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Lijst met afkortingen 
 

BaZ (werkgroep) Bedrijfsartsen werkzaam in de Zorg 

BCG Bacille Calmette-Guérin 

CO Contactonderzoek 

CPT Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding 

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

IGRA Interferon-gamma release assay 

LTBI Latente tuberculose-infectie 

KNCV Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der tuberculose 

NCvB Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 

NVAB Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 

PMO Periodiek medisch onderzoek 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

THT Tuberculine huidtest (Mantouxtest) 

TNF Tumor Necrosis Factor 

WIP Werkgroep Infectiepreventie 

ZHW Ziekenhuismedewerker  
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Inleiding 
 
Sinds midden jaren negentig is de incidentie van tuberculose in Nederland gedaald, waarbij 
het aantal patiënten zich de laatste jaren stabiliseert rond circa 1000 per jaar (1). Er zijn 
daarbij grote regionale verschillen met een concentratie van patiënten in de grote steden. De 
huidige Nederlandse richtlijnen voor screening van ziekenhuismedewerkers (ZHW) op 
tuberculose zijn gedateerd (2–4). Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit kunnen alle 
ZHW’s hiervoor in aanmerking komen (5). Een recente enquête onder Nederlandse 
ziekenhuizen laat zien dat de praktijk van screening bij indiensttreding en/of periodieke 
onderzoek van ZHW’s sterk verschilt per ziekenhuis (6). De diagnostiek van latente 
tuberculose-infectie (LTBI) is sterk verbeterd met de komst van interferon-gamma release 
assays (IGRA’s) (7). Ook in andere laag-incidentie landen zijn de adviezen ten aanzien van 
screening ZHW’s recent aangepast (8–10). 
 
Bovenstaande was aanleiding voor een ad hoc werkgroep van bedrijfsartsen, 
tuberculoseartsen en een klinische tuberculosecoördinator om een nieuw advies te 
formuleren. Het screeningsadvies is bedoeld om ziekenhuizen te ondersteunen, met 
inachtneming van de specifieke risicosetting van het ziekenhuis, tot het formuleren van een 
meer onderbouwd tuberculosescreeningsbeleid voor ZHW’s.  Het advies is geaccordeerd in 
de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) en wordt opgenomen in het 
KNCV Handboek Tuberculosebestrijding. Screening van ZHW’s maakt onderdeel uit van een 
integraal beleid om besmetting met Mycobacterium tuberculosis in ziekenhuizen te 
voorkomen. Dit integrale infectiepreventiebeleid, waaronder ook isolatievoorzieningen en -
maatregelen vallen, wordt momenteel herzien door de Werkgroep Infectiepreventie (WIP). 
Het voorliggend screeningsadvies ZHW’s zal worden doorgeleid naar de Werkgroep 
Infectiepreventie, met het verzoek deze op te nemen in de te herziene WIP-richtlijn 
“Preventie van besmetting met tuberculose in ziekenhuizen”. 
 
Tuberculose: infectie en ziekte  
In de tuberculosebestrijding wordt een onderscheid gemaakt tussen ziekte en latente 
infectie. Men spreekt van een latente tuberculose-infectie (LTBI) als er een cellulaire 
immuunrespons wordt gemeten met een tuberculine huidtest (THT) of IGRA zonder dat 
symptomen of klachten aanwijsbaar zijn die passen bij actieve tuberculose. Na infectie is er 
een kans van ongeveer 10% op het ontwikkelen van de ziekte tuberculose. Dit risico is het 
hoogst in de eerste twee jaar na infectie, maar een infectie kan ook na tientallen jaren tot 
actieve ziekte leiden. Risicofactoren voor een hogere breakdown naar ziekte zijn behalve 
recente infectie ook een leeftijd onder de 5 jaar en een gestoorde cellulaire immuunrespons, 
zoals bijvoorbeeld bij hiv-infectie en bij gebruik van TNF-alfa blokkerende medicatie. De 
ziekte openbaart zich in 60-80% van de gevallen in organen die met een thoraxfoto in beeld 
worden gebracht (longen, longvliezen, lymfklieren in de borstholte). 
 
Algemeen: Opsporen van ziekte en infectie 
Het actief opsporen van patiënten met tuberculoseziekte en personen met een LTBI is een 
belangrijke pijler in de tuberculosebestrijding.  
Voor het opsporen van ziekte wordt de thoraxfoto al vele jaren als screeningsinstrument 
gebruikt. Indien op de thoraxfoto een voor tuberculose verdachte afwijking geconstateerd 
wordt, zal nader onderzoek gedaan worden om de diagnose tuberculose te bevestigen of 
een andere ziekte aan te tonen. De gouden standaard voor de diagnose tuberculose is het 
aantonen van M. tuberculosis. In Nederland, en ook in vele andere Europese landen, wordt 
van een verhoogd risico gesproken als het jaarlijks aantal nieuwe gevallen van tuberculose 
in een bepaalde goed af te grenzen groep meer is dan 50 per 100.000. Asielzoekers en 
immigranten uit hoogendemische landen zijn in Nederland al vele jaren als risicogroep 
gedefinieerd. 
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De diagnostiek van tuberculose-infectie is met de introductie van IGRA’s sterk verbeterd, 
vooral waar het gaat om de specificiteit bij BCG-gevaccineerde personen. In Nederland 
wordt een tweestapsbenadering gehanteerd, d.w.z. dat directe contacten of andere personen 
met een verhoogd risico op tuberculose-infectie eerst met een THT worden onderzocht, en 
bij reacties groter of gelijk aan 5 mm, wordt vervolgens de IGRA-test gedaan. De meest 
gebruikte IGRA-test in Nederland is de QuantiFERON®-TB Gold In-Tube.  
 
Het doel van screening op ziekte is het vroegtijdig vaststellen (en behandelen) van 
tuberculose, om daarmee transmissie van de ziekte te beperken. Het doel van screening op 
tuberculose-infectie is om geïnfecteerden op te sporen, hen zo mogelijk preventief te 
behandelen, en op deze wijze de ziekte (besmettelijke) tuberculose te voorkomen. Opsporen 
van recente infecties staat centraal in het contactonderzoek rondom een bronpatiënt met 
besmettelijke tuberculose en –in de vorm van periodiek medisch onderzoek- bij mensen die 
beroepsmatig een verhoogd risico op tuberculose-infectie hebben. Nu de diagnostische en 
therapeutische mogelijkheden verbeterd zijn, verschuift het accent van opsporen van ziekte 
naar gericht opsporen van infectie. 
 
Opsporen van ziekte en infectie bij ZHW 
Screening van ZHW’s en contactonderzoek naar aanleiding van een bronpatiënt zijn primair 
gericht op het voorkomen van ziekte bij de ZHW. Het gaat hier in eerste instantie om de te 
behalen gezondheidswinst bij de deelnemers zelf, zodat vrijwilligheid van deelname 
vanzelfsprekend is (11). 
De ZHW riskeert infectie met M. tuberculosis wanneer hij/zij onbeschermd wordt blootgesteld 
aan een, daarvan niet verdachte, infectieuze tuberculosepatiënt. Wanneer de diagnose wel 
is  gesteld, raakt de ZHW soms toch geïnfecteerd doordat beschermingsmaatregelen niet 
zorgvuldig zijn opgevolgd en/of het risico onvoldoende werd ingeschat (12). 
 
De drie typen onderzoeken gericht op tuberculose bij ZHW’s worden onderverdeeld in 
onderzoek bij indiensttreding, periodieke screening of periodiek medisch onderzoek (PMO) 
en contactonderzoek (CO). 
- In het merendeel van de ziekenhuizen is CO, mits deskundig uitgevoerd, de meest 

(kosten)-effectieve wijze van screening (12,13). Omdat het onderzoek zich richt op de 
(mogelijk) blootgestelde ZHW is de motivatie voor deelname vaak groot. In de meeste 
ziekenhuizen is het aantal infectieuze patiënten zo laag dat CO (gemiddeld) niet vaker 
dan 2x per jaar gedaan hoeft te worden. In dat geval volstaat regulier CO, met specifieke 
aandacht voor blootgestelde ZHW’s, eventueel aangevuld met een onderzoek bij 
indiensttreding (4). PMO is daarnaast niet nodig. 

- In ziekenhuizen waar jaarlijks veel tuberculosepatiënten worden gediagnosticeerd, 
worden ZHW’s in bepaalde functies en/of afdelingen veel vaker, blootgesteld. PMO is 
dan effectief, waarbij het onderzoek bij indiensttreding geldt als uitgangs- of 
‘nulonderzoek’.  

- Het onderzoek bij indiensttreding is er primair op gericht vast te stellen of de ZHW bij de 
start van nieuw werk al een tuberculose-infectie heeft. Het voorkomen van latente 
tuberculose-infecties onder de Nederlandse bevolking is echter zo laag geworden, dat 
het vaststellen van een uitgangswaarde bij alle ZHW’s weinig nut heeft en in veel 
ziekenhuizen ook niet meer gedaan wordt (6).  
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Uitgangspunten werkgroep ten aanzien van screening 
ziekenhuismedewerkers 

 
- De driedeling van screening van ZHW’s in een onderzoek bij indiensttreding, periodieke 

screening en contactonderzoek voldoet prima. 
- Screening van ZHW’s is gericht op het opsporen van een tuberculose-infectie, en kan -

ongeacht de BCG status- worden uitgevoerd met een THT of IGRA; een THT-reactie ≥ 
5mm wordt bevestigd met de IGRA (7). 

- De thoraxfoto wordt niet meer aanbevolen als standaard screeningsinstrument, maar 
wordt verricht op indicatie (klachten, hoog risico) (8–10). 

- De werkgroep adviseert om voor het tuberculosescreeningsbeleid de ziekenhuizen onder 
te verdelen in laagrisico-ziekenhuizen (≤5 tuberculosepatiënten c.q. ≤2 besmettelijke 
tuberculosepatiënten1 gemiddeld per jaar over een 3 jaar periode) en hoogrisico-
ziekenhuizen (>5 tuberculosepatiënten c.q. >2 besmettelijke tuberculosepatiënten 
gemiddeld per jaar over een 3 jaar periode), zoals ook in andere landen wordt 
gehanteerd (8,9). 

- In laagrisico-ziekenhuizen kan worden volstaan met CO omdat daar gemiddeld twee of 
minder infectieuze patiënten per jaar zullen worden gediagnostiseerd (1), zodat CO ook 
hoogstens 2x per jaar hoeft te worden uitgevoerd. 

- In hoogrisico-ziekenhuizen is PMO van nut voor medewerkers van risicoafdelingen of in 
risicofuncties. Een multidisciplinair team, met professionals uit bijv. de 
infectiepreventiecommissie, ziekenhuishygiene, arbodienst en GGD, dient vast te stellen 
welke afdelingen/functies dat zijn2 en de frequentie van PMO. Het beleid dient regelmatig 
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld te worden. 

- Het onderzoek bij indiensttreding is bedoeld als nulonderzoek voor ZHW’s in hoogrisico-
ziekenhuizen met een verhoogd risico tijdens hun toekomstige werkzaamheden 
(“risicolopers”, zie verder bij II). Daarnaast is het raadzaam ZHW’s met directe 
patiëntencontacten, die in het recente verleden (mogelijk) zijn blootgesteld te screenen. 
Zij dragen een verhoogd risico om zelf tuberculose te ontwikkelen (“risicovormers”). Het 
onderzoek bij indiensttreding geeft tevens een uitgangswaarde voor eventueel 
toekomstig CO. Standaard nulonderzoek bij alle ZHW’s is onnodig.  

- Een ZHW met immuundeficiëntie of -suppressie heeft na infectie een verhoogde 
ziektekans. De immuungecompromitteerde “risico-ZHW” dient als zodanig te worden 
geïdentificeerd. Bij aanvang werkzaamheden wordt expliciet gewezen op maatregelen 
voor infectiepreventie en/of betrokkene wordt uitgezonderd van zekere activiteiten. 
Kennis van de immuunstatus van de ZHW is ook van belang voor een juiste interpretatie 
van de THT en IGRA (4,14).  

- Een positieve IGRA wordt beschouwd als een infectie, in dit geval wordt de ZHW 
verwezen naar een longarts of GGD voor nadere evaluatie en eventuele behandeling. 
Infecties dienen gemeld te worden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
(NCvB) als een beroepsziekte. 

- De GGD heeft expertise op het gebied van tuberculosepreventie en kan waar nodig 
gerichte adviezen geven, ook bij het vaststellen van risicoafdelingen/functies.   

                                                 
1 Longtuberculosepatiënten met positieve directe microscopie (Ziehl-Neelsen kleuring of auriminekleuring) van het sputum of 
bronchoalveolaire lavage vloeistof. 
2 Risicoafdelingen voor periodieke screening in hoogrisico-ziekenhuizen zijn vaak de poli longziekten, behandelkamer 
longziekten en verpleegafdeling longziekten, spoedeisende hulp, radiologie, medische microbiologie en pathologie (6). 
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Adviezen werkgroep ten aanzien van screening ziekenhuismedewerkers 
 
I. SCREENING BIJ INDIENSTTREDING (‘nulonderzoek’). 

1. Bij wie?  
a. De ZHW die op basis van de risico-inventarisatie (zie in de Bijlage een voorbeeld 

van een Arbo tuberculose-infectiepreventie vragenlijst ZHW’s) in aanmerking 
komt voor PMO (zie ook II.1.a); 

b. De ZHW die recent (< 2 jaar geleden) langer dan 1 maand in een ziekenhuis 
heeft gewerkt in een land met een tuberculose-incidentie van meer dan 50 per 
100.000 (15,16). 

c. De ZHW die korter dan 2 jaar in Nederland is en afkomstig is uit een land met 
een tuberculose-incidentie van meer dan 50 per 100.000 (15,16). 

2. Welke test? 
a. THT met vervolgens IGRA of direct IGRA; 
b. Bij eerdere positieve THT kan alsnog een IGRA worden gedaan. 
c. Bij eerdere positieve IGRA of eerder behandeling voor LTBI of tuberculose: geen 

onderzoek, tenzij klachten. 
3. Wanneer?  

a. Bij indiensttreding. 
 
II. PERIODIEKE SCREENING (PMO) 

1. Bij wie?  
a. De ZHW in risicofuncties/-afdelingen van hoogrisico-ziekenhuizen3; 

2. Welke test? 
a. THT met vervolgens IGRA of direct IGRA 
b. Bij eerdere positieve THT kan alsnog een IGRA worden gedaan; 
c. Bij eerdere positieve IGRA of eerder tuberculose: geen periodieke screening 

(thoraxfoto) verrichten, tenzij er aanwijzingen zijn voor transmissie (omslagen op 
afdeling, dit is dus eigenlijk CO) of als de ZHW hoestklachten heeft (door 
zelfmelding). 

3. Wanneer? 
a. 2 x per jaar is optimaal. Echter, indien besloten wordt PMO jaarlijks uit te voeren, 

dan tevens gericht CO uitvoeren (als het eerstvolgende PMO meer dan 6 
maanden later gepland is) of het tijdstip PMO aanpassen4. 

 
III. CONTACTONDERZOEK (CO) 

1. Bij wie?  
a. De ZHW met intensieve en onbeschermde blootstelling aan een infectieuze 

patiënt volgens ringprincipe in overleg met GGD die beschikt over informatie met 
betrekking tot transmissie onder 1e rings (privé-) contacten; 

b. De ZHW met verminderde weerstand wordt met voorrang onderzocht (4,13,17). 
2. Welke test?  

a. THT of direct IGRA 
b. Bij eerdere positieve THT kan alsnog een IGRA worden gedaan; 
c. Bij eerdere positieve IGRA of eerder behandeling voor LTBI of tuberculose: 

thoraxfoto bij intensieve en onbeschermde blootstelling volgens ringprincipe in 
overleg met de GGD. 

3. Wanneer?  
a. Tenminste 2 maanden na blootstelling; indien thoraxfoto gemaakt wordt 3 

maanden na blootstelling.  
 

                                                 
3 Risicoafdelingen voor periodieke screening in hoogrisico-ziekenhuizen zijn vaak de poli longziekten, behandelkamer 
longziekten en verpleegafdeling longziekten, spoedeisende hulp, radiologie, medische microbiologie en pathologie. 
4 Uit onderzoek blijkt dat actieve tuberculose zich minimaal 3-6 maanden na infectie manifesteert. 
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Schematisch overzicht tuberculosescreeningsbeleid in laag- en 
hoogrisico-ziekenhuizen 
 

  Indiensttrede-
onderzoek 

Periodieke 
screening Contactonderzoek 

laagrisico-ziekenhuizen 
gemiddeld ≤5 tbc-patiënten 
per jaar c.q. ≤2 
besmettelijke tbc-patiënten 
per jaar over een drie jaar 
periode 

ZHW's met 
patiëntcontacten en 
tevens met een hoog 
risico in het verleden* 

Nee Ja 

hoogrisico-ziekenhuizen 
gemiddeld >5 tbc-patiënten 
per jaar c.q. > 2 
besmettelijke tbc-patiënten 
per jaar over een drie jaar 
periode 

 
ZHW’s op 
risicoafdelingen of in 
risicofuncties 
 
ZHW's met 
patiëntcontacten en 
tevens met een hoog 
risico in het verleden* 

Ja 
(ZHW’s op 

risicoafdelingen of 
in risicofuncties) 

Ja 
(met uitzondering 

van ZHW’s op 
afdelingen en in 
functies die al 

periodiek 
gescreend 
worden) 

    
Afkortingen: ZHW = ziekenhuismedewerker 
 
* Recent (<2 jaar geleden) > 1 maand gewerkt in ziekenhuis in een land met tbc-incidentie >50/100.000 of korter dan 2 jaar in 
Nederland en afkomstig uit een land met tbc-incidentie >50/100.000. 
  



10 
 

Referenties 
 
1.  Tuberculose in Nederland 2010. Surveillancerapport. Den Haag: KNCV 

Tuberculosefonds; 2011.  
2.  Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding. Beleid ten aanzien van risicogroepen 

voor tuberculose in Nederland. Den Haag: KNCV Tuberculosefonds; 1995.  
3.  Preventie van besmetting met tuberculose in ziekenhuizen. Werkgroep Infectiepreventie; 

2004.  
4.  Handboek tbc-bestrijding Nederland. Den Haag: KNCV Tuberculosefonds; 2008.  
5.  Arbeidsomstandigenbesluit. Afdeling 9. Biologische agentia. Artikel 4.91. Onderzoek en 

vaccins [Internet]. 2013 [cited 2013 Aug 9]. Available from: 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/Hoofdstuk4/Afdeling9/4/Artikel491 

6.  De Vries G, Keizer ST, Meerstadt F. Huidige praktijk van tbc-screening in Nederlandse 
ziekenhuizen. Tegen de Tuberculose. 2012;108(3):8–10.  

7.  Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding. Richtlijn Interferon Gamma Release 
Assays bij de diagnostiek van tuberculose. Den Haag: KNCV Tuberculosefonds; 2011.  

8.  Long R, Ellis E. Canadian Tuberculosis Standards. 6th ed. Ministry of Health, Canada; 
2007.  

9.  Jensen PA, Lambert LA, Iademarco MF, Ridzon R. Guidelines for preventing the 
transmission of Mycobacterium tuberculosis in health-care settings, 2005. MMWR 
Recomm Rep. 2005;54:1–141.  

10.  Tuberculosis. Clinical diagnosis and management of tuberculosis, and measures for its 
prevention and control (Nice clinical guideline 117). London: NICE; 2011.  

11.  Gezondheidsraad. Wet bevolkingsonderzoek: tuberculose. Den Haag: Gezondheidsraad; 
1999.  

12.  De Vries G, Sebek MM, Lambregts-van Weezenbeek CS. Health care workers with 
tuberculosis infected during work in the Netherlands. Eur Respir J. 2006;28:1216–21.  

13.  Richtlijn Tuberculosecontactonderzoek. Bilthoven: KNCV Tuberculosefonds en Centrum 
Infectieziektebestrijding; 2007.  

14.  Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid (KIZA). Bedrijfsarts let op bij Anti-TNF gebruik 
door uw werknemers [Internet]. Available from: http://www.kiza.nl/print/2316 

15.  Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding. Richtlijn Reizigers naar tuberculose 
endemische gebieden. Den Haag: KNCV Tuberculosefonds; 2012.  

16.  Landenlijst [Internet]. Available from: http://www.tbc-online.nl/world/index.html 
17.  Erkens CG, Kamphorst M, Abubakar I, Bothamley GH, Chemtob D, Haas W, et al. 

Tuberculosis contact investigation in low prevalence countries: a European consensus. 
Eur Respir J. 2010;36:925–49.  

  



11 
 

Bijlage Arbo tuberculose-infectiepreventie vragenlijst 
ziekenhuismedewerkers 
 
1. Bent u ooit gevaccineerd tegen tuberculose (BCG)? ja/nee/onbekend 

2. Heeft u in het verleden tuberculose doorgemaakt? ja/nee 

• Zo ja, in welk jaar? jaar… 

3. Bent u in het verleden behandeld voor een latente-tuberculose infectie? ja/nee 

• Zo ja, in welk jaar? jaar… 

4. Is er in het verleden ooit een tuberculine huidtest verricht (Mantoux)? ja/nee 

• Zo, ja wat was het resultaat pos/neg 

5. Is er in het verleden ooit een IGRA test verricht? ja/nee 

• Zo, ja wat was het resultaat? pos/neg 

6. Heeft u (hoest)klachten (alleen voor medewerkers die eerder  

tuberculose of een latente-tuberculose infectie hebben gehad)? ja/nee 

7. Woont u korter dan 2 jaar in Nederland en bent u afkomstig uit een  

land met een tuberculose-incidentie >50/100.000?  ja/nee 

8. Heeft u in de afgelopen 2 jaar langer dan een maand gewerkt in een  

ziekenhuis in een land met tuberculose-incidentie >50/100.000? ja/nee 

9. Heeft u een ziekte waarbij de weerstand verminderd is? ja/nee 

10. Gebruikt u medicijnen die de weerstand kunnen verminderen? ja/nee 
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