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1) Toelichting surveillance rapportage CPT 20 maart 2015 
 

Kwartaalrapportage t/m 4e kwartaal 2014 

In 2014 werden op basis van de voorlopige gegevens 828 patiënten met tbc 

gemeld aan het NTR (peildatum 16-02-2015) en tevens 17 tbc-gevallen met 

diagnose in het buitenland, 8 gevallen van M.bovis BCG en 14 van 

nontuberculeuze mycobacteriën. In totaal zijn 16 patiënten minder (2%) aan het 

NTR gemeld dan in 2013 en 15% minder dan het aantal patiënten in 2012. 

 

In de regio Noord en de regio Noord- en Midden Brabant is het aantal tbc-

patiënten hoger dan in dezelfde periode in 2013. In de regio Zuid-Holland is het 

aantal tbc-patiënten lager. In de overige regio’s bleef het aantal patiënten 

nagenoeg stabiel. 

 

Van 96% van de tbc-patiënten van 2014 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 2014 werd bij 56% van 

de gemelde patiënten longtuberculose geconstateerd (in 2013 bij 54%). Het 

percentage kweek bevestigd was met 62% een stuk lager dan in 2013 (72%).  

  

Bij 50% van de isolaten van het RIVM was er in 2014 sprake van clustering met 

het isolaat van een andere patiënt.  

 

In 2014 werden 53 tbc-patiënten met geboorteland Eritrea gemeld aan het NTR. 

Van de tbc-patiënten geboren in het buitenland was de groep Somaliërs nog 

steeds het grootste (104), gevolgd door de groep patiënten afkomstig uit Marokko 

(82). In 5 gevallen ontbreekt nog informatie over het geboorteland.  

 

In 2014 zijn 5 patiënten MDR tuberculose patiënten gevonden, bij 4 patiënten is 

de resistentie kweek bevestigd. Bij de twee patiënten met een VNTR nummer in 

hetzelfde cluster is geen epidemiologisch verband in Nederland aangetoond. Er 

zijn in 2014 geen patiënten met extensief resistente tbc (XDR) gediagnosticeerd in 

Nederland.  

 

Compleetheid van de NTR gegevens 

In 2014 is van 129 van de in totaal 528 isolaten (24%) geen 

gevoeligheidsbepaling aangevraagd bij het RIVM. Dit percentage is vergelijkbaar 
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met 2013; het percentage ‘niet aangevraagd’ was toen 27%. Het percentage 

isolaten waarvan geen gevoeligheidsbepaling is aangevraagd varieert in 2014 van 

0% in de regio Noord en in de regio Utrecht tot 57% in de regio Noord- en Midden 

Brabant.  

 

Het totaal aantal personen die gemeld zijn met een kweek bevestigde tuberculose 

in het NTR (tabel Bacteriologie) is iets lager dan het aantal isolaten ontvangen 

door het Laboratorium voor Mycobacteriologie (tabel DNA surveillance). Van een 

aantal patiënten zijn de bacteriologische gegevens nog onbekend. Op grond van 

deze gegevens zijn er geen aanwijzingen dat M. tuberculosis isolaten niet worden 

doorgestuurd naar het RIVM voor DNA-typering.  
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