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TBC: historisch perspectief

Reeds aanwezig in klassieke Oudheid

→ typische macroscopische botafwijkingen (ziekte van 
Pott) in Egyptische mummies, 3000-5000 vChr.



Einde 19de eeuw: tuberculosis wordt veroorzaakt 
door een infectie met tuberkelbacillen!

*  1868   Jean-Antoine Villemin
� bewijs van de infectieuse aard

*  1882   Robert Koch
� ontdekking van de bacil  (‘BK’)

TBC: historisch perspectief

1905



Epidemiologie:
tuberculose vandaag

=  wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken van
overlijden door infectie (� tot 60% indien onbehandeld)

8.800.000 nieuwe gevallen

1.450.000 overlijdens (2010)

Eén derde van de wereldpopulatie
(2 miljard) is geïnfecteerd

Elke seconde wordt iemand nieuw
geïnfecteerd met TBC

TBC incidentie is dalend met 1,3% sinds 2006!



Tuberculose wereldwijd 2010

55%

30%

95% van alle gevallen 
in ontwikkelingslanden!



Mycobacterium tuberculosis



Mycobacterium tuberculosis

Cole ST et al. Nature 1998; 393: 537-544



Mycobacterium tuberculosis complex 
= éénzelfde species

DNA studies:  >99,9% gelijkheid !

» M. africanum mens

» M. tuberculosis mens

» M. bovis zoogdieren, mens

» M. bovis BCG -

» M. microtii vleermuis

» M. canettii mens



Tuberculose:
natuurlijk verloop na infectie

Aërogeen  - droplet infectie

① Besmettelijkheid van de TBC-
patiënt

② Omgeving waarin contact plaatsvindt

③ Duur van het contact

④ Virulentie van de tuberkelbacil

⑤ Immuunafweer contactpersoon



Tuberculose:
besmettingsrisico - ringprincipe



Tuberculose:
natuurlijk verloop na infectie



Bacillen dringen 
luchtwegen binnen

Bacillen nestelen zich in 
de longen

Klinische en/of 
radiologische tekens van 

actieve tuberculose ≤2jaar

� Patente primo-infectie

Klinische en/of 
radiologische tekens van 

actieve tuberculose >2jaar

���� Reactivatie

Blijvende latente 
tuberculose-infectie

���� LTBI

Bacillen worden 
geëlimineerd

Tuberculose:
natuurlijk verloop na infectie

70%

30%

5%

5%

90%

40%

0% ?

5-10%/jaar ?

>30% ?

<70% ?

HIV+ patienten



Tuberculose:
natuurlijk verloop na infectie

Latente ziekte (LTBI) Aktieve longtuberculose

Inaktieve tuberkelbacillen in longen Aktieve tuberkelbacillen in longen

Intradermo en IGRA meestal 
positief

Intradermo en IGRA meestal 
positief

RX thorax (meestal) normaal RX thorax meestal abnormaal

Sputumonderzoek altijd negatief Sputumonderzoek mogelijks 
positief

Geen symptomen Symptomen zoals hoesten, koorts, 
vermagering, …

Niet besmettelijk Vaak besmettelijk



Bacillen dringen 
luchtwegen binnen

Bacillen nestelen zich in 
de longen

Klinische en/of 
radiologische tekens van 

actieve tuberculose ≤2jaar

� Patente primo-infectie

Klinische en/of 
radiologische tekens van 

actieve tuberculose >2jaar

� Reactivatie

Blijvende latente 
tuberculose-infectie

���� LTBI

Bacillen worden 
geëlimineerd

LTBI
latente tuberculose-infectie

70%

30%

5%

5%

90%



LTBI:
hoe detecteren?

1. Anamnese

2. Intradermo-test

3. IGRA



1. Anamnese

Nauw contact met (besmettelijke) TBC-patiënten

Personen afkomstig van gebieden met hoge prevalentie

Lagere socio-economische klasse, minderheden, gevangenen, …

Intraveneuze druggebruikers

Zuigelingen, kinderen en adolescenten in contact met TBC-patiënten
of hoogrisico-personen

Gezondheidswerkers (HCW)

Personen die op regelmatige basis contact hebben met hoogrisico-
personen

LTBI:
hoe detecteren?



2. Intradermo-test

Interdermale injectie van 2 TU of PPD-RT23  
(0,1mL) in de volaire of dorsale regio van de voorarm

LTBI:
hoe detecteren?



� Interpretatie 48-72u na injectie

LTBI:
aflezen intradermo-test



Conversie:
= toename ≥10mm van de induratie binnen een periode 

van 2 jaar

� Interpretatie 48-72u na injectie

LTBI:
aflezen intradermo-test

VRGT, 2003
CDC, MMWR 2004; 53(33): 683-686

➪ recent infection!



LTBI:
interpretatie intradermo-test

VRGT/FARES Richtlijnen. www.vrgt.be,  2003



LTBI:
praktijk intradermo-test

• 2 TU  PPD RT23  =  0,1 mL

• Naald 25-27 G, 16mm lang, korte bek

• Flesjes van 1,5 en 5 mL

• Bewaren in koelkast (4°C)

• Aangeprikt max. 1 week houdbaar

• Contra-indicaties: - positieve test voorheen
- acute infectie
- vaccinatie met levende 

kiemen (mazelen, rubella, varicella,
bof, gele koorts, …)



LTBI:
beperkingen intradermo-test

1. Foute injectie-techniek

2. Variabiliteit in aflezen van induratie

3. “Boost”-respons

4. Lage specificiteit
• BCG-vaccinatie

• NTM infectie

5. Lage sensitiviteit
• patiënten met verminderde immuniteit

6. Minder goede compliantie
⟶ twee patiëntcontacten noodzakelijk

Immuungeheugen
pas aanwezig na 

8 weken!



LTBI:
hoe detecteren?

3. IGRA  (Interferon-y release assay)

Andersen P et al. Lancet 2000; 356: 1099-1104
Pai M et al. Lancet Infect Dis 2004; 4: 761-776



LTBI:
principe van IGRA-test

Cole ST et al. Nature 1998; 393: 537-544
Behr MA et al. Science 1999; 284: 1520-1523

RD-1

ESAT-6

CFP-10



IGRA: zeer specifiek voor M. tuberculosis complex

Andersen P et al. Lancet 2000; 356: 1099-1104

LTBI:
principe van IGRA-test



LTBI:
IGRA vs. Intradermo-test

• Slechts één contactmoment met patiënt
• Onafhankelijk van uitvoerder (injectie, aflezen)

• Snel resultaat
• Positieve en negatieve controle
• Betere specificiteit  (geen invloed van BCG, NTM)

• Superieure sensitiviteit 

• Bloedname
• Hogere kostprijs
• Geen terugbetaling



LTBI:
behandeling

Wie behandelen?

LTBI met verhoogd risico tot 
ontwikkeling van aktieve tuberculose

� recente infectie
*  tuberculine-omslag (virage)
*  contactpersoon van besmettingsbron

� kinderen ≤5jaar

� risicofactoren
*  cf. tabel 



LTBI:
verhoogd risico op reactivatie

• HIV infectie• HIV infectie

• Recente TBC infectie (≤2jaar)

• Immuunsuppressieve therapie  (anti-TNF, corticoïden,…)

• Orgaantransplantatie

• Maligniteit (vnl. hematologisch)

• Uitgebreide radiologische afwijkingen*

• Silicose

• Drug abusus

• Diabetes mellitus

• Ernstig chronisch nierlijden

• Malnutritie  (<10% onder ideaal gewicht) 



LTBI:
behandeling

Hoe behandelen?

Volwassenen

Isoniazide (Nicotibine®) 300mg/dag PO gedurende 9 maanden

300mg/dag PO gedurende 6 maanden
(� bejaarden, twijfels therapietrouw, …)

Pyridoxine (vit.B6) 250mg per week PO  (…)

Rifampicine (Rifadine®) 600mg/dag PO gedurende 4 maanden
(� alternatief, bij intolerantie/resistentie INH)



Bacillen dringen 
luchtwegen binnen

Bacillen nestelen zich in 
de longen

Klinische en/of 
radiologische tekens van 

actieve tuberculose ≤2jaar

� Patente primo-infectie

Klinische en/of 
radiologische tekens van 

actieve tuberculose >2jaar

���� Reactivatie

Blijvende latente 
tuberculose-infectie

���� LTBI

Bacillen worden 
geëlimineerd

Aktieve tuberculose-ziekte

70%

30%

5%

5%

90%



Tuberculose in België

“If the importance of a disease for mankind 

would be measured by the number of deaths 

due to the disease, tuberculosis has to be 

considered as much more serious than the 

plague, cholera et cetera. One in seven people 

die of tuberculosis. . . . If  we only look at the 

productive age group this becomes one in 

three”."  (R. Koch)



Tuberculose in België



Tuberculose in België



BELTA
gian ung and 

uberculosis ssociation

VRGT
(Vlaanderen & Brussel)

Tuberculose controle

Tabak controle

FARES
(Wallonië & Brussel)

BELTA - TB net
Social coverage

MoH

Tuberculose in België



� dramatische daling in   - incidentie
- mortaliteit
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Tuberculose in België, 1980-2009



Tuberculose in België,
Belgen versus niet-Belgen

Non-Belgian Belgian

Belgium 48,6 % 51,4 % 

Brussels 63,8 36,2



Tuberculose in België,
incidentie in de grote steden



Tuberculose:
aktieve ziekte

Hersenen

Lymfeklieren

Pleura

Longen

Wervelzuil

Larynx

Botstelsel

Nieren

72
%



Aktieve longtuberculose

• Progressieve primaire infectie

⟶

• Progressieve primaire infectie (patente primo-infectie)

– miliaire tuberculose  (cave: meningitis!)

– endobronchiale tuberculose**  (vrij zeldzaam)

– gangliopulmonale tuberculose

– tuberculeuse pleuritis

• Postprimaire tuberculose (reactivatie-tuberculose)

– caverneuze tuberculose*
⟶ meest frequente vorm in ziekenhuis!

( * : besmettelijke vorm – “open” longtuberculose )





Aktieve longtuberculose:
diagnose

Kliniek

Sputum (…): kleuring en rechtstreeks onderzoek

Cultuurtechnieken

Radiologische onderzoeken

Moleculaire diagnostiek  (PCR)

Weefseldiagnostiek

(Intradermo-test)

(IGRA-test)



Aktieve longtuberculose:
diagnose - kleuringen

BK = zuurvaste staven

Ziehl-Neelsen kleuring Auramine kleuring

• positief resultaat  ≥5.000 – 10.000 bacillen/mL
• geen onderscheid typische >< atypische mycobacteriën!!



Aktieve longtuberculose:
diagnose - cultuurtechnieken

= gouden standaard!
- diagnostiek
- resistentiebepaling

• Vaste bodems (Löwenstein,…)
traag: resultaat na 6-8 weken

• Vloeibare bodems
sneller: resultaat na 1-3 weken
gevoeliger



Aktieve longtuberculose:
diagnose - radiologie



Aktieve longtuberculose:
isolatiebeleid

Vermoeden van longtuberculose

RX THORAX

NEGATIEF VERDACHT/POSITIEF

Patiënt als besmettelijk beschouwen.
� start aërogene isolatie en diagnostiek

BK kleuring 3x negatief met  
minimum 24u interval

BK kleuring positief: bewezen longtuberculose
� start therapie

min. 2 weken therapie, klinische verbetering én 3 
consecutieve negatieve BK kleuringen met min. 24u interval

Stop isolatie



Aktieve longtuberculose:
behandeling - medicatie



Aktieve longtuberculose:
behandeling - medicatie

Stofnaam Merknaam Tabletten Dagdosis 
(mg/kg)

Dagdosis
1x/dag

Dagdosis
3x/week

Isoniazide (INH) Nicotibine® 300mg 5 300mg 900mg
(15mg/kg)

Rifampicine (RMP) Rifadine® 150mg
300mg

10 600mg 600mg
(10mg/kg)

Pyrizinamide (PZA) Tebrazid® 500mg 25 2.000mg 2.000mg
(30mg/kg)

Ethambutol (EMB) Myambutol® 400mg 15 (25) 1.600mg 2.000mg
(35mg/kg)

VRGT. Diagnose en behandeling van tuberculose. Richtlijnen 2010.
Beschikbaar via: http://www.vrgt.be



Aktieve longtuberculose:
behandeling – schema’s

• Combinatietherapie
• synergie

• preventie van resistentie

• Twee behandelingsperioden:
• Initiële faze (IF) � doden van snelgroeiende 

bacillen

• Continuatiefaze (CF) � doden van de dormante
bacillen



Aktieve longtuberculose:
behandeling - medicatie



Tuberculose:
mono/multi/extended resistentie

• Mono-resistentie  (DR)
= resistentie tegen één tuberculostaticum, bv. INH

• Multi-resistentie  (MDR)
= resistentie tegen tenminste INH én RMP

• Extended-resistentie  (XDR)
= MR + resistentie tegen 3 van 6 klassen van tweedelijns-

tuberculostatica 

Mono-R   INH 4,8%

Mono-R 8,0%

MDR 1,3%

XDR 1 patiënt

België



MDR Tuberculose 2009


