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Wat is tuberculose, TB of TBC

Tuberculose is 

een besmettelijke infectieziekte 

veroorzaakt door de bacterie 

Mycobacterium tuberculosis 

= tuberkelbacterie 

= bacil van Koch

Als ingeademde bacteriën de longblaasjes (alveoli) hebben bereikt, 
worden ze gefagocyteerd door macrofagen, nr lokale lymfeklieren 
versleept waar ze een T-cel afh. immuunreactie veroorzaken.

Meestal geneest die ontsteking spontaan (Latente TBInfectie), maar soms 
breidt de ontsteking verder uit (Primoinfectie of Reactivatie)



De meest voorkomende 
vorm van de ziekte is 
longtuberculose.

Soms worden via het 
bloed of de lymfebanen 
ook de nieren, beenderen, 
hersenen, klieren of 
andere organen 
aangetast.



Jaarverslag 
VRGT 2016



Tuberculose transmissie

Tuberculose wordt overgedragen via de lucht: 

een persoon met besmettelijke longtuberculose 
brengt bij spreken, hoesten of niezen 
tuberkelbacteriën in de lucht 

personen in de nabije omgeving van de zieke 
ademen de bacterie in

Tuberculose wordt niet overgedragen via 
voorwerpen (eetgerei, kleding, boeken, 
beddengoed, ….)



Buitenlucht: 50-300 bacteriën/m3
➢grond, water, planten, groenten...

Lucht Binnenhuis: 300-1500 bacteriën/m3
➢huidflora, mondkeelholte, aerosol

6L lucht/': 3000-15000 bacteriën/d 
ingeademd

Merendeel bereikt de onderste luchtweg NIET

Dankzij immuniteit van de gastheer



Tuberculose: Pathogenese

Tuberkelbacterieën

V

Immuniteit van de gastheer



Immuniteit van de gastheer

Aspecifieke afweer in LW

-Mucus

-Mucociliaire klaring

-Bronchoalveolaire klaring

-Lymfogene klaring

-Antibacteriële stoffen

lysozyme, lactoferrine, lactoperoxidase, secretoir IgA, fibronectine, defensine

Humorale afweer: antistoffen

Cellulaire afweer: neutrofielen, lymfocyten



Tuberculose in verscheidene vormen

Latente Tuberculose

Wanneer iemand besmet is maar niet ziek is, heeft die 
persoon een latente tuberculose infectie = LTBI.

Bij 90% van de gevallen geeft een infectie geen 
ziekteverschijnselen. 

De bacteriën blijven latent = slapend aanwezig in de longen.

De persoon zelf merkt hier niets van, heeft geen symptomen.

Iemand die besmet is maar niet ziek kan nooit iemand 
anders besmetten.

Latente Tuberculose kan wel veranderen in actieve TB 
(reactivatie).



Tuberculose in verscheidene vormen

Actieve Tuberculose
Slechts 10% van de geïnfecteerde personen zal effectief ziek 

worden, meestal nav verzwakking vh immuunsysteem.

Factoren die vr verminderde weerstand kunnen zorgen  
HIV-infectie, diabetes mellitus, ondervoeding, alcohol- en drugsverslaving, 
psychische stressfactoren zoals bv. armoede, …

Bij actieve longtuberculose vermenigvuldigt de bacterie 
zich in de longen en zal dit tot symptomen leiden
• chronische hoest, 

• sputum (soms bloederig), 

• nachtzweten, koorts, 

• vermagering, 

• vermoeidheid.



Tuberculose in verscheidene vormen

Latente         Incipient Actieve 

Latente TB infectie
Asymptomatisch

Positieve THT/IGRA

Geen evidentie vr actieve TB

(microbiologisch of 

radiologisch of klinisch)

Incipient TB infectie
Progressieve ziekte maar nog asymptomatisch
Soms wel/soms geen evidentie voor actieve TB op 
radiologie of microbiologie
Evolueert naar actieve ziekte na eerste evaluatie

Actieve TB = ziekte
Symptomatisch
Positieve microbiologie of 
klinisch/radiologische 
evidente voor actieve ziekte



Transmissie tuberculose

30%



Tuberculose: België
Registratie van alle nieuwe gevallen van TB verplicht< 48h 

via Agentschap Zorg en Gezondheid in elke provincie

www.zorg-en-gezondheid.be

Ondersteuning opvolging diagnostiek en behandeling via

Centrum vr Respiratoire Gezondheidszorg (CRG) 

+ Verwerking van de gegevens via

VRGT: Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding

FARES: Fonds des Affections Respiratoires

www.vrgt.be

Belta-Tbnet: project zorgt voor Terugbetaling kosten verbonden aan

TBbehandeling die niet door mutualiteit, OCMW of andere sociale instelling ten laste
worden genomen

www.belta.be

http://www.zorg-en-gezondheid.be
http://www.vrgt.be


Tuberculose: 

Epidemiologie in België 2017

/100.000



Tuberculose: 

Epidemiologie België tov buurlanden:

Jaarverslag 
VRGT 2017



Tuberculose:

Epidemiologie in België per provincie

Jaarverslag

VRGT 2017



/100.000

In 2017 werden in Vlaanderen 386 tuberculosepatiënten gemeld wat een incidentie geeft van 5,9 per

100.000 inwoners. In vergelijking met het jaar ervoor is dit een lichte daling. 

De incidentie in Wallonië is iets hoger (7,1 per 100.000).

Brussel Hoofdstad had met 27,8/100.000 een veel hogere incidentie dan de andere gewesten. Ook

hier is een lichte daling t.o.v. 2016. De kleine stijging die in 2015 begon, lijkt zich niet verder te zetten.



Tuberculose: 

Epidemiologie in België

Jaarverslag 
VRGT 2016





Risicofactoren voor actieve tuberculose



Risicogroepen tuberculose

Jaarverslag 
VRGT 2017



Diagnose van latente/actieve tuberculose

Jaarverslag 
VRGT 2017



Diagnose van tuberculose 

Samenwerking VRGT/FARES en dienst vreemdelingenzaken

Coördinatie contactonderzoek door Agentschap Zorg & Gezondheid + Uitvoering door VRGT/FARES

Jaarverslag 
VRGT 2017



Diagnose actieve longtuberculose

Weinig specifieke symptomen: 
–chronische hoest, 

–sputum (soms bloederig), 

–thoracale pijn, 

–nachtzweten/koorts, 

–vermagering, vermoeidheid.

Bij risicopatiënt:
–Afkomstig uit land met hoge tuberculoseprevalentie

–Kansarm

–Immuungedeprimeerd tgv ziekte of behandeling

–Contact met besmettelijke tuberculosepatiënt

–Voorgeschiedenis van niet of slecht behandelde tuberculose

RxThorax ± CTThorax

Sputumonderzoek: 3x ochtendstaal; sputuminductie; BAL

–Rechtstreeks microscopisch onderzoek: mycobacterium

–PCR: onderscheid TB met nt-tuberculeuze mycobacteriën

–Cultuur + AB-gram



www.vrgt.be



Diagnose van latente TB
Tuberculine huidtest = THT= Mantouxtest = Intradermotest

Agentschap 
Zorg & gezondheid



Tuberculinehuidtest
In gebruik sinds 1800

infectie met M. tuberculosis (immuniteitsreactie): na 4-8w

veroorzaakt een cutane huidreactie op tuberculine 

tuberculine = PPD = Purified protein derivate 

= concentraat van M. tuberculosis culturen door hitte gedood

0,1 ml (= 2 IU PPD Kopenhagen = RT23 of 5 IU PPD-S) 

intradermaal (NIET SC) thv voorarm; propere huid, GEEN alcohol

aflezen na 48-72h (tot 1 week nadien) 

induratie NIET erytheem 

-Vals positief:
• na BCG vaccinatie 

– non-specifieke allergische reactie

– NTM infectie

– Bij hogere dosis injectie tuberculine

-Vals negatieve test: 10-20%
Bij lagere dosis/slecht bewaarde injectie tuberculine

Bij infectie (actieve TB, virale infectie, andere bacteriële infectie)

Bij recente vaccinatie

Bij immunosuppressiva, ziekten

Bij jongeren < 6maand; ouderen > 65jr

www.vrgt.be
www.VRGT.be



Diagnose van latente TBC
IGRA= InterferonGammaReleaseAssay-test
QuantiFERON®-TB Gold-Plus test (QFT®-Plus)
Tubes gecoat met M. tuberculosis-specifiek Ag 

(ESAT-6, CFP-10, TB 7.7(p4))

NIET op BCG en NTMspecies 
Cave M. kansasii, M. marinum, M. szulgai 

1 Positieve controle tube (Mitogen controle)

1 Negatieve controle tube (Nil controle)

Stimulatie T-lymfocyten in serum -->productie IFN-γ 

enkel bij pt geïnfecteerd met M. tuberculosis.

ELISA test wordt gebruikt om conc. IFN-γ in de 3 tubes te meten 
Als conc IFN-γ > cut-off waarde (O,35 IU/ml) is patiënt “geïnfecteerd” .

T-spot®.TB test
ELISpot Test wordt gebruikt om aantal cellen die IFN-γ produceren te meten 



• Man 23 jr

• Illegaal Tsjetsjenië

• Hoest

• Hemoptoë

• Sputum RO ++++



• Man 23 jr

• Illegaal Algerije

• Hoest

• Vermagering

• Sputum RO 3x neg

• BAL + PCR en cultuur



• Man 60jr 

• Belg

• Roker

• Anemie en “hematemesis”

• Vermagering

• Hoest

• Sputum RO +++



Behandeling actieve pulmonale TB

Standaardschema:

Bij sterk vermoeden van multiresistentie

www.vrgt.be



www.vrgt.be



Nevenwerkingen tuberculostatica

www.vrgt.be



Bijkomende medicatie

• Pyridoxine = vit B6
250mg/week 

voorkomt perifere neuropathie tgv INH 

Bij risicopt:
– Zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven

– Alcoholici

– Bejaarden

– Ondervoede personen

– Diabetici

– Patiënten met NI

– HIV seropositieve personen

– Kinderen die borstvoeding krijgen

• Corticoïden:
Bij tuberculeuze meningitis of pericarditis www.vrgt.be



Opvolging van behandeling TB

www.vrgt.be



Behandeling latente TB

Risicogroep (hoge kans) op ontwikkelen van actieve TB

Die positieve diagnostische test hebben: THT of IGRA



Opvolging tijdens behandeling 

LTBI
Maandelijkse klinische controle
Om symptomen van actieve TB uit te sluiten

Om therapiecompliantie te checken

Om bijwerkingen medicatie vroegtijdig te erkennen
Neurotoxiciteit

Hepatotoxiciteit

Maandelijkse bloedcontrole als
Gestoorde levertesten bij aanvang

Chronische leverziekte

Bij HIV pt

Bij zwangerschap of postpartum

Bij alchoholmisbruik of IV drugsgebruik



Casus

54jr dame

Spoed 9-4-2018: bloedfluimen sinds deze middag; sinds 1
week verkouden met hoest, geen koorts, geen
vermagering, geen nachtzweten.

Actief roken sinds 40jr 1p/d

Vroeger abusus heroïne (stop 3jr)

Sociaal ethyl

Werkonbekwaam/invaliditeit cfr ruglijden sinds 2012, 
voordien werkvrouw

Familiaal: broer met nierkanker, vader longkanker, 

broer 3jr terug TBC gehad, screening via VRGT van pte
zelf: mantoux negatief bij 1e x.



Klinisch: 

temp 37°, Pols 111/min, O2sat 95%

Magere patiênte

Groof VAG beide longen met diffuse rhonchi

Labo: CRP 32mg/dl (nl < 5), nle stolling, HIV en 
hepatitisserologie negatief

Bijkomend onderzoeken?



RxThorax bij opname



Volgende stap?

Isolatie!

+ verdere onderzoeken?



CT Thorax bij opname



Bronchoscopie: 10-04-2018

Introductie van de scoop via de mond, speekselvloed ++++

Linker hoofdbronchus: geen afwijkingen te weerhouden; blinde 
perifere biopten genomen thv apicaaltak li longbovenkwab 6x (4x 
voor APO en 2x voor kweek), naspoeling met 2x50cc met matige 
recup. Makkelijk bloedende mucosa.Links basaal geen focale 
afwijkingen te weerhouden.

Rechter hoofdbronchus: licht inflammatoire bronchiaalboom maar 
geen afwijkingen te weerhouden. 

Bronchusaspiraat voor kweek, BAL voor kweek en pathologie. 

Longbiopten li apicaal voor kweek en voor APO.



Resultaat dag nadien: 11-04-2019

Bronchusasspiraat: auraminekleuring +++

BAL: auraminekleuring ++++

Perifere longbiopten: auraminekleuring negatief

PCR voor M. tuberculosis +: bevestiging longTBC

Bevestiging TB: contact Agentschap zorg en 
gezondheid < 48h



Start therapie 12-04-2019 

cfr gewicht 50,6 kg
INH = Nicotibine (isoniazide): 300mg 1co 1x/d nuchtere inname

RMP = Rifadine (rifadine): 300mg 2co 1x/d ‘s morgens nuchter: 

cave attestering

PZA = Tebrazid (pyrazinamide): 500mg 3co 1x/d

EMB = Myambutol (ethambutol): 400mg 3co 1x/d

2 weken therapie in ziekenhuis, prima tolerantie, geen bijwerkingen

Anamnese contacten via Agentschap zorg en gezondheid W-Vl; 
screening opdracht voor VRGT W-Vl

Sputum controle 19-4: ++++

Sputum controle 23-4: +++

Sputum controle 26-4: +



Terugkeer naar huis

Isolatiemaatregelen thuis verder (TB masker)

Partner neemt huishoudelijke taken deels over

Wekelijkse controle sputum (nazicht
besmettelijkheid)

Medebegeleiding therapietrouw en tolerantie 
therapie  via VRGT verpleegkundige

Controle consultatie na 2 weken met sputum, 
bloedname, Rx (cfr 1 maand na start therapie)





Sputum 07-05: +++

Consultatie 08-05-2018: klinisch en labo ok, Rx idem

Sputum 14-05: +

Sputum 22-05: -

Sputum 29-05: -

Consultatie 30-05-2018: klinisch en labo ok, CT beperkte afname 
infiltraten; Multisensibel: stop EMB



Sputum 31-05: +

Sputum 04-06: -

Sputum 05-06: -

Sputum 07-06: -

Stop isolatiemaatregelen; 

Tebrazid stop 11-06

Consultatie 26-06-2018: klinisch 
en labo ok, Rx afname 
infiltraat,  geen sputum meer 
ophoestbaar

Consultatie 14-08-2018: klinisch 
en labo ok, goede compliantie

Consultatie 19-10-2019: stop 
therapie cfr klinisch en labo ok 
en Rx verdere afname 
infiltraten maar geen resolutie.



Opvolging met CT 1-2019



Longfunctie 1-2019

Mild COPD,  cfr ESW 96%/102%; tiffeneau 67%

Matige diffusiedaling (sequelen en emfyseem en 
actief roken): cfr DLCO 64%

Normale longvolumina: TLC 117%



Opvolging met Rx na 6 maand



Verdere opvolging jaarlijks

2020 controle CT en longfunctie 

cfr familiale belasting longkanker

cfr roken herstart!



VRAGEN?


