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Aan    De leden van de CPT 

Van     SDtbc 

 

Onderwerp:   Mededelingen RIVM CIb – EPI + IDS 

1) Toelichting surveillance rapportage CPT 18 maart 2016 
 

Kwartaalrapportage t/m 4e kwartaal 2015 

 

In 2015 werden op basis van de voorlopige gegevens 869 patiënten met tbc 

gemeld aan het NTR (peildatum 22-02-2016) en tevens 17 tbc-gevallen met 

diagnose in het buitenland, 6 gevallen van M.bovis BCG en 9 van nontuberculeuze 

mycobacteriën. In totaal zijn 46 patiënten meer (5%) aan het NTR gemeld dan in 

2014 en 3% meer dan het aantal patiënten in 2013. 

 

Van 93% van de tbc-patiënten van 2015 is deel 2 gemeld aan het NTR. Van deze 

patiënten is informatie over de lokalisatie van de ziekte, herkomst van de 

patiënten en het percentage kweekbevestiging bekend. In 2015 werd bij 59% van 

de gemelde patiënten longtuberculose geconstateerd (in 2014 bij 55%). Het 

percentage kweekbevestigd was met 64% vergelijkbaar met 2014 (63%) maar 

een stuk lager dan in 2013 (72%).  

 

Bij 46% van de isolaten van het RIVM was er in 2015 sprake van clustering met 

het isolaat van een andere patiënt. In 2015 werd tweemaal mono rifampicine 

resistentie (RR) in de kweek vastgesteld, bij beide patiënten had de tbc-bacterie 

een unieke fingerprint. Daarnaast werd er 8 keer MDR tuberculose met een kweek 

bevestigd, al deze patiënten behoorden tot een cluster. Van één patiënt is het 

epidemiologisch verband aangetoond. Er zijn in 2015 geen patiënten met 

extensief resistente tbc (XDR) gediagnosticeerd in Nederland.   

 

Geboorteland 

73% van de tbc-patiënten in 2015 was geboren in het buitenland. Van de tbc-

patiënten geboren in het buitenland was de groep Eritreeërs het grootste (93, 

waarvan 78 asielzoekers), gevolgd door de groep patiënten afkomstig uit Somalië 

(91, waarvan 24 asielzoekers) en Marokko (62, allen immigranten). Wanneer het 

aantal patiënten geboren in Ethiopië bij de eerste groep wordt meegeteld – Eritrea 

behoorde tot 1991 nog tot Ethiopië – gaat het om 23 patiënten meer, waarvan 12 

asielzoekers. In 16 meldingen ontbreekt nog informatie over het geboorteland.  

 

Asielzoekers 

De toename van het aantal tbc-patiënten in Nederland in 2015 ten opzichte van 

voorgaande jaren is vooral te verklaren door een toename van het aantal 
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asielzoekers met tbc (44 in 2013, 93 in 2014 en 150 in 2015). In 2015 werden 90 

asielzoekers met geboorteland Eritrea/ Ethiopië gemeld aan het NTR, waarvan 67 

personen korter dan 1 jaar in Nederland waren. De incidentie van tuberculose in 

de groep afkomstig uit Eritrea/Ethiopië is erg hoog; in 2015 kwamen volgens de 

IND 8.434 Eritrese asielzoekers naar Nederland. Bij 20 personen in deze groep 

werd tuberculose vastgesteld door screening bij binnenkomst, bij 25 personen 

door vervolgscreening, bij 4 door bron- en contactonderzoek en bij de overige 

personen werd tuberculose vastgesteld naar aanleiding van klachten.  

Het aantal asielzoekers met tbc met geboorteland Syrië, het land waar de meeste 

asielzoekers in Nederland in 2015 vandaan kwamen (27.710 volgens de IND), was 

14 in 2015. Tien van de 14 Syriërs met tuberculose waren korter dan een jaar in 

Nederland. De incidentie in deze groep is minder dan 50 per 100.000 personen, 

de grens voor een risicogroep.  
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