Surveillance rapportage CPT 12 maart 2021
Kwartaalrapportage tot en met het vierde kwartaal 2020
In 2020 werden 626 tbc-patiënten gemeld aan het NTR (peildatum 02-02-2021).
Dit is 18% minder dan in 2019 (759) en 21% minder dan in 2018. Alleen in de
regio Utrecht was het aantal meldingen (iets) hoger dan in 2019 en in de regio
Zuid-Holland backoffice Den Haag bleef het aantal nagenoeg gelijk.
In de maanden waarin de (strenge) Covid-19 maatregelen van kracht waren
(april, mei, november en december) zijn er minder tbc-meldingen gedaan dan
normaal. Ook in juli en augustus was het aantal meldingen opvallend lager dan
normaal. In juni en september was het aantal meldingen iets hoger dan
gemiddeld.
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71% van de tbc-patiënten gemeld in 2020 was geboren in het buitenland. In 20
meldingen (3%) uit deze periode ontbreekt nog informatie over het geboorteland.
Bij 55% van de gemelde patiënten was sprake van longtuberculose. Het totale
percentage kweek bevestigd was 63%. Longtuberculose was in 72% van de
gevallen met kweek bevestigd en bij extrapulmonale tuberculose was dat 54%.
Op het kaartje van Nederland (https://www.atlasinfectieziekten.nl/tbc) is in het
postcodegebied van Ter Apel (aanmeldcentrum asielzoekers), anders dan in
andere jaren, dit jaar geen hoge tbc-incidentie te zien. In 2020 werden 23
asielzoekers (waarvan 7 met geboorteland Eritrea) gemeld aan het NTR die
minder dan 6 maanden in Nederland verbleven. In 2019 betrof het 48
asielzoekers (waarvan 14 met geboorteland Eritrea).
In 2019 voltooide 86% de behandeling van rifampicine gevoelige tbc met succes
en in 2,6% van de gevallen is het behandelresultaat (nog) niet ingevuld
(peildatum 02-02-2021).
Het aantal gemelde personen met LTBI in 2020 was 884; dat is 28% lager dan in
2019 (1236) (voorlopige cijfers op peildatum 02-02-2021).
Osiris-NTR gegevens
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Uitslagen tuberculose referentielaboratorium RIVM 2020
In 2020 zijn er 417 WGS uitslagen gemeld in Osiris (in dezelfde periode in 2019
waren er 491 WGS uitslagen) (peildatum 04-02-2021). Er zijn maar weinig
clusters die in grootte sterk toenamen. Dit jaar (peildatum 04-02-2021) zijn er 3
clusters toegenomen met 4 patiënten, waarvan 1 cluster in 2020 is ontstaan, en
is er 1 cluster toegenomen met 3 patiënten. Verder zijn 10 bestaande clusters
met 2 patiënten toegenomen en zijn er 7 nieuwe clusters ontstaan met ieder 2
patiënten.
In 2020 werd bij 11 patiënten RR/MDR/XDR tuberculose vastgesteld (8x MDR en
3x RR), allen met een uniek WGS nummer (peildatum 04-02-2021). Bij alle 11
patiënten was het isolaat gevoelig voor moxifloxacine.
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