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Nieuwsbrief regionale tuberculosebestrijding  3 mei 2019 
 

 

Regionale 
Tuberculoseconsulenten                         
(RTC) nieuws 
 
 

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van een aantal 
ontwikkelingen op het gebied van de tuberculosebestrijding en 
onze activiteiten. 
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Incidentie  tuberculose 2018  

 
In 2018 is het aantal tbc-patiënten in Nederland licht toegenomen. In 
2018 zijn er 806 tbc-patiënten gerapporteerd, 21% is gevonden bij 
actieve opsporing. De overall  incidentie is 4,7 per 100,000 inwoners. Bij 
204 patiënten is er een besmettelijke vorm van tuberculose vastgesteld.  

 

Fig.1. Aantal en incidentie, 1998-2018

 
 

 

Regionale surveillance 
 
In 2018 is aantal tbc patiënten in drie regio’s stabiel gebleven vergeleken 
met 2017. In regio Zuid  is een duidelijke toename van het aantal 
patiënten geweest.   

Bij niet in Nederland geboren patiënten (n=619) vormden vluchtelingen 
en asielzoekers in regio Noordoost en regio Zuid de grootste groepen. 
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Fig. 2: Het aantal tuberculosepatiënten per regio

 
 

 

Deelname aan implementatie CPT-richtlijnen 

 
Richtlijn screening immigranten < 18 jr. op LTBI   

Is nu  landelijk geïmplementeerd.  

 

Nieuwe BCG-richtlijn.  

In december 2016 heeft de CPT met instemming van de NVK besloten de 
aanbevolen leeftijd voor BCG-vaccinatie van kinderen uit risicogroepen,  
nadat  de hielprikscreening op SCID geïmplementeerd wordt in 
Nederland,  te verlagen naar zo spoedig mogelijk na de geboorte.  

Recent is bekend geworden dat VWS de SCID screening in de pilotregio’s 
gaat voortzetten tot een landelijke implementatie in oktober 2020. Dit is 
voor de TBC-bestrijding het moment om in de pilotregio’s  
vaccinatieleeftijd te verlagen van 6 maanden naar : vanaf 5 weken of 
zodra de uitslag van de hielprik bekend is. In februari 2019 zijn de leden 
van een gevormde werkgroep, via contacten met verschillende partijen, 
zoals JGZ, RIVM, CompeT&T, aan de slag gegaan om te bepalen op welke 
wijze deze pilots vorm te geven. Natasha van ’t Boveneind 
vertegenwoordigt de RTC-ers in deze werkgroep. 

https://www.kncvtbc.org/kb/5-1-richtlijn-vaccinatie-met-bacillus-
calmette-guerin-bcg-tegen-tuberculose/ 

 

 

https://www.kncvtbc.org/kb/5-1-richtlijn-vaccinatie-met-bacillus-calmette-guerin-bcg-tegen-tuberculose/
https://www.kncvtbc.org/kb/5-1-richtlijn-vaccinatie-met-bacillus-calmette-guerin-bcg-tegen-tuberculose/
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Richtlijn reizigers en tuberculose.  
 

De werkgroep Reizigers en TBC zal met de RTC-ers  afstemmen  welke 
informatie nodig is uit de dossiers van de reizigers met TB ten behoeve 
van de herziening van de richtlijn.   

 

 

Tuberculine en BCG in Nederland 
 
De productie van Tuberculine PPD RT23 SSI en BCG-vaccin is door  
AJ Vaccines  weer opgestart en beide producten zijn weer beschikbaar 
voor de Nederlandse markt. Conform de procedure voor geregistreerde 
geneesmiddelen zijn  PPD RT23 SSI en BCG-vaccin door farmaceutische 
groothandels te bestellen bij het RIVM. 

‘Eindgebruikers’, zoals GGD-en, ziekenhuizen en bureaus voor 
reizigersadvisering kunnen het product voortaan weer bij hun eigen 
groothandel bestellen en niet langer bij het RIVM. 

Met ingang van januari 2019 zijn PPD Tuberculine en BCG van AJ 
Vaccines opgenomen in de Z-index. Hiermee is de apotheekinkoopprijs 
vastgelegd en is het product bovendien gemakkelijker te bestellen bij de 
groothandel. 

 

 

 
 

 


