinds 1993 vindt van alle M. tuberculosis-complexisolaten van 
patiënten in Nederland genotypering plaats binnen het handvest 
van de nationale surveillance van tuberculoseprojecten en om het 
contactonderzoek te ondersteunen. Patiënten met isolaten met 
identieke DNA fingerprints worden doorgegeven aan de GGD, die 
mogelijke (epidemiologische) verbanden tussen deze patiënten 
onderzoekt. (17)  Op alle isolaten werd IS6110 restrictie fragment 
lengte polymorfisme (RFLP)-typering verricht en bij minder dan 5 
kopieën van IS6110 vindt ook RFLP-typering met polymorfe GC- 
rijke sequenties (PGRS) plaats. Op verzoek wordt spoligotypering 
verricht. (18-21). 
Om een mogelijke menselijke overdracht van de infectie te 
onderzoeken, werd genotypering van de geïsoleerde stam van 
onze patiënte verricht met IS6110 RFLP. Het IS6110 RFLP-patroon 
liet 2 banden zien, waarvan één met een grootte van 1.9 kb, 



Figuur 1 Vergelijking van, PGRS- RFLP- en spoligoty-
pering IS6110 RFLP-patronen van M. bovis-isolaten van 
4 Nederlandse patiënten en van de referentiestam 
M. bovis BCG-P3.
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hetgeen karakteristiek is voor M. bovis. (20) Vanwege dit resultaat-
werd ook de PGRS-RFLP-typering verricht. Gezien de interesse in 
deze casus werd aanvullend ook spoligotypering uitgevoerd. 
Na vergelijking met alle IS6110/PGRS-RFLP-patronen van 
M. tuberculosis-complexisolaten sinds 1993 uit de Nederlandse 
databank, bleek dat de combinatie van de fingerprintresultaten 
van het isolaat van onze patiënte uniek was. (Figuur 1). Er was één 
IS6110/RFLP-patroon in de database met 2 IS6110-banden die 
identiek was aan het IS6110 /RFLP-patroon van het isolaat van 
onze patiënte, maar de PGRS-RFLP- en spoligotyperingresultaten 
van de betreffende stam waren heel verschillend. Verder was er 1 
isolaat dat qua PGRS-RFLP vrijwel identiek was aan het isolaat van 
onze patiënte en een spoligopatroon had dat 100% identiek was. 
(Figuur 1) Deze M. bovis-stam werd geïsoleerd bij een 69-jarige 
patiënt van Nederlandse afkomst, waarvan men dacht dat hij een 
reactivatie ondervonden had van een infectie die hij lang geleden 
had opgelopen door het drinken van geïnfecteerde melk. Gezien 
de typeringsresultaten werd een verband tussen onze patiënte en 
deze 69-jarige patiënt, of mogelijk een nooit geïdentificeerde 
bewoner van het verpleeghuis, aannemelijk bevonden. 

Discussie

Sinds 1999 is de veestapel in Nederland officieel vrij van bovine 
TB. Af en toe zijn er kleine uitbraken van bovine TB in rundvee of 
dieren in een dierentuin. (22,23) Ondanks het (erg) lage risico op 
een bovine TB-infectie werd een jonge Nederlandse vrouw 
gediagnosticeerd met een M bovis-infectie. Ondanks uitgebreid 
onderzoek kon de bron van deze M.bovis-infectie niet worden 
aangetoond. Transmissie via dieren was erg onwaarschijnlijk. Er 
kon geen verband worden gevonden tussen de M. bovis-infectie 
van onze patiënte en de veestapel van de boerderij waar zij 
woonde. Het vee dat in de periode van onze eerste contacten met 
de patiënte op de boerderij was werd getest op bovineTB met 
behulp van de huidtest. Er waren bij de veterinaire inspectie geen 
gegevens bekend over met TB geïnfecteerd vee op deze boerderij. 
De patiënte bezocht regelmatig dezelfde dierentuin en had de 
infectie ook via de daar aanwezige dieren kunnen opgelopen. 
Echter de betreffende dierentuin was de laatste 20 jaar niet 
geassocieerd met bovine TB. 
Uit het contactonderzoek bleek dat geen van de onderzochte 

contacten met een positieve THT- of QFT-GIT-resultaat verschijn-
selen had van actieve TB. Hierdoor kon ook geen bron van de 
infectie onder hen gevonden worden. Voor verder onderzoek 
werden de DNA fingerprints van het M. bovis-isolaat van de 
patiënte vergeleken met DNA fingerprints van M. tuberculosis-com-
plexstammen uit de de Nederlandse databank. Hierin kon geen 
100% match gevonden worden. 
Door de sterke overeenkomst tussen de DNA fingerprints van het 
isolaat van onze casus en die van een oude Nederlandse patiënt 
uit de databank werd deze patiënt als bron mogelijk geacht. Dit 
uitsluitend op grond van de DNA-fingerprintgegevens van 
PGRS-RFLP, want er kon geen epidemiologisch verband worden 
aangetoond. Ook zou onze patiënte nog geïnfecteerd kunnen zijn 
in het bejaardentehuis door een niet-geïdentificeerde M. bovis-
bron. Als laatste mogelijkheid blijft, ons inziens, het drinken van 
ongepasteuriseerde melk over. In de gebieden waar zij woont, 
wordt namelijk de melk nog frequent zo gedronken. 

Conclusie

Bron- en contactonderzoek bij een M. bovis infectie blijft zinvol. De 
huidige tendens in Nederland is om mensen met een positieve 
THT en een negatieve QFT-GIT nog niet preventief te behandelen 
met isoniazide. Bij deze populatie wordt voorlopig een afwach-
tend beleid gevoerd. Echter bij mensen met zowel een positief 
THT als een positief QFT-GIT-resultaat wordt behandeling voor 
latente TB geadviseerd. 
In onze casus werd direct na de diagnose van pulmonale TB, bij 
verdenking op een M. tuberculosis-infectie gestart met contacton-
derzoek. Twee maanden later, na het bekend worden van de 
kweken, bleek de pulmonale TB te berusten op een M. bovis-infec-
tie. Doordat contactonderzoek met zowel de THT als de QFT-GIT 
werd verricht, kunnen we de resultaten van deze 2 testen 
vergelijken. In de beschreven casus zijn 6 personen met een 
positief THT-resultaat niet getest met de QFT-GIT. Zoals beschre-
ven in tabel 1 waren er bij de mensen met een positieve THT-
uitslag, die wel getest waren met een QFT-GIT, hoge percentages  
negatieve QFT-GIT-uitslagen. Deze resultaten ondersteunen de 
theoretisch hogere specificiteit van de QFT-GIT voor een M. 
bovis-infectie zoals de QFT-GIT in geval van M. tuberculosis-infecties. 
(10,11). Hierdoor is de QFT-GIT in dit contactonderzoek ook 
bruikbaar gebleken als methode om te screenen bij bron- en 
contactonderzoek rondom een patiënt met M. bovis.

Nummer 1 geeft de DNA-fingerprintresultaten van het M. bovis-isolaat van de 
indexpatiënte weer . Nummers 2,3 en 4 zijn  patiënten waarbij een  M. bovis is 
geïsoleerd. Nummers 1 en 2 hebben een vrijwel identiek PGRS-RFLP-patroon, 
namelijk groter dan 96% overeenkomst, en deze 2 stammen komen voor 85% 
overeen met nummer 3. De 3 isolaten zijn identiek in de spoligotypering maar zijn 
verschillend in de IS6110 RFLP.  Nummer 4 heeft een ander PGRS-RFLP- en 
spoligopatroon dan de andere isolaten maar heeft een IS6110 RFLP-patroon identiek 
aan dat van nummer 1.  Referentie is een M. bovis BCG-referentiestam
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