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Lijst met afkortingen en definities.
AIDS:

Acquired Immunodeficiency Syndrome (verworven immuundeficiëntie syndroom). De
diagnose AIDS wordt gesteld als er sprake is van een zogenaamde indicatorziekte
(CDC. 1993 revised classification system for HIV infection and expanded surveillance
case definition for Aids among adolescents and adults. MMWR 1992; 24(No. RR-17): 119).
ATS:
American Thoracic Society
BTS:
British Thoracic Society
CDC:
Centers for Disease Control and prevention
CD4-cellen:
een subpopulatie van T-lymfocyten met als functie het activeren van het afweersysteem
bij een infectie of andere confrontatie met een lichaamsvreemd agens. CD4 cellen worden
ook wel T-helper cellen genoemd. Het aantal CD4 cellen wordt uitgedrukt per volume
(cellen per mm3, c/mm3).
CIb
Centrum voor Infectieziektebestrijding
CPT:
Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding
DOT:
Directly Observed Treatment
E:
ethambutol
H:
isoniazide
HAART:
Highly Active Antiretroviral Therapy (krachtige anti-HIV behandeling). Hieronder wordt
verstaan een combinatie van meerdere (in het algemeen meer dan 2) antiretrovirale
middelen met een verschillend werkingsmechanisme
HIV:
humaan immuundeficiëntie virus. Er zijn 2 typen HIV te onderscheiden, namelijk HIV-1
en HIV-2. Overal waarin deze richtlijn over ‘HIV’ wordt gesproken, wordt impliciet
HIV-1 bedoeld. Als een ander type bedoeld wordt, is dat expliciet vermeld.
IGRA:
interferon-gamma release assay
INH:
isoniazide
induratie:
de zwelling die gemeten wordt in mm. om te beoordelen of de tuberculinehuidtest
positief is.
IRIS:
Immuun Reconstitutie Inflammatoir Syndroom
KNCV:
Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der tuberculose
LTBI:
latente tuberculose-infectie
MDR-tbc:
multiresistente tuberculose, resistentie tegen ten minste rifampicine en isoniazide
PCR:
polymerase chain reaction
primaire profylaxe:
preventieve behandeling die wordt ingesteld voordat bij een aan tuberculose
blootgesteld persoon een daadwerkelijke tuberculose-infectie wordt vastgesteld
PZA:
pyrazinamide
R:
rifampicine
Rif:
rifampicine
Rifamycines: groep antibiotica, waartoe onder meer de derivaten rifampicine, rifapentin en
rifabutin behoren.
RIVM:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
THT:
tuberculinehuidtest (ook wel mantouxtest genoemd)
viral load:
de hoeveelheid (HIV) virusdeeltjes, uitgedrukt in kopieën per ml (k/ml). De hoogte van de
viral load (HIV-concentratie per volume eenheid) is een maat voor de activiteit van het
virus. Tenzij anders aangegeven wordt met ‘viral load’ de HIV-concentratie in perifeer
bloed bedoeld.
VSHIV:
verpleegkundig specialist HIV/AIDS
Z:
pyrazinamide
ZN:
Ziehl-Neelsen kleuring
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Samenvatting aanbevelingen
Aanbevelingen hoofdstuk 2: Diagnostiek latente tuberculose-infectie en HIV
2.1. Welke HIV-geïnfecteerde personen moeten onderzocht worden op LTBI?
-Actieve tuberculose moet bij alle HIV-geïnfecteerden worden overwogen en bij de geringste klinische
verdenking worden uitgesloten. Hiervoor is in de eerste plaats bacteriologische en radiologische
diagnostiek aangewezen.
-De werkgroep adviseert met name HIV patiënten op LTBI te screenen die een verhoogd risico op
tuberculose-infectie hebben. Dit zijn:
•
Patiënten afkomstig uit landen waar tuberculose endemisch is (Afrika, Azië, Zuid-Amerika, OostEuropa en Rusland).
•
Uit laag endemische gebieden (te weten West Europa, Australië en Noord Amerika) alleen
patiënten met een relevante blootstelling aan tuberculose zoals een langdurig verblijf in tuberculose
endemisch gebied of nauw contact met iemand met tuberculose.
-De werkgroep adviseert HIV-behandelaars om op LTBI te testen met zowel de tuberculinehuidtest (THT)
als een Interferon Gamma Release Assay (IGRA).
Dit geldt in ieder geval voor diegenen met een CD4-aantal <200 /mm3, en ook voor alle HIVgeïnfecteerden met een hoge voorafkans op latente tbc-infectie (bijv. personen uit voor tuberculose hoogendemische gebieden) ongeacht hun CD4-aantal.
De THT is positief bij een induratie ≥ 5 mm. Dit geldt ook als er eerder een BCG-vaccinatie is gegeven.
Een positieve uitslag van een van beide testen prevaleert.
-HIV-geïnfecteerden met een CD4-aantal >200 /mm3 zonder bekende hoge voorafkans op latente tbcinfectie kunnen eventueel met alleen THT dan wel IGRA worden getest.
-De THT en IGRA dienen te worden uitgevoerd en geïnterpreteerd door een arts/zorgverlener met
specifieke deskundigheid en ervaring op dit gebied.
-De werkgroep adviseert tuberculose profylaxe te starten in alle patiënten met een positieve LTBI
screeningstest, te weten een THT > 5mm of een positieve IGRA test.
-Laagdrempelig te testen op actieve tuberculose ongeacht de uitslag van de LTBI screenings test bij
patiënten met een verhoogd risico op tuberculose, te weten:
•
Patiënten met een laag aantal CD4+ lymfocyten (<200x10E6/L)
•
Patiënten afkomstig uit hoog endemische gebieden
•
Screening op tuberculose met name in de eerste 3 maanden na start van cART zonodig te herhalen
vanwege het risico op ‘unmasking TB’
2.2 HIV-testbeleid bij tuberculosepatiënten
-De werkgroep adviseert tbc-behandelaars aan alle tuberculosepatiënten altijd een HIV-antistoftest aan te
bieden. De werkgroep acht de HIV-test behorend tot de standaarddiagnostiek van tuberculose.
-Indien de patiënt positief test op HIV-antistoffen verwijst de tbc-behandelaar de patiënt naar een HIVbehandelcentrum (zie bijlage 5 adressenlijst HIV-behandelcentra). In de praktijk blijkt dat deze verwijzing
op zeer korte termijn kan plaatsvinden, waardoor de posttest counselling door de tuberculosebehandelaar
beperkt kan blijven.
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Aanbevelingen hoofdstuk 3: Preventieve behandeling van latente tuberculose-infectie bij HIVgeïnfecteerde patiënten
3.1.

Welke HIV-geïnfecteerde patiënten komen in aanmerking voor preventieve tuberculose therapie?
3.1.1. Primaire profylaxe [behandeling van (nog) niet vastgestelde LTBI]
-De werkgroep adviseert HIV-geïnfecteerde eersteringscontacten van ZN-positieve patiënten
primair-profylactisch te behandelen na uitsluiting van actieve tuberculose, ongeacht de uitkomst
van THT en/of IGRA.
-In het kader van primaire profylaxe adviseert de werkgroep te overwegen de behandeling van
LTBI te staken indien na 2 maanden een LTBI minder aannemelijk wordt gemaakt door negatieve
THT en IGRA.
3.1.2. Secundaire profylaxe [behandeling van vastgestelde LTBI]
- De werkgroep adviseert behandeling voor LTBI van HIV-geïnfecteerde patiënten met positieve
THT en/of IGRA, of andere sterke aanwijzingen voor LTBI, ook wanneer al HAART gebruikt
wordt.
3.2
Keuze van tuberculostatica voor behandeling van LTBI
-De standaardbehandeling van LTBI bij HIV-geïnfecteerde patiënten is 9 maanden isoniazide (300
mg) onder eigen beheer.
Alternatieven voor de standaardbehandeling van 9 maanden isoniazide zijn:
- 3 maanden dagelijks rifampicine 600 mg plus isoniazide 300 mg in eigen beheer. (NB: bij een
CD4 aantal < 350x106/l wordt een behandelduur van 4 maanden geadviseerd conform advies CTP
2015)
-3 maanden rifapentine 900 mg en isoniazide 900 mg wekelijks onder toezicht.
-Indien overwogen wordt rifampicine te geven dient rekening te worden gehouden met de meest
recente adviezen m.b.t. combinaties en interacties met antiretrovirale middelen.
-Bij het geven van tuberculostatica ter behandeling van LTBI wordt geadviseerd de
leverenzymwaarden incl. bilirubine te monitoren.
-Voor het starten van een preventieve behandeling voor LTBI moet actieve tuberculose worden
uitgesloten door middel van ten minste anamnese, lichamelijk onderzoek, thoraxfoto en zo nodig
bacteriologisch onderzoek.
-Indien isoniazide gegeven wordt aan HIV-geïnfecteerde patiënten, wordt aanbevolen tevens
pyridoxine te geven in de dagelijkse dosering van 20 mg.
-Wanneer een contra-indicatie voor medicamenteuze behandeling bestaat of wanneer de patiënt
zelf afziet van behandeling dient periodieke thoraxcontrole en controle bij symptomen te worden
aangeboden.
-Bij sterk vermoeden op LTBI ten gevolge van een isoniazideresistente stam adviseert de
werkgroep LTBI te behandelen met 4 maanden rifampicine (4R).
-In geval van infectie met een stam resistent tegen isoniazide en rifampicine (MDR) dient advies
ingewonnen te worden bij een van de landelijk consulenten klinische tuberculosebestrijding
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3.3

Organisatie van zorg
-Vanwege het belang van de geïntegreerde behandeling van HIV en tuberculose dient de
behandeling van LTBI bij HIV-geïnfecteerde patiënten door HIV-behandelaars te worden
uitgevoerd met begeleiding door de sociaal verpleegkundige van de GGD, zo nodig met
gebruikmaking van de expertise van de tuberculosearts.
-Aanmelding bij de GGD van HIV-geïnfecteerde patiënten die behandeling voor LTBI krijgen
voorgeschreven, is gewenst.
-Kinderen van HIV-geïnfecteerde bronnen dienen niet alleen op tuberculose maar ook op HIV te
worden geëvalueerd, indien dit nog niet gebeurd is. Dit is een aandachtspunt voor diegene die het
contactonderzoek uitvoert.

Aanbevelingen hoofdstuk 4: Infectiepreventie
-

-

-

-

Een patiënt met tuberculose dient niet opgenomen te worden voor diagnostische tests noch voor
behandeling, anders dan om klinische of sociaal-economische redenen.
Instellen van de isolatie
Een in het ziekenhuis opgenomen patiënt met een besmettelijke vorm van tuberculose of
verdenking daarop dient te worden geïsoleerd volgens de WIP-richtlijn “Preventie van besmetting
met tuberculose in ziekenhuizen”.
Opheffen van de isolatie
Patiënten met een bewezen tuberculose kunnen uit isolatie worden ontslagen onder de volgende
voorwaarden:
1. na 2 weken adequate therapie, én
2. indien betrokkene niet meer hoest, of ten minste 3 auramine-/ZN-negatieve sputa heeft op 3
opeenvolgende dagen.
Opheffen van de isolatie
De isolatie van een patiënt met verdenking op tuberculose kan opgeheven worden
1. indien de diagnose onwaarschijnlijk wordt geacht, en
2. een andere diagnose wordt gesteld, of drie sputa verzameld met een interval van 8-24 uur, met
ten minste 1 ochtendsputum, alle auramine-/ZN-negatief zijn.
Bij twijfel of de isolatie kan worden opgeheven, moet worden overlegd met een team van
betrokken deskundigen, zoals een longarts, een arts-microbioloog, een internist-infectioloog, en
een ziekenhuishygiënist.
Het verdient aanbeveling dat met immuungecompromitteerde (HIV, anti TNF-α)
ziekenhuismedewerkers wordt besproken hoe blootstelling aan patiënten met besmettelijke
tuberculose kan worden vermeden.

Aanbevelingen hoofdstuk 5: Behandeling van actieve tuberculose bij HIV-geïnfecteerden
5.1 Kans op ‘relapse’; duur behandeling tuberculose; intermitterende therapie; rol van DOT
- Tbc-patiënten die tevens HIV-geïnfecteerd zijn, dienen behandeld te worden volgens de
NVALT-richtlijn Medicamenteuze behandeling van tuberculose.
- Indien intermitterende therapie wordt gegeven, dient deze minimaal 3x per week te worden
voorgeschreven en alleen in de continuatiefase.
- Bij enige twijfel over respons op de therapie moet worden overlegd met tbc-experts.
- De follow-up na een voltooide behandeling van actieve tuberculose dient voor HIVgeïnfecteerden hetzelfde te zijn als voor niet HIV-geïnfecteerden.

6

-

Bij enige twijfel over therapietrouw dient DOT gegeven te worden, met intensieve
ondersteuning van de patiënt.

5.2 Behandeling HIV-infectie
5.2.1 Tijdstip start HAART
- HAART dient binnen 2 weken na initiatie van tuberculostatica te worden gestart bij patiënten
met pulmonale tuberculose, zeker bij een aantal CD4+ lymfocyten < 50x106/L. Bij patiënten
met extrapulmonale tuberculose moet per patiënt het risico van ernstige bijwerkingen, inclusief
IRIS, afgewogen worden tegen het mogelijke overlevingsvoordeel, waarbij ernaar wordt
gestreefd zo vroeg mogelijk in de intensieve fase met HAART te beginnen.
5.2.2 Immuun reconstitutie inflammatoir syndroom (IRIS)
- Immuun reconstitutie inflammatoir syndroom is een diagnose die per exclusionem moet worden
gesteld.
- Het optreden van het immuun reconstitutie inflammatoir syndroom is geen reden om meteen met
HAART en tuberculostatica te stoppen. De behandeling dient zo lang mogelijk gecontinueerd te
worden.
- De start en dosering van corticosteroïden dienen individueel bepaald te worden, afhankelijk van de
ernst van de klachten. De corticosteroïden worden gestart in een dosis van 0,5 - 2,0 mg/kg.
- De corticosteroïden dienen in de loop van weken tot maanden te worden afgebouwd op geleide van
klachten en symptomatologie.
5.2.3 HAART en tuberculostatica: geneesmiddeleninteracties
- Dosisaanpassingen zijn niet nodig bij gelijktijdig gebruik van rifamycines en nucleoside/nucleotide
analogen.
- De werkgroep adviseert bij een gelijktijdige behandeling van zo HIV en TBC te kiezen voor een
rifampicine bevatten regime voor de TBC-behandeling.
- De HAART zou naast 2 nucleoside/nucleotide analogen bij voorkeur moeten bestaan uit efavirenz
of als alternatief raltegravir, waarbij de dosis van beide middelen moet worden verhoogd.
- Wanneer rifampicine 600 mg samen wordt gegeven met efavirenz, wordt aanbevolen de dosering
efavirenz op te hogen tot 1 dd 800 mg bij patiënten met een gewicht > 50 kg.
- Bij rifampicine (600 mg) in combinatie met raltegravir moet de dosering van raltegravir verhoogd
worden naar 2 dd 800mg.
- De combinatie van rifampicine met (boosted) protease remmers wordt afgeraden. Wanneer een
boosted protease remmer (met lage dosis ritonavir) toch noodzakelijk is voor een effectieve cART
wordt geadviseerd te kiezen voor rifabutin in een verlaagde dosering (3x per 150 mg).
- Wanneer rifabutin wordt gecombineerd met efavirenz, moet de dosis rifabutin juist worden
opgehoogd naar 450 mg/dag.
- In combinatie met antiretrovirale therapie hoeft de dosis van rifampicine niet te worden aangepast.
- Voor combinaties van HAART en tuberculostatica wordt verwezen naar de Liverpool HIV Chart
(www.hiv-druginteractions.org), en naar Geneesmiddeleninteracties met antiretrovirale middelen
door prof. dr. D.M. Burger (www.knmp.nl ; bij zoeken: HIV invoeren)
Aanbevelingen hoofdstuk 6: Contactonderzoek tuberculose en HIV
-

Bij HIV-geïnfecteerde tbc-bronpatiënten vereist het contactonderzoek speciale aandacht. De tbcafdeling van de GGD draagt zorg voor de coördinatie van en het overzicht over het contactonderzoek.
De afspraken tussen de HIV-behandelaars en de GGD (wie voert welke taak uit, wie draagt waarvoor
verantwoordelijkheid en welk beleid wordt uitgevoerd) dienen bij alle betrokkenen bekend te zijn.
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-

-

Indien HIV wordt vastgesteld bij een tbc-patiënt wordt de GGD daarover zo snel mogelijk door de
behandelaar geïnformeerd. De sociaal verpleegkundige tuberculosebestrijding neemt daarna contact op
met de betreffende ziekenhuishygiënische dienst.
Indien HIV wordt vastgesteld bij een tbc-patiënt overlegt de sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding
met de betreffende HIV-consulent over de noodzaak van het testen van de gezins- en/of
risicocontacten op hiv-infectie gezien de consequenties voor de tbc-diagnostiek en het beleid bij coinfectie. De indicatiestelling tot het testen op HIV vindt in beginsel plaats bij de GGD. Over de
uitvoering van de test dienen lokaal goede afspraken te worden gemaakt.
Indien tuberculose wordt vastgesteld bij een HIV-geïnfecteerde patiënt in het ziekenhuis meldt de
HIV-behandelaar dit bij de GGD. De sociaal verpleegkundige van de GGD treedt hierna in contact met
de HIV-behandelaar c.q. verpleegkundig specialist HIV/AIDS.

Aanbevelingen hoofdstuk 7: Verpleegkundige begeleiding
-

-

-

Ingeval de diagnose tuberculose wordt gesteld bij een HIV-geïnfecteerde persoon of de diagnose
HIV bij een tbc-patiënt is het essentieel dat de verpleegkundige/ verpleegkundig consulent van de
organisatie die de diagnose stelt, contact opneemt met haar counterpart van de GGD respectievelijk
het HIV-behandelcentrum. Afspraken dienen bij alle betrokkenen bekend te zijn.
De verantwoordelijke verpleegkundige dient zorg te dragen voor het vormen en handhaven van een
aan de behandeling bijdragende relatie met de patiënt, zodat deze bereikbaar blijft voor de
hulpverlening.
Een combinatie van verschillende verpleegkundige interventies moet worden ingezet om de
therapietrouw te verhogen.
De eerstverantwoordelijke verpleegkundige bereidt de patiënt voor op de therapie en begeleidt de
patiënt gedurende de tbc- en HIV-behandeling. Zowel de verpleegkundig HIV-consulent als de
sociaal verpleegkundige maakt een inschatting van de verwachte compliance. Bevindingen worden
onderling besproken.
Er is voortdurende scholing/bijscholing van verpleegkundigen nodig om hun kennis betreffende
tuberculose en HIV op peil te houden.

Aanbevelingen hoofdstuk 8: HIV-testen bij indicatie tot BCG-vaccinatie
- Niet in Nederland geboren kinderen van HIV-onbekende moeders dienen op HIV te worden
gescreend alvorens zij een BCG-vaccinatie ontvangen.
- Bij het verstrekken van nadere informatie en bij de eventuele pre- en posttest counseling is
aandacht voor vertrouwelijkheid noodzakelijk.
- Posttest counseling dient altijd plaats te vinden door de arts tbc-bestrijding, liefst samen met de
sociaal verpleegkundige. De huisarts dient op de hoogte gesteld te worden van het resultaat.
- HIV-geïnfecteerde kinderen dienen direct te worden doorverwezen naar een van de 4 kinder HIVcentra in Nederland. (zie bijlage 5)
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Hoofdstuk 1. Inleiding
Aanleiding
Tuberculose is een bekende opportunistische infectie bij een infectie met het humaan immuundeficiëntie
virus (HIV). Opsporing, diagnostiek en behandeling van tuberculose bij een HIV-geïnfecteerde patiënt zijn
niet essentieel verschillend van die bij een niet HIV-geïnfecteerde patiënt. De diagnostiek van tuberculose
bij HIV-geïnfecteerden, de interacties en de toxiciteit van de gelijktijdige behandeling van de HIV-infectie
en tuberculose of latente tuberculose-infectie (LTBI) zijn echter dermate complex en nog niet beschreven
in eerdere richtlijnen, dat een werkgroep werd ingesteld om te komen tot een Tuberculose-HIV richtlijn.
Deze richtlijn werd in oktober 2008 gepubliceerd.
Omdat de veranderingen op het gebied van tuberculose in combinatie met HIV in hoog tempo
plaatsvinden, bleek het nodig de richtlijn te onderhouden en bij te werken. In deze geactualiseerde versie
van oktober 2015 zijn die hoofdstukken opgenomen die door de Commissie voor Praktische
Tuberculosebestrijding (CPT) in september 2015 zijn vastgesteld. Op grond van nieuwe ontwikkelingen
in de wetenschap en zorg zal de richtlijn, al of niet op onderdelen, jaarlijks worden geactualiseerd,.
Daarbij zal dankbaar gebruik worden gemaakt van via het e-mailadres netherlands@kncvtbc.nl ontvangen
eventuele vragen en commentaar. De richtlijn zal worden gepubliceerd op de website www.kncvtbc.org
en, na vaststelling door de participerende wetenschappelijke verenigingen, op hun websites.
Epidemiologie van tuberculose en HIV
Naar schatting hebben wereldwijd dertien miljoen mensen zowel een tuberculose- als een HIV-infectie
(Corbett, Watt et al. 2003). De kans dat een persoon die geïnfecteerd is met zowel HIV als
Mycobacterium tuberculosis actieve tuberculose ontwikkelt, is 5-8% per jaar en > 30% gedurende het
leven (Selwyn, Hartel et al. 1989; Corbett, Watt et al. 2003). De prevalentie van co-infectie van HIV en
Mycobacterium tuberculosis varieert sterk per regio. In Sub-Sahara Afrika heeft tot 60% van
tuberculosepatiënten een co-infectie met HIV (Corbett, Watt et al. 2003; Nunn, Williams et al. 2005). In
2012 werden in Nederland 958 tuberculosepatiënten geregistreerd, dit komt overeen met een incidentie
van 5,7 patiënten per 100.000 inwoners (RIVM 2013). In Nederland heeft 4% van de
tuberculosepatiënten een co-infectie met HIV (Haar, Cobelens et al. 2006). Het betreft meestal
tuberculosepatiënten afkomstig uit landen met een hoge HIV/tbc-prevalentie.
Doelstelling van de richtlijn
De doelstelling van deze richtlijn is om op grond van de wetenschappelijke stand van zaken gefundeerde
aanbevelingen te doen op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling van HIV-geïnfecteerde
patiënten met latente of actieve tuberculose. Deze richtlijn is een document met aanbevelingen ter
ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk
onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het expliciteren van goed medisch handelen. De
richtlijn beoogt een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk van de preventie, diagnostiek,
behandeling en follow-up van HIV-geïnfecteerde patiënten met tuberculose. Zij biedt aanknopingspunten
voor bijvoorbeeld transmurale afspraken, hetgeen voor de implementatie bevorderlijk is. Het spreekt voor
zich dat de patiënt betrokken dient te worden bij de uiteindelijke keuze voor een interventie.
Richtlijngebruikers
De richtlijn is geschreven voor zorgverleners die patiënten met een HIV-infectie en tuberculose
behandelen, te weten internisten, longartsen, kinderartsen, en artsen, verpleegkundigen en medischtechnische medewerkers werkzaam in de tuberculosebestrijding.
Het is van groot belang dat door de zorgverleners in de omgeving van volwassenen met tuberculose en/of
HIV onderkend wordt, dat er kinderen kunnen zijn die risico lopen op één van deze infecties. In deze
richtlijn worden echter de diagnostiek en behandeling van tuberculose bij kinderen die met HIV zijn
geïnfecteerd, niet behandeld omdat de benadering en complexiteit hiervan bij kinderen fundamenteel
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anders zijn dan bij volwassenen. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 2. Een uitzondering vormt
hoofdstuk 8 over testen op HIV bij indicatie tot BCG-vaccinatie van niet in Nederland geboren kinderen
van HIV-onbekende moeders.
Probleemomschrijving en uitgangsvragen
De voorliggende richtlijn is een geactualiseerde versie van de richtlijn Tuberculose-HIV uit 2008. Zij
beoogt naar aanleiding van een aantal vooraf geformuleerde knelpunten inzicht te geven in de verschillen
in preventie, diagnostiek, behandeling en begeleiding van HIV-geïnfecteerde tuberculosepatiënten ten
opzichte van tuberculosepatiënten zonder HIV. Hiertoe zijn in overleg met de vertegenwoordigers van de
participerende wetenschappelijke verenigingen uitgangsvragen geformuleerd waarop in de beschikbare
literatuur antwoorden zijn gezocht (zie bijlage 1). De richtlijn probeert een aantal welomschreven vragen
te beantwoorden en beoogt nadrukkelijk niet een uitputtende behandeling van alle aspecten van de
interactie tussen HIV en tuberculose. De uitgangsvragen zijn eerst door de leden van de werkgroep aan
hun verschillende wetenschappelijke achterbannen ter becommentariëring en eventuele aanvulling
voorgelegd. Op grond daarvan is in deze geactualiseerde versie de in hoofdstuk 8 toegevoegde
uitgangsvraag over BCG-vaccinatie in geval van mogelijke HIV-infectie toegevoegd. Pas daarna is de
werkgroep verder gegaan met het beantwoorden van de uitgangsvragen op basis van de voorhanden
zijnde wetenschappelijke literatuur.
Samenstelling werkgroep
Voor het ontwikkelen van de richtlijn werd door de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding
een multidisciplinaire werkgroep ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante
specialismen die met diagnostiek en behandeling van HIV en tuberculose te maken hebben (zie
‘Samenstelling van de werkgroep’). Bij het samenstellen van de werkgroep is waar mogelijk rekening
gehouden met de geografische spreiding van de werkgroepleden, met een evenredige vertegenwoordiging
van de verschillende betrokken verenigingen en instanties, alsmede met een spreiding van al dan niet
academische achtergrond. De werkgroepleden hebben onafhankelijk gehandeld en waren gemandateerd
door hun vereniging c.q. de CPT. Bij de totstandkoming van de eerste druk van deze richtlijn is met de
voorkeuren van patiënten rekening gehouden door de richtlijn voor te leggen aan de HIV Vereniging
Nederland en aan een patiëntenvertegenwoordiger. .
Werkwijze werkgroep
De werkgroep heeft sinds september 2011 gewerkt aan de totstandkoming van de conceptrichtlijn. Na
toetsing en eventuele aanvulling ervan door de verschillende wetenschappelijke verenigingen zijn alle
uitgangsvragen met de evidence-based methodiek van richtlijnontwikkeling benaderd. Deze methodiek
staat uitgebreid beschreven in de handleiding richtlijnontwikkeling van het Kwaliteitsinstituut voor de
Gezondheidszorg CBO en wordt hieronder kort toegelicht (CBO 2006). De werkgroepleden zochten
systematisch literatuur (zie bijlage 6) en beoordeelden de kwaliteit en inhoud ervan. Voor het zoeken van
literatuur werd over het algemeen gebruik gemaakt van EMBASE. Vervolgens schreven de
werkgroepleden een paragraaf of hoofdstuk voor de conceptrichtlijn, waarin de beoordeelde literatuur
werd verwerkt. Tijdens vergaderingen lichtten zij hun teksten toe, dachten mee en discussieerden over
andere hoofdstukken. Commentaar op verschillende teksten werd door de auteurs verwerkt. De
uiteindelijke teksten vormen samen de conceptrichtlijn die aan alle leden van de CPT en de NVALT is
voorgelegd. Bij de totstandkoming van de eerste druk van deze richtlijn is dit concept aan de V&VN
VCHA, de VIZ, de NVMM en de V&VN VOGZ commissie TBC ter goedkeuring aangeboden. Bij de
update van de richtlijn in 2013 en in het bijzonder voor hoofdstuk 8 is dit niet gebeurd. In het thans
voorliggende document zijn de opmerkingen van de leden namens de CPT, NVALT, NVHB en NVK
verwerkt.
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Onafhankelijkheid werkgroepleden
Een overzicht met verklaringen van werkgroepleden over mogelijke voor deze richtlijn relevante
relaties van werkgroepleden met de farmaceutische industrie ligt ter inzage bij het secretariaat van
de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding, KNCV Tuberculosefonds. Er zijn geen
vormen van belangenverstrengeling gemeld.
Wetenschappelijke onderbouwing
De richtlijn is voor zover mogelijk gebaseerd op bewijs uit gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek.
Relevante artikelen werden gezocht door het verrichten van systematische zoekacties . In EMBASE
databases werd gezocht naar literatuur vanaf september 2007 tot en met november 2011. De zoek- en
selectiecriteria waren afhankelijk van het onderwerp (zie bijlage 6). Daarnaast werden artikelen
geëxtraheerd uit referentielijsten van opgevraagde literatuur. Ook werden andere richtlijnen (NICE,
BHIVA, ATS, WIP) aangaande HIV en tuberculose geraadpleegd. Ofschoon niet op bovenbeschreven
wijze systematisch gezocht zijn relevante artikelen na november 2011 ook bij de literatuuronderbouwing
meegenomen.
Na selectie door de werkgroepleden bleven de artikelen over die als onderbouwing bij de verschillende
conclusies staan vermeld. De geselecteerde artikelen zijn vervolgens door de werkgroepleden beoordeeld
op kwaliteit van het onderzoek en gegradeerd naar mate van bewijs. Hierbij is onderstaande indeling
gebruikt.
Tabel 1. Indeling van methodologische kwaliteit van individuele studies
Interventie
A1

Diagnostisch
accuratesse onderzoek

Schade/bijwerkingen,
etiologie, prognose

Systematische review van ten minste twee onafhankelijk van elkaar
uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau

A2

Gerandomiseerd
dubbelblind
vergelijkend klinisch
onderzoek van goede
kwaliteit van
voldoende omvang

B

Vergelijkend
onderzoek, maar niet
met alle kenmerken
als genoemd onder
A2 (hieronder valt
ook patiënt-controle
onderzoek, cohort-

Onderzoek ten opzichte
van een referentietest
(een ‘gouden
standaard’) met tevoren
gedefinieerde
afkapwaarden en onafhankelijke beoordeling
van de resultaten van
test en gouden
standaard, betreffende
een voldoende grote
serie van opeenvolgende patiënten die
allen de index- en
referentietest hebben
gehad.
Onderzoek ten opzichte
van een referentietest,
maar niet met alle
kenmerken die onder
A2 zijn genoemd.
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Prospectief cohort
onderzoek van voldoende
omvang en follow-up,
waarbij adequaat
gecontroleerd is of voor
‘confounding’ en
selectieve follow-up
voldoende is uitgesloten.

Prospectief cohort
onderzoek, maar niet met
alle kenmerken als
genoemd onder A2 of
retrospectief cohort
onderzoek of patiëntcontrole onderzoek

onderzoek)

C

Niet-vergelijkend onderzoek

D

Mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden

De beoordeling van de verschillende artikelen is in de diverse teksten terug te vinden onder het kopje
wetenschappelijke onderbouwing. Het wetenschappelijke bewijs is vervolgens kort samengevat in een
conclusie. De belangrijkste literatuur waarop deze conclusie is gebaseerd staat bij de conclusie vermeld,
inclusief de mate van bewijs. Deze indeling in mate van bewijs staat vermeld in tabel 2.
Tabel 2. Niveau van bewijskracht van de conclusie op basis van de literatuuranalyse
1
2
3
4

Gebaseerd op onderzoek van niveau A1 of ten minste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde
onderzoeken van A2
Gebaseerd op 1 onderzoek van niveau A2 of ten minste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde
onderzoeken van niveau B
Gebaseerd op 1 onderzoek van niveau B of C
Mening van deskundigen

In deze nieuwe versie van de richtlijn hebben we in hoofdstuk 5 gebruik gemaakt van een additioneel
classificatiesysteem, het zogenoemde GRADE systeem. Hiertoe werd een noodzaak gezien omdat
cruciale gerandomiseerde studies in het oude systeem een laag niveau van bewijs kregen toebedeeld als
gevolg van de voorgeschreven systematiek. In het oude systeem is de mate van bewijs geheel afhankelijk
van het ontwerp van de studie. Wanneer er geen “blinding” is, kan een bewijs nooit hoger komen dan
niveau 3. Echter, in veel situaties is er geen mogelijkheid tot “blinding”, terwijl de studie goed is
uitgevoerd, weinig beperkingen heeft en de resultaten goed generaliseerbaar zijn.
Bij het GRADE systeem gaat de beoordeling verder dan alleen het ontwerp van de studie. Het neemt
andere belangrijke overwegingen mee bij het bepalen van het niveau van het bewijs, zoals sterkte,
consistentie en directheid van het bewijs en de hoeveelheid data waarop het bewijs is gebaseerd. Het heeft
als uitgangspunt 3 types van onderzoek (gerandomiseerde studie, observationele studie, en overige
studies) die respectievelijk worden aangemerkt als hoge, lage en zeer lage kwaliteit. Aanvullende
overwegingen kunnen de classificatie naar boven of naar beneden bijstellen (zie tabel 3). De uiteindelijke
classificatie bestaat dan uit 4 niveaus die de mate van vertrouwen in de beschreven effecten uitdrukken:
hoog, matig, laag, en zeer laag. De vertaling van deze classificatie is samengevat in tabel 4.
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Tabel 3: variabelen in GRADE classificatie

Type studie

Afwaarderen bewijs

Opwaarderen bewijs

Classificatie bewijs

Karakteristiek
Gerandomiseerde studie
Observationele studie
Ander soort
(zeer) ernstige beperkingen m.b.t. kwaliteit
Belangrijke inconsistenties
Bedenkingen over “directheid” van bewijs
Onzekere schattingen of weinig data
Grote kans op publicatiebias
Sterke associatie (relatief risico >2)
gebaseerd op 2 of meer observationele
studies
Zeer sterke associatie (relatieve risico > 5)
gebaseerd op direct bewijs zonder
bedenkingen over validiteit
Dosis-response gradiënt
Potentiële confounders zouden het effect
verlaagd hebben
Hoge kwaliteit
Matige kwaliteit
Lage kwaliteit
Zeer lage kwaliteit

Niveau
Hoog
Laag
Erg laag
1 of 2 niveaus omlaag na
inschatting ernst

1 niveau omhoog

2 niveaus omhoog
1 niveau omhoog
1 niveau omhoog

Tabel 4: GRADE classificatie
Hoog
Matig
Laag

Zeer laag

Erg onwaarschijnlijk dat verder onderzoek het vertrouwen in de bevindingen
verandert
Aanvullend onderzoek kan een belangrijke verandering in het vertrouwen in de
bevindingen veroorzaken en kan het gevonden effect beïnvloeden
Aanvullend onderzoek zal zeer waarschijnlijk een belangrijke verandering in
het vertrouwen in de bevindingen veroorzaken en hoogstwaarschijnlijk het
gevonden effect veranderen
Alle beschreven effecten zijn onzeker

Voor het komen tot een aanbeveling zijn er naast het wetenschappelijke bewijs vaak nog andere aspecten
van belang, bijvoorbeeld: patiëntenvoorkeuren, kosten, beschikbaarheid (in verschillende echelons) of
organisatorische aspecten. Deze aspecten worden vermeld onder het kopje overige overwegingen. De
aanbeveling is het resultaat van het beschikbare bewijs uit de literatuur en de overige overwegingen. Het
volgen van deze procedure verhoogt de transparantie van de richtlijn. Het biedt ruimte voor een efficiënte
discussie tijdens de werkgroepvergaderingen en vergroot bovendien de helderheid voor de gebruiker van
de richtlijn.
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Kosteneffectiviteit
Er is geen kosteneffectiviteitanalyse gedaan, omdat de relevante gegevens daarvoor ontbreken.
Implementatie
De richtlijn wordt verspreid onder de wetenschappelijke verenigingen, de GGD’en en de staven van de
ziekenhuizen. Een evaluatie van de acceptatie/implementatie van de richtlijn door de eindgebruikers
zal een jaar na publicatie plaatsvinden. Het verzorgen van de noodzakelijke trainingen en verdere
introductie wordt overgelaten aan de beroepsverenigingen. Deze kunnen zo nodig een beroep doen op
ter zake deskundigen van KNCV Tuberculosefonds.
Juridische betekenis van richtlijnen
Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften, maar op ‘evidence’ gebaseerde inzichten en aanbevelingen
waaraan zorgverleners moeten voldoen om kwalitatief goede zorg te verlenen. Aangezien deze
aanbevelingen hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de ‘gemiddelde patiënt’, kunnen zorgverleners op basis
van hun professionele autonomie gemotiveerd afwijken van de richtlijn. Afwijken van richtlijnen is, als
de situatie van de patiënt dat vereist, zelfs noodzakelijk. Wanneer van de richtlijn wordt afgeweken, dient
dit beargumenteerd en gedocumenteerd te worden.
Literatuurreferenties
- Corbett EL, Watt CJ, Walker N, Maher D, Williams BG, Raviglione MC, et al. The growing burden of
tuberculosis: global trends and interactions with the HIV epidemic. Arch Intern Med. 2003 May
12;163(9):1009-21.
- Haar CH, Cobelens FG, Kalisvaart NA, Van der Have JJ, Van Gerven PJ, Van Deutekom H. HIV
prevalence among tuberculosis patients in The Netherlands, 1993-2001: trends and risk factors. Int J
Tuberc Lung Dis. 2006 Jul;10(7):768-74.
- Nunn P, Williams B, Floyd K, Dye C, Elzinga G, Raviglione M. Tuberculosis control in the era of HIV.
Nat Rev Immunol. 2005 Oct;5(10):819-26.
- RIVM. Tuberculose in Nederland 2011. 2013.
- Selwyn PA, Hartel D, Lewis VA, Schoenbaum EE, Vermund SH, Klein RS, et al. A prospective study
of the risk of tuberculosis among intravenous drug users with human immunodeficiency virus infection. N
Engl J Med. 1989 Mar 2;320(9):545-50.

Hoofdstuk 2. Diagnostiek latente tuberculose-infectie en HIV
2.1 Welke HIV-geïnfecteerde personen moeten onderzocht worden op LTBI?
Inleiding
HIV-patiënten hebben ten gevolge van een verminderde cellulaire immuniteit een sterk verhoogd
risico op het ontwikkelen van actieve tuberculose. De huidige WHO richtlijn adviseert dan ook dat
alle HIV patiënten gescreend moeten worden voor actieve tuberculose en wanneer dit is uitgesloten
wordt behandeling van latente TB met isoniazide preventieve therapie (IPT) geadviseerd (ook
zonder screening op latente TB). Deze adviezen zijn voornamelijk gebaseerd op onderzoek in
gebieden waar tuberculose hoog endemisch is.
Uitgangsvraag
Welke HIV-geïnfecteerde personen moeten worden getest in een laag-endemisch gebied voor
tuberculose, met welke test, hoe vaak moet worden getest en hoe moet dit worden georganiseerd?
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Samenvatting van de literatuur
Alhoewel behandeling met combinatie anti-retrovirale therapie (cART) het risico op het ontwikkelen van
tuberculose aanzienlijk verlaagt (Lawn 2010, Grant 2009), is de incidentie van tuberculose in HIV
patiënten nog altijd aanzienlijk hoger dan in de algemene bevolking (Horsburgh 2010, HIV CAUSAL
2012). Uit meerdere recente cohort onderzoeken (Elzi et al., 2007; Martinez-Pino et al., 2013; Sester et
al., 20014; Pullar et al., 2014; Karo et al., 2014; Grant et al., 2009) komt naar voren dat het risico op het
ontwikkelen van actieve tuberculose met name verhoogd is bij HIV patiënten afkomstig uit landen waar
TB endemisch is. Verder komt uit deze cohort onderzoeken naar voren dat het risico op TB duidelijk
verhoogd is bij een laag CD4 aantal (huidig en nadir), een hoge HIV load, heteroseksuele contacten,
drugsgebruik en het nog niet nemen van cART. Ook laten enkele studies zien dat in de eerste 2 maanden
na start van cART de incidentie van TB verhoogd is, waarschijnlijk is dit het gevolg van ‘unmasking TBIRIS’ (HIV CAUSAL 2012, Lodi 2013). Na de eerste maanden is er, waarschijnlijk als gevolg van de
cART, een sterke daling van de TB incidentie. Na start cART nam het risico op actieve tuberculose af
van 4.2/ 1000 persoonsjaren (95% CI 3.1 tot 5.7) in het eerste jaar na start tot gemiddeld 1.64/1000
persoonsjaren (95% CI 1.29 to 2.05) vanaf jaar 2 en verder (Lodi et al. 2013).
Uit enkele onderzoeken in Westerse landen blijkt dat er bij ongeveer 10-15% van de HIV-patiënten
aanwijzingen zijn voor een latente infectie met M. tuberculosis (THT >5 mm en/of een positieve IGRA)
(Elzi 2007, Kall 2012, Talati 2009, Sester 2014). Ondanks de matige voorspellende waarde van deze
testen (Sester 2014) blijkt het risico op TB in deze groep HIV patiënten duidelijk verhoogd te zijn en is
IPT in deze groep effectief met een risico reductie op het ontwikkelen van actieve tuberculose van 90100%. In een groot Zwitsers HIV-cohort werd bij 69 % van de HIV-patiënten een THT gedaan, en
hiervan was 9,4 % >5 mm. Onder degenen die geen IPT kregen, was de TB-incidentie 16 per 1000
persoonsjaren, terwijl bij de HIV patiënten met een positieve THT die IPT kregen, niemand tuberculose
ontwikkelde (Elzi 2007). Deze data werden bevestigd in 3 andere studies in laag-endemische gebieden
(Sester 2014, Martinez-Pino 2013, Pullar 2014, ). In de richtlijnen van de Britse HIV Associatie worden
patiënten met een verhoogd risico op TB geïdentificeerd. Deze risicofactoren zijn afkomstig uit sub
Sahara Afrika, CD4+ lymfocyten <350x10e6/L of minder dan 6 maanden cART en er wordt aanbevolen
dat deze groepen op TB worden gescreend gevolgd door IPT bij een positieve test (karo 2013, Pozniak
2011).
Situatie in Nederland.
In de afgelopen decennia is de incidentie van actieve tuberculose in Nederland langzaam steeds
verder gedaald tot ongeveer 5 per 100.000. De hoogste incidentie wordt gezien onder immigranten
afkomstig uit Somalië en is 691 per 100.000. Ook personen oorspronkelijk afkomstig uit bv
Marokko (52 per 100.000) en Suriname (25 per 100.000) is de incidentie veel hoger dan onder
autochtone Nederlandse bevolking (2 per 100.000).
Uit de SHM database kan worden opgemaakt dat TB bij HIV patiënten in Nederland veel vaker
voorkomt dan zichtbaar is in de nationale tuberculose registratie (NTR). Co-infectie van HIV en TB
in Nederland wordt geschat op 2-3% onder de geïdentificeerde tuberculose patiënten (ref NTR). In
de afgelopen 10 jaar werd in Nederland jaarlijks bij 15-20 bekende HIV patiënten actieve TB
vastgesteld in de periode van 3 maanden voor de HIV diagnose en na de HIV diagnose. (NTR en
SHM database; data tot 2012)
Door effectieve screening en behandeling van latente tuberculose zou een aanzienlijk deel van deze
TB gevallen voorkomen kunnen worden aangezien het risico op het oplopen van een nieuwe
besmetting in Nederland laag is. In de praktijk blijkt dat in Nederland, maar ook in veel andere
Europese landen HIV-patiënten nog niet systematisch gescreend worden op LTBI.
Uit een onderzoek onder HIV behandelaren in Nederland in 2014 is gebleken dat screening op
latente TB bij alle nieuwe HIV patiënten vaak niet plaatsvindt, ook niet bij HIV patiënten met een
verhoogd risico op het ontwikkelen van actieve tuberculose. Een veel gehoorde reden voor het niet
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testen is de indruk dat grote aantallen patiënten getest en behandeld moet worden om één patiënt met
actieve tuberculose te voorkomen (Evenblij manuscript submitted). Dit is in overeenstemming met
de literatuur waaruit blijkt dat testen op, en behandeling van LTBI in risico groepen zinvol is terwijl
bij autochtone West-Europeanen een zeer hoog “number needed to test” noodzakelijk is om één
patiënt met actieve tuberculose te voorkomen (Lodi et al., 2013; Elzi et al., 2007; Martinez-Pino et
al., 2013; Sester et al., 2014; Pullar et al., 2014; Karo et al., 2014; Grant et al., 2009).
Zowel uit de recente HIV cohort onderzoeken uit westerse landen als uit de gecombineerde
gegevens van de SHM en NTR database blijkt dat het te verwachte risico op het ontwikkelen van
actieve tuberculose bij autochtone HIV positieve Nederlands zeer laag is.
Verder blijkt uit de SHM data dat in de afgelopen paar jaar het percentage HIV patiënten dat wordt
behandeld met cART aanzienlijk toegenomen is. Inmiddels wordt 90% van alle HIV patiënten
succesvol ( HIV virale load <50 copies/ml) behandeld met cART. Ook het gemiddelde CD4 aantal
op moment van starten met cART komt steeds hoger te liggen (mediaan CD4 aantal van 360x
10E6/L).
Het valt om bovenstaande redenen te verwachte dat de incidentie van TB bij bekende HIV patiënten
in de toekomst nog verder zal dalen. Dit betekent dat het bij nieuwe HIV patiënten die niet in een
van de risicogroepen voor het ontwikkelen van tuberculose vallen de opbrengst van screenen op
LTBI vrijwel nihil zal zijn.
Testen voor de diagnose LTBI.
Voor het stellen van de diagnose LTBI is tot enkele jaren geleden altijd gebruik gemaakt van de
tuberculinehuidtest (THT). Ook voor het vaststellen van LTBI bij HIVpatienten wordt in internationale
richtlijnen de THT als diagnostische test gehanteerd, met 5 mm als afkappunt voor een positieve
testuitslag (ATS/CDC/IDSA 2003; Pozniak 2005; CPT 2006; NICE 2011; NVHB 2006).
Dit afkappunt van 5 mm wordt gehanteerd voor alle HIV-patiënten ongeacht het CD4-aantal. Hierdoor
wordt de sensitiviteit van de THT verhoogd als compensatie voor het bestaan van een mogelijke anergie
(CPT 2006, NICE 2011, BHIVA 2005, CDC 2003). Het effect op de THT van BCG-vaccinatie gegeven
in de vroege jeugd is minimaal, en nihil na verloop van 10 jaar (Farhat 2006).
Er zijn aanwijzingen dat HIV-geassocieerde anergie een ‘on-off’ fenomeen is. Dit houdt in dat bij een
HIV-geïnfecteerde patiënt met een tbc-infectie de uitslag van de THT niet slechts lager wordt dan
verwacht, maar veelal geheel negatief (0-3 mm). Het uitvoeren van een two-stepprocedure heeft in een
dergelijke situatie geen effect omdat ook bij de tweede THT er geen immuunrespons is (Klein 2000;
Cobelens 2006). Het boostereffect treedt slechts bij een gering percentage HIV-geïnfecteerde patiënten op
(Webster 1995).
In de meest recente internationale richtlijnen wordt nu naast de THT ook gebruik gemaakt van Interferon
Gamma Release Assays (IGRA’s) voor het vaststellen van LTBI bij HIV-geïnfecteerde personen (NICE
2011, CDC 2009). Het bepalen van de sensitiviteit van de IGRA voor het vaststellen van LTBI wordt
gehinderd door de afwezigheid van een gouden standaard voor LTBI. Voor zover te beoordelen wijst de
beschikbare literatuur erop dat IGRA’s voor het aantonen van LTBI bij HIV-geïnfecteerden een
sensitiviteit hebben die vergelijkbaar is met de THT (Cattamanchi 2011, NICE 2011). Dit geldt tot 2015
voor beide in ons land commercieel beschikbare testen (QuantiFERON-TB Gold In-Tube [QFT-GIT] and
T-SPOT.TB [T-SPOT]). Voor zowel THT als IGRA geldt dat de sensitiviteit voor het aantonen van LTBI
in toenemende mate afneemt naarmate het CD4-aantal lager wordt, waarbij er enige aanwijzingen zijn dat
bij lage CD4-aantallen de IGRA iets gevoeliger is dan de THT. Ook de kans op ‘indeterminate’ uitslagen
van de IGRA is in deze laatste groep duidelijk vergroot (Santin 2012).
Bij deze groep wordt een zo hoog mogelijke sensitiviteit nagestreefd, omdat bij hen de kans op progressie
naar ziekte na infectie het grootst is. De sensitiviteit voor het vaststellen van een LTBI kan vergroot
worden door zowel een THT als een IGRA te doen en indien een van beide positief is dit te beschouwen
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als een infectie met tuberculose (LTBI). Om te compenseren voor het sensitiviteitsverlies wordt
geadviseerd om in ieder geval bij lagere CD4-aantallen (<200/mm3) zowel een IGRA als een THT te
verrichten. Hetzij een positieve IGRA hetzij een positieve TST wordt dan beschouwd als diagnostisch
voor LTBI. Dit advies komt overeen met de NICE-richtlijn (NICE 2011).
Er zijn zes onderzoeken naar de voorspellende waarde van alleen IGRA voor het ontwikkelen van actieve
tuberculose bij HIV-patiënten; het betreft een klein aantal personen en korte follow-up duur. In deze
onderzoeken werd bij personen met een negatieve IGRA geen tuberculose gevonden tijdens de follow-up
(Clark 2007, Santin 2011), en bij personen met een positieve test in 2.6% (95% CI 1.2-4.0%). Indien een
IGRA wordt gedaan is het advies om de test als kwantitatieve uitslag weer te geven (Aichelburg 2009).
Conclusies
Personen die geïnfecteerd zijn met zowel HIV als Mycobacterium tuberculosis hebben een hoog risico
actieve tuberculose te ontwikkelen.
Niveau 2 (HIV CAUSAL)
Horsburgh 2010
Ondanks vroege behandeling met HAART blijft het risico op actieve tuberculose bij dubbel
geïnfecteerden verhoogd, mogelijk ten gevolge van ‘unmasking IRIS’.
Niveau 2 (HIV CAUSAL) Lodi 2013
Het risico op actieve tuberculose is in Nederland het meest uitgesproken onder HIV-geïnfecteerden
afkomstig uit landen met hoge HIV/tbc-prevalentie, maar blijkt in Westerse landen ook verhoogd in
andere patiëntengroepen. Elzi et al., 2007; Martinez-Pino et al., 2013; Sester et al., 20014; Pullar et al.,
2014; Karo et al., 2014; Grant et al., 2009
Niveau 2 (HIV CAUSAL)
IPT bij HIV-geïnfecteerden met LTBI vermindert het risico op ontwikkeling van actieve tuberculose.
Niveau 2 (Sester 2014, Martinez-Pino 2013, Pullar 2014, Elzi 2007)
Het risico op TB is duidelijk verhoogd bij een laag CD4 aantal (huidig en nadir), een hoge HIV load,
heteroseksuele contacten, drugsgebruik en het nog niet nemen van cART.Niveau 2 (karo 2013, Pozniak
2011 Elzi et al., 2007; Martinez-Pino et al., 2013; Sester et al., 20014; Pullar et al., 2014; Karo et al.,
2014; Grant et al., 2009).
Testen op, en behandeling van LTBI in risico groepen is zinvol is terwijl bij autochtone WestEuropeanen een zeer hoog “number needed to test” noodzakelijk is om één patiënt met actieve
tuberculose te voorkomen (Lodi et al., 2013; Elzi et al., 2007; Martinez-Pino et al., 2013; Sester et
al., 20014; Pullar et al., 2014; Karo et al., 2014; Grant et al., 2009).
Het uitvoeren van een two-step procedure heeft bij HIV-geïnfecteerden in geval van anergie geen
meerwaarde, omdat ook een tweede THT geen immuunrespons geeft.
Niveau 3 (Webster 1995; Klein 2000; Cobelens 2006)
Interferon Gamma Release Assays (IGRA’s) hebben voor het aantonen van LTBI bij HIV-geïnfecteerden
een sensitiviteit die vergelijkbaar is met de THT.
Niveau 2 (Cattamanchi 2011)
De positief voorspellende waarde voor ontwikkelen van actieve tuberculose van alleen IGRA bij HIVgeïnfecteerden is matig. De voorspellende waarde van een negatieve IGRA voor ontwikkelen van actieve
tuberculose lijkt redelijk, al gaat het om kleine onderzoeken met korte follow-upduur.
Niveau 2 (Clark 2007, Aichelburg 2009, Santin 2011,Sester 2014)
Overige overwegingen
Gegeven de cijfers uit onderzoek in laagendemische situaties zal bij 5% tot maximaal 10% van het totaal
aantal HIV-geïnfecteerden een latente tuberculose-infectie worden vastgesteld. Dit is mede afhankelijk
van hun voorafkans op LTBI, bijvoorbeeld o.g.v. hun herkomst uit landen met een hoge tuberculoseincidentie (Tabel A en B).
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Tabel A
Achtergrondprevalentie van infectie met M. tuberculosis naar geboortecohort van in Nederland geboren
personen met normale immuniteit
Geboortejaar Prevalentie (%)
* De infectieprevalentie in 2010 is gebaseerd op de
2010 *
infectieprevalentie in 2000 welke een extrapolatie was, uitgevoerd
1990
0,2
door de KNCV, gebaseerd op de infectieprevalentie onder
Nederlandse mannen bij de keuring voor de verplichte militaire
1980
0,4
dienst. In de periode 2000-2010 is een geschat jaarlijks
1970
0,8
infectierisico (ARI) van 0,01% aangehouden.
1960
1,7
Tabel B
1950
5
Achtergrondprevalentie van infectie met M. tuberculosis naar
leeftijdsgroep van buiten Nederland geboren personen met normale
1940
16
immuniteit (Mulder 2012)
1930
41
Leeftijd
Incidentie
IGRA-positief
THT positief
1920
70
land van
(95% CI)
(10 mm) (95%
herkomst per
CI)
100.000
18-25
< 100
8.5% (5.2-12.9) 23.7% (15.533.6)
≥ 100
18.6% (13.332.2% (22.623.8)
43.1)
≥ 25
< 100
19.4% (15.946.9% (40.122.8)
53.7)
≥ 100
26.6% (22.849.2% (43.130.3)
55.4)
Data uit het NTR register en de SHM database tonen dat jaarlijks nieuwe (???) 250-300 HIV patiënten
afkomstig zijn uit populatiegroepen met een hoger risico op latente tbc-infectie. Informatie van de WHO
over welke landen als laag/ hoogendemisch beschouwd moeten worden is terug te vinden in de landenlijst
op http://www.tbc-online.nl/bcg/index.php. Deze landenlijst geeft een indicatie van het ‘recente’
infectierisico, maar niet van het infectierisico in het verleden. Voor oudere leeftijdsgroepen kan het
infectierisico gemiddeld hoger zijn.
Doel van het screenen van nieuwe HIV-patiënten op LTBI is verlagen van het risico op het ontwikkelen
van actieve tuberculose (en tbc-IRIS kort na starten van HAART). Het risico op actieve tuberculose bij
HIV-patiënten is het grootst bij een laag CD4-aantal. Daarom heeft juist deze groep baat bij een
screeningsprogramma met een zo optimaal mogelijke sensitiviteit. Door de hogere tbc-incidentie in deze
groep is er een wat gunstiger ‘number needed to treat’ (NNT) om bij eenmaal geïnfecteerden één geval
van actieve tuberculose te voorkomen (zie voor tbc-incidentie en CD4-strata: HIV CAUSAL
Collaboration). Bij patiënten met een CD4-aantal <200/mm3 is de kans op een ‘indeterminate’ testuitslag
van een IGRA ook hoger (11,6% QFT en 11,4% T-spot).
Bij patiënten met een hoog CD4-aantal (>200) is de incidentie van actieve tuberculose veel lager en is het
NNT na een positieve testuitslag navenant hoger. Bovendien is de sensitiviteit van elk van beide testen in
deze groep hoger, zodat de meeropbrengst van het doen van een tweede test (mogelijk) geringer is.
De werkgroep adviseert, indien lokale omstandigheden dit toelaten, te kiezen voor een zo hoog mogelijke
sensitiviteit en ter vaststelling van LTBI beide testen (THT en IGRA) te combineren. Dit dient in ieder
geval te gebeuren bij personen met een CD4-aantal <200/mm3 én bij HIV-geïnfecteerden met een hoge
voorafkans op LTBI (bijv. indien afkomstig uit voor tuberculose hoog-endemische landen) ongeacht hun
CD4-aantal. Een gedegen anamnese op potentiële blootstelling in het verleden is dus van belang.
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Bij personen met CD4-aantallen boven 200/mm3 met een lage voorafkans op LTBI kan eventueel met één
test worden volstaan. Het CDC adviseert na herstel van de immuunrespons door HAART opnieuw op
LTBI te testen.
In het licht van de Nederlandse tbc-zorg en gezien het zelfs onder risicogroepen lage risico voor
tuberculose re-infectie in Nederland acht de werkgroep een periodieke screening van HIV-geïnfecteerden
op LTBI niet gerechtvaardigd. Ook onder groepen met relatief hoge transmissie binnen Nederland geldt
contactonderzoek als een effectievere interventie dan periodieke screening.
Actieve tuberculose moet bij alle HIV-geïnfecteerden worden overwogen en bij de geringste klinische
verdenking worden uitgesloten. Hiervoor is in de eerste plaats bacteriologische (inclusief op nucleaire
amplificatie technieken gebaseerde, bijv. Genprobe) diagnostiek en radiologische diagnostiek
aangewezen. Zie ook hoofdstuk 3 en Richtlijn Behandeling LTBI, aanbeveling 1 (CPT 2006; wordt
herzien).
Zorgorganisatie
Voor wat betreft de organisatie van het testen op LTBI is de werkgroep van mening dat artsen die HIVgeïnfecteerden behandelen, eerstverantwoordelijke zijn voor het verrichten van onderzoek naar actieve en
latente tuberculose-infectie. Voor de techniek en interpretatie van de THT zijn specifieke deskundigheid
en ervaring vereist die beschikbaar zijn bij GGD en klinisch longarts. Voor het interpreteren van de IGRA
kan de arts-microbioloog worden geraadpleegd. De HIV-behandelaar of de klinisch werkend longarts kan,
als de eigen expertise niet voldoende wordt geacht, betrokkene verwijzen naar de GGD.
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Aanbevelingen
-Actieve tuberculose moet bij alle HIV-geïnfecteerden worden overwogen en bij de geringste
klinische verdenking worden uitgesloten. Hiervoor is in de eerste plaats bacteriologische en
radiologische diagnostiek aangewezen.
-De werkgroep adviseert met name HIV patiënten op LTBI te screenen die een verhoogd
risico op tuberculose-infectie hebben. Dit zijn:
 Patiënten afkomstig uit landen waar tuberculose endemisch is (Afrika, Azië, ZuidAmerika, Oost-Europa en Rusland).
 Uit laag endemische gebieden (te weten West Europa, Australië en Noord Amerika)
alleen patiënten met een relevante blootstelling aan tuberculose zoals een langdurig
verblijf in tuberculose endemisch gebied of nauw contact met iemand met tuberculose.
-De werkgroep adviseert HIV-behandelaars om op LTBI te testen met zowel de
tuberculinehuidtest (THT) als een Interferon Gamma Release Assay (IGRA).
Dit geldt in ieder geval voor diegenen met een CD4-aantal <200 /mm3, en ook voor alle HIVgeïnfecteerden met een hoge voorafkans op latente tbc-infectie (bijv. personen uit voor
tuberculose hoog-endemische gebieden) ongeacht hun CD4-aantal.
De THT is positief bij een induratie ≥ 5 mm. Dit geldt ook als er eerder een BCG-vaccinatie is
gegeven. Een positieve uitslag van een van beide testen prevaleert.
-HIV-geïnfecteerden met een CD4-aantal >200 /mm3 zonder bekende hoge voorafkans op latente
tbc-infectie kunnen eventueel met alleen THT dan wel IGRA worden getest.
-De THT en IGRA dienen te worden uitgevoerd en geïnterpreteerd door een arts/zorgverlener met
specifieke deskundigheid en ervaring op dit gebied.
-De werkgroep adviseert tuberculose profylaxe te starten in alle patiënten met een positieve LTBI
screeningstest, te weten een THT > 5mm of een positieve IGRA test.
-Laagdrempelig te testen op actieve tuberculose ongeacht de uitslag van de LTBI screenings test
bij patiënten met een verhoogd risico op tuberculose, te weten:
 Patiënten met een laag aantal CD4+ lymfocyten (<200x10E6/L)
 Patiënten afkomstig uit hoog endemische gebieden
 Screening op tuberculose met name in de eerste 3 maanden na start van cART zonodig te
herhalen vanwege het risico op ‘unmasking TB’
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2.2

HIV-testbeleid bij tuberculosepatiënten

Inleiding
De werkgroep stelt vast dat artsen die actieve tuberculose behandelen, zowel in de GGD als in de kliniek,
nog onvoldoende gebruik maken van de HIV-antistoftest, hoewel die test bijzonder belangrijk is voor
zowel patiënt als behandelend arts. De HIV-geïnfecteerde tuberculosepatiënt heeft de facto AIDS en kan
met antiretrovirale middelen effectief worden behandeld. Bovendien is tuberculose een HIVindicatorziekte en kan tijdig testen en behandelen verdere morbiditeit en mortaliteit voorkomen. Voor de
behandelend arts is kennis van de HIV-status van klinisch voordeel met het oog op het vroegtijdig
herkennen van onverwachte complicaties en bijwerkingen door AIDS, ontstaan tijdens
tuberculosebehandeling.
Uitgangsvraag
Welke tuberculosepatiënten moeten worden getest op HIV?
Samenvatting van de literatuur
WHO/UNAIDS acht de HIV-test behorend tot de standaarddiagnostiek van volwassenen en kinderen met
actieve tuberculose (WHO 2007). Hoewel lang niet alle tbc-patiënten op HIV worden getest is het aandeel
HIV-geïnfecteerden op de aangegeven tbc-patiënten in Nederland al vele jaren 4% (Haar, Cobelens et al.
2006), en 10% in Amsterdam (GGD Amsterdam).
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Conclusies
Niveau 4

Alle tuberculosepatiënten dienen een HIV-test aangeboden te krijgen.
D: NICE 2006/2011

Overige overwegingen
Zie ook WHO 2008: HIV testing and counselling toolkit (WHO 2008).
(http://www.who.int/hiv/topics/vct/toolkit/introduction/en/index1.html)
Bij de zogenaamde Provider Initiated Testing and Counselling (PITC), die sinds 2007 door de WHO
wordt aanbevolen voor tuberculosepatiënten en patiënten verdacht van actieve tuberculose, is het primaire
doel de vroegtijdige onderkenning van HIV en het verzekeren van toegang voor de patiënt tot de hiervoor
bestemde zorg (WHO 2007). PITC is vrijwillig en informed consent, counselling en confidentiality (de 3
C’s) moeten worden gerespecteerd. Patiënten hebben het recht de HIV-test en de counselling te weigeren.
De informatie voorafgaand aan de test kan eenvoudig zijn. De uitgebreidere risico-inschatting en
risicoreductiestrategieën kunnen worden besproken nadat de testuitslag bekend is. Informatie vooraf kan
worden gegeven in individuele of groepsvoorlichting. Geïnformeerde toestemming (kan mondeling) moet
altijd individueel verkregen worden door een gezondheidswerker, met voldoende privacy voor de patiënt.
Een nabespreking van de testuitslag moet altijd plaatsvinden; de uitgebreidheid hiervan zal afhangen van
de uitslag en de individuele situatie van de patiënt. De bovengenoemde toolkit geeft de minimumeisen
waaraan informatie vooraf en de bespreking van de uitslag moeten voldoen.
Bij het informeren van de patiënt en de eventuele pre- en posttest counselling op de GGD dient de
vertrouwelijkheid te zijn gegarandeerd. Ook verdient het aanbeveling aandacht te besteden aan de voor
adequate counselling noodzakelijke kennis en attitude van artsen en verpleegkundigen
tuberculosebestrijding, en aan vooraf afgesproken snelle verwijslijnen.
Aanbevelingen
-

De werkgroep adviseert tbc-behandelaars aan alle tuberculosepatiënten
altijd een HIV-antistoftest aan te bieden. De werkgroep acht de HIV-test
behorend tot de standaarddiagnostiek van tuberculose.
Indien de patiënt positief test op HIV-antistoffen verwijst de tbcbehandelaar de patiënt naar een HIV-behandelcentrum (zie bijlage
adressenlijst HIV-behandelcentra). In de praktijk blijkt dat deze
verwijzing op zeer korte termijn kan plaatsvinden, waardoor de posttest
counselling door de tuberculosebehandelaar beperkt kan blijven.
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Hoofdstuk 3 Preventieve behandeling van latente tuberculose-infectie
bij HIV-geïnfecteerde patiënten
Dit hoofdstuk behandelt de preventieve behandeling van LTBI bij HIV-geïnfecteerde patiënten. Het valt
uiteen in paragrafen over de indicatiestelling voor primaire en secondaire profylaxe, de keuze van de
tuberculostatica voor preventieve behandeling en de organisatie van de zorg.
3.1.
Welke HIV-geïnfecteerde patiënten komen in aanmerking voor preventieve tuberculose
therapie?
Toelichting preventieve behandeling tuberculose
Primaire tuberculoseprofylaxe is de preventieve behandeling van een mogelijke, nog niet vastgestelde
infectie met M. tuberculosis. Primaire profylaxe is voorbehouden aan personen die zowel sterk zijn
blootgesteld (zogenoemde eersteringscontacten) als bijzonder vatbaar zijn. D.w.z. personen bij wie de
immuniteit onvoldoende is ontwikkeld (kinderen onder de 5 jaar oud) of afgenomen (bijv. t.g.v.
biologicals of HIV), en die na te zijn blootgesteld aan besmettelijke tuberculose een verhoogde kans
hebben op het ontwikkelen van actieve tuberculose.
Het risico om actieve tuberculose te ontwikkelen na een besmetting hangt (vooral) af van de cellulaire
weerstand.
Van secundaire profylaxe is sprake bij behandeling van iemand met een latente tuberculose infectie
(LTBI); aanwijzingen daarvoor kunnen zijn een positieve tuberculinereactie of IGRA zonder tekenen van
actieve tuberculose.
Het doel van tuberculoseprofylaxe is preventie van het ontwikkelen van actieve tuberculose.
Uitgangsvraag
Welke HIV-geïnfecteerde patiënten komen in aanmerking voor primaire of secundaire profylaxe voor
tuberculose?

3.1.1. Primaire profylaxe [behandeling van (nog) niet vastgestelde LTBI]
Samenvatting van de literatuur
Zowel de Richtlijn Behandeling LTBI (CPT 2015) als de Engelse Tuberculoserichtlijn (NICE 2011)
bevelen primair preventieve behandeling aan van alle HIV-geïnfecteerde patiënten ongeacht hun CD4aantal of behandeling met HAART, als die behoren tot de eersteringscontacten van besmettelijke
longtuberculosepatiënten, na uitsluiting van actieve tuberculose, ongeacht de uitslagen van THT en/of
IGRA.
De behandeling wordt reeds gestart, wanneer de THT en/of IGRA nog negatief zijn. Herhaling van de test
volgt na 2 maanden, teneinde een feitelijke infectie te bevestigen (THT ≥ 5 mm en/of IGRA positief) dan
wel uit te sluiten (THT 0-4 mm). In het laatste geval mag de behandeling worden gestaakt, omdat geen
bewijs is gevonden dat behandeling effect sorteert bij negatieve THT en anergie, ook bij lage CD4aantallen (Whalen 1997; Gordin 2000; Woldehanna 2004; Mohammed 2007).
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Conclusies

Niveau 4

Primair preventieve behandeling van LTBI is aangewezen bij HIV-geïnfecteerde
eersteringscontacten van besmettelijke longtuberculosepatiënten na uitsluiting van actieve
tuberculose, ongeacht de uitslagen van THT en/of IGRA test.
C: CPT 2015, NICE 2011

Overige overwegingen
In het kader van primaire profylaxe wordt in de Nederlandse praktijk na 2 maanden opnieuw getest
teneinde een feitelijke infectie te bevestigen dan wel minder aannemelijk te maken (zie voor interpretatie
van THT en IGRA het schema in hoofdstuk 2).

Aanbevelingen
-De werkgroep adviseert HIV-geïnfecteerde eersteringscontacten van ZN-positieve patiënten primairprofylactisch te behandelen na uitsluiting van actieve tuberculose, ongeacht de uitkomst van THT en/of
IGRA.
-In het kader van primaire profylaxe adviseert de werkgroep te overwegen de behandeling van LTBI te
staken indien na 2 maanden een LTBI minder aannemelijk wordt gemaakt door negatieve THT en
IGRA.

3.1.2.

Secundaire profylaxe [behandeling van vastgestelde LTBI]

Samenvatting van de literatuur
Een Cochrane Review (Akolo 2010) gaf aan dat tuberculoseprofylaxe bij HIV-geïnfecteerde patiënten het
risico op het ontwikkelen van actieve tuberculose met 32% reduceert. Onder HIV-geïnfecteerde patiënten
is de effectiviteit van de behandeling van LTBI alleen aangetoond bij een positieve THT.
Hoewel HAART de immuunrespons verhoogt en beschermt tegen reactivering van LTBI (Lawn et al.
2009), blijft er een verhoogd risico op het ontwikkelen van actieve tuberculose bestaan (Badri 2002, Lawn
2005, Miranda 2007, Lawn 2009, Girardi 2005, Taarnhoj 2011, HIV CAUSAL 2012).
Preventieve behandeling van LTBI bij gelijktijdig gebruik van HAART heeft een additioneel effect op het
verlagen van de kans op actieve tuberculose (Golub 2007, Golub 2009, Elzi 2007).
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Conclusies

Niveau 1

Behandeling van LTBI is effectief voor HIV-geïnfecteerde patiënten met een positieve
THT.
A1: Akolo 2010

Niveau 2

Gelijktijdig gebruik van antiretrovirale therapie en preventieve behandeling van LTBI is
additioneel effectief in het verlagen van de kans op actieve tbc.
B: Golub 2007, 2009, B: Elzi 2007

Overige overwegingen
In de praktijk kunnen bevindingen op de X-thorax die duiden op een oude (niet behandelde) tuberculose,
en/of een hoge infectiedruk in de nabije omgeving ook gezien worden als sterke aanwijzingen voor een
mogelijke LTBI.

Aanbevelingen
De werkgroep adviseert behandeling voor LTBI van HIV-geïnfecteerde patiënten met positieve THT
en/of IGRA, of andere sterke aanwijzingen voor LTBI, ook wanneer al HAART gebruikt wordt.

3.2

Keuze van tuberculostatica voor behandeling van LTBI

Inleiding
Uitgangsvraag
Uit welke medicatie bestaat de behandeling van LTBI bij HIV-geïnfecteerde patiënten?
Samenvatting van de literatuur
In een Cochrane Review concludeerde Akolo in 2010 dat in vergelijking met placebo alle onderzochte
medicijncombinaties effectief waren in het verminderen van de tuberculose incidentie in HIVgeïnfecteerde patiënten met een positieve THT. Dit betrof studies met dagelijks isoniazide (5 mg/kg,
maximaal 300 mg) gedurende 6 en 12 maanden, isoniazide 900 mg 2 keer per week gedurende 6 maanden,
de combinatie rifampicine 600 mg plus isoniazide 300 mg dagelijk gedurende 3-4 maanden en
verschillende combinaties met pyrazinamide gedurende 2 tot 3 maanden.
In de trials die de verschillende regiems direct met elkaar vergeleken werd geen verschil in effectiviteit
aangetoond.
Er waren geen trials die een directe vergelijking maakten tussen verschillende doseringen,
doseringsschema’s of duur van de behandeling met betrekking tot de effectiviteit.
Er is geen bewijs gevonden dat preventieve behandeling met isoniazidemonotherapie (Balcells 2006,
Martinson 2011) of combinaties van rifampicine (rifapentine) en isoniazide leiden tot selectie van
resistente stammen (Martinson 2011).
In een RCT vergeleken Schechter e.a. (2005) onder huishoudcontacten van besmettelijke tbc-patiënten in
Brazilië de effectiviteit van rifapentine 900 mg in combinatie met isoniazide 900 mg eens per week
gedurende 12 weken met dagelijks rifampicine en pyrazinamide (in een dosering van 450 mg resp. 750
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mg voor <50 kg, tot 600 mg en 1.500 mg voor mensen boven de 50 kg) gedurende 8 weken. Zij
concludeerden dat een behandeling van 12 wekelijkse doses van rifapentine en isoniazide bij LTBI een
goede bescherming gaven tegen het ontwikkelen van actieve tuberculose, met significant minder
bijwerkingen dan de rifampicine-pyrazinamidecombinatie.
Bij HIV-geïnfecteerde volwassenen in Zuid Afrika vergeleken Martinson et al. (2011) in een RCT de
behandeling van LTBI middels 12 weken rifapentine (900 mg) plus 900 mg isoniazide een keer per week
onder DOT of 12 weken rifampicine (600 mg) plus isoniazide 900 mg 2 keer per week onder DOT met 6
maanden isoniazide en continue toediening van isoniazide (beide in eigen beheer). Zij beoordeelden onder
andere de effectiviteit, bijwerkingen en therapietrouw bij elk van deze behandelingen. Op basis van de
verwachte en geobserveerde incidenties van tuberculose in deze populatie concludeerden zij dat al deze
regiems voor secundaire profylaxe effectief waren. Intermitterend rifapentine of rifampicine
gecombineerd met isoniazide, en continu isoniazide hadden geen hogere effectiviteit dan 6 maanden
isoniazide. De therapietrouw (90% van de doses ingenomen binnen de gestelde tijd) was goed met 95,7%
in de 12 weken wekelijks rifapentine-isoniazidegroep, 94,8% in de 12 weken 2 keer per week
rifampicine-isoniazidegroep en 83,8% in de 6 maanden isoniazidegroep.
Onder contacten van besmettelijke tbc-patiënten in de Verenigde staten, Canada, Brazilië en Spanje
vergeleken Sterling et al. (2011) in een RCT 3 maanden wekelijks rifapentine 900 mg (met aanpassingen
voor mensen onder de 50 kg) plus isoniazide 15 tot 25 mg per kilogram, (afgerond op 50 mg, maximum
dosis 900 mg) onder DOT met 9 maanden isoniazide (5 tot 15 mg per kilogram, afgerond op 50 mg,
maximum dosis 300 mg).
De therapietrouw was 82,1% in de rifapentine-isoniazidegroep en 69,0% in de isoniazidegroep (P
<0.001). De percentages van ernstige bijwerkingen waren 1,6% in de rifapentine-isoniazidegroep en 2,9%
in de isoniazidegroep (P = 0,001). De studie liet zien dat een behandeling van wekelijks de combinatie
van rifapentin een isoniazide gedurende 3 maanden onder DOT even effectief was als 9 maanden
isoniazide in eigen beheer, met het percentage tuberculose in de rifapentine-isoniazidegroep de helft van
dat in de isoniazidegroep. De rifapentine-isoniazide groep had hogere therapietrouw en een
toxiciteitsprofiel gelijkwaardig aan dat van de isoniazidegroep en lagere percentages van bijwerkingen,
ernstige bijwerkingen en hepatotoxiciteit die toegeschreven konden worden aan de behandeling. Een
beperking van deze studie is het geringe aantal HIV-geïnfecteerde patiënten in de studie; hoewel er geen
fatale bijwerkingen werden gevonden in de hele studie is het niet mogelijk de resultaten zonder meer van
toepassing te laten zijn op alle HIV-geïnfecteerde patiënten.
Een Cochrane Review (Akolo 2010) laat zien dat in vergelijkende studies van isoniazide versus
combinaties van isoniazide en rifampicine geen significant verschil werd gevonden in ernstige
bijwerkingen, die leidden tot staken van de behandeling.
Behandeling van LTBI met de combinatie rifampicine en pyrazinamide geeft significant meer
bijwerkingen dan isoniazide alleen (Akolo 2010). Op basis van Nederlands onderzoek raadde Van Hest in
2004 het gebruik van de combinatie rifampicine en pyrazinamide af als behandeling voor LTBI wegens
onacceptabele hepatotoxiciteit in vergelijking met isoniazidemonotherapie (Van Hest 2004, CPT 2015).
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Conclusies

Niveau 1

Een behandelingsduur van 6 of 12 maanden isoniazide in een dosering van 5mg/kg/dag en
een maximale dosering van 300 mg is voor HIV-geïnfecteerde patiënten effectief
gebleken ter preventie van actieve tuberculose.
A1: Akolo 2010

Niveau 1

In vergelijking met isoniazidemonotherapie geeft de combinatie rifampicine met
pyrazinamide een significant hoger percentage ernstige bijwerkingen.
A1: Akolo 2010, Van Hest 2004

Niveau 1

Bij HIV-geïnfecteerde patiënten geeft de combinatie rifampicine met isoniazide in
vergelijking met isoniazidemonotherapie geen hoger percentage ernstige bijwerkingen.
A1: Akolo 2010, Martinson 2011

Niveau 2

Behandeling van LTBI middels 3-4 maanden dagelijks rifampicine 600 mg plus
isoniazide 300 mg, of rifapentine (900 mg) plus 900 mg isoniazide een keer per week
onder DOT, is voor HIV-geïnfecteerde patiënten even effectief gebleken ter preventie van
actieve tuberculose als een behandeling met isoniazide gedurende 6-12 maanden in eigen
beheer.
B: Akolo 10, Schechter 2006, Martinson 2011, Sterling 2011

Niveau 1

Er is geen bewijs gevonden dat preventieve behandeling van LTBI met isoniazide en / of
rifampicine leidt tot resistentievorming in geval van activering van tuberculose.
A1: Balcells 2006, Martinson 2011

Overige overwegingen
Indien overwogen wordt rifampicine te geven aan HIV-geïnfecteerde personen wordt geadviseerd rekening
te houden met de meest recente adviezen m.b.t. combinaties en interacties van rifampicine en HAART
(CPT 2015). Verder verwijst de werkgroep voor interacties en bijwerkingen naar hoofdstuk 5 van de
richtlijn Medicamenteuze behandeling van tuberculose (NVALT 2014).
Bovenvermelde literatuur laat zien dat combinaties van 3-4 maanden dagelijks rifampicine 600 mg plus
isoniazide 300 mg, of 12 weken rifampicine (600 mg) plus isoniazide 900 mg 2 keer per week onder
DOT, of rifapentine (900 mg) plus 900 mg isoniazide een keer per week onder DOT, even effectief zijn in
het kader van secundaire profylaxe voor het voorkomen van tuberculose bij zowel HIV-geïnfecteerde als
HIV-negatieve individuen als 6 of 12 maanden isoniazide zonder DOT, met een grotere kans op het
afmaken van de behandeling. Rifapentine is echter niet in Nederland geregistreerd.
Voor de behandeling van LTBI bij HIV geïnfecteerde personen wordt 9 maanden INH monotherapie of 4
maanden INH/rifampicine geadviseerd conform de adviezen van de CPT (2015) voor personen met een
sterk verminderde cellulaire afweer. Wanneer het HIV patiënten betreft die behandeld worden met cART
en een CD4 aantal hebben van > 350 kan bij een behandeling met INH/Rifampicine worden volstaan met
een behandel duur van 3 maanden. Intermitterende behandeling wordt door de CPT niet aanbevolen.
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In Nederland wordt de behandeling van LTBI doorgaans in eigen beheer gegeven. Er bestaat dan geen
zekerheid over de mate waarin deze behandeling daadwerkelijk wordt voltooid. Desgevraagd kan de
GGD ondersteuning van de therapietrouw bieden tijdens de behandeling.
De werkgroep is van mening dat voor de behandeling van LTBI bij HIV-geïnfecteerde patiënten de
volgende aanbevelingen uit de richtlijn Behandeling LTBI (CPT 2015) onverkort geldig zijn:
-

Vóór het starten van een preventieve behandeling moet actieve tuberculose worden uitgesloten
door anamnese, lichamelijk onderzoek, thoraxfoto en zo nodig bacteriologisch onderzoek (CPT
2015 ).

-

Bij gebruik van isoniazide en/of rifampicine bij HIV-geïnfecteerde patiënten dienen
laboratoriumbepalingen te worden gedaan van de leverenzymwaarden (ALAT, ASAT) en
bilirubine als uitgangswaarde en deze dienen gemonitord te worden gedurende de behandeling.
(CPT 2015).

-

Wanneer een contra-indicatie voor medicamenteuze behandeling bestaat of wanneer de patiënt zelf
afziet van behandeling, dient periodieke thoraxcontrole en controle bij symptomen (CPT 2015) te
worden aangeboden.

-

Vitamine B6 is geïndiceerd bij gebruik van isoniazide bij HIV-geïnfecteerde patiënten
(CDC 2013, CPT 2015 )

-

Indien er sprake is van een infectie met een isoniazideresistente stam kan gekozen worden voor
een medicamenteuze behandeling met 4 maanden rifampicine. Deze behandeling is qua effect
vergelijkbaar met 9 maanden isoniazide maar men moet rekening houden met verhoogde lever
enzymwaarden (CPT 2015).

-

In geval van infectie met een stam resistent tegen isoniazide en rifampicine (MDR) dient advies
ingewonnen te worden bij een van de landelijk consulenten tuberculosebestrijding (CPT 2015)

.
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Aanbevelingen
-De standaardbehandeling van LTBI bij HIV-geïnfecteerde patiënten is 9 maanden isoniazide (300 mg)
onder eigen beheer.
Alternatieven voor de standaardbehandeling van 9 maanden isoniazide zijn:
- 3 maanden dagelijks rifampicine 600 mg plus isoniazide 300 mg in eigen beheer. (NB: bij een CD4
aantal < 350x106/l wordt een behandelduur van 4 maanden geadviseerd conform advies CTP 2015)
-3 maanden rifapentine 900 mg en isoniazide 900 mg wekelijks onder toezicht.
-Indien overwogen wordt rifampicine te geven dient rekening te worden gehouden met de meest recente
adviezen m.b.t. combinaties en interacties met antiretrovirale middelen.
-Bij het geven van tuberculostatica ter behandeling van LTBI wordt geadviseerd de leverenzymwaarden
incl. bilirubine te monitoren.
-Voor het starten van een preventieve behandeling voor LTBI moet actieve tuberculose worden
uitgesloten door middel van ten minste anamnese, lichamelijk onderzoek, thoraxfoto en zo nodig
bacteriologisch onderzoek.
-Indien isoniazide gegeven wordt aan HIV-geïnfecteerde patiënten, wordt aanbevolen tevens pyridoxine
te geven in de dagelijkse dosering van 20 mg.
-Wanneer een contra-indicatie voor medicamenteuze behandeling bestaat of wanneer de patiënt zelf
afziet van behandeling dient periodieke thoraxcontrole en controle bij symptomen te worden
aangeboden.
-Bij sterk vermoeden op LTBI ten gevolge van een isoniazideresistente stam adviseert de werkgroep
LTBI te behandelen met 4 maanden rifampicine (4R).
-In geval van infectie met een stam resistent tegen isoniazide en rifampicine (MDR) dient advies
ingewonnen te worden bij een van de landelijk consulenten klinische tuberculosebestrijding.
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3.3

Organisatie van zorg

Inleiding
Expertise m.b.t. de diagnostiek en behandeling van LTBI is vanouds aanwezig bij de GGD, afdeling tbcbestrijding. Een preventieve behandeling voor LTBI wordt - evenals een behandeling voor actieve
tuberculose - begeleid door de sociaal verpleegkundige van de GGD.
Uitgangsvraag
Hoe kan de preventieve behandeling van LTBI bij HIV-geïnfecteerde patiënten het beste worden
georganiseerd?
Overige overwegingen
Er is geen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over dit onderwerp.
Opsporing van contacten van ZN-positieve patiënten wordt door de afdeling tbc-bestrijding van de GGD
uitgevoerd. Indien HIV-geïnfecteerde contacten worden gevonden dient de HIV-behandelaar op de hoogte
te worden gesteld.
Ook in Nederland komen in het contactonderzoek rondom HIV-geïnfecteerde tbc-patiënten soms nog niet
bij hulpverleners bekende HIV-geïnfecteerde kinderen voor. Deze kunnen baat hebben bij vroege
interventies met betrekking tot hun HIV-infectie. Bovendien is de eventuele HIV-positiviteit relevant voor
de interpretatie van de THT. Daarom is de werkgroep van mening dat het van belang is dat kinderen van
HIV-geïnfecteerde bronnen niet alleen op tuberculose maar ook op HIV worden geëvalueerd, indien dit
nog niet gebeurd is. Dit is een aandachtspunt voor diegene die het contactonderzoek uitvoert. (Zie ook
hoofdstuk 6 van deze richtlijn, en de IUATLD Desk-guide for the diagnosis and management of TB in
children, 2011.)
Voor een zo goed mogelijke geïntegreerde behandeling van HIV en LTBI is het van belang dat de
behandeling van LTBI bij een bekende HIV-geïnfecteerde patiënt zo veel mogelijk door de HIVbehandelaar wordt uitgevoerd, met begeleiding van de patiënt door de HIV-consulent in samenwerking
met de sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding en zo nodig met gebruikmaking van de expertise van de
tuberculosearts.
Over het al of niet geven van directly observed treatment (DOT) bij preventieve behandeling moet per
patiënt een individuele afweging worden gemaakt.
Verplichte aangifte bestaat niet voor de behandeling van LTBI, toch wordt deze interventie door de
GGD’en landelijk geregistreerd.
Aanbevelingen
-Vanwege het belang van de geïntegreerde behandeling van HIV en tuberculose dient de behandeling
van LTBI bij HIV-geïnfecteerde patiënten door HIV-behandelaars te worden uitgevoerd met
begeleiding door de sociaal verpleegkundige van de GGD, zo nodig met gebruikmaking van de
expertise van de tuberculosearts.
-Aanmelding bij de GGD van HIV-geïnfecteerde patiënten die behandeling voor LTBI krijgen
voorgeschreven, is gewenst.
-Kinderen van HIV-geïnfecteerde bronnen dienen niet alleen op tuberculose maar ook op HIV te
worden geëvalueerd, indien dit nog niet gebeurd is. Dit is een aandachtspunt voor diegene die het
contactonderzoek uitvoert.
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Hoofdstuk 4. Infectiepreventie
Inleiding
Besmettelijkheid bij tuberculose
Van besmettelijkheid bij tuberculose (transmissie) weten we dat deze afhangt van een aantal factoren,
maar dat het vaststellen van goede richtlijnen ter preventie van transmissie op basis van wetenschappelijk
onderzoek eigenlijk niet goed mogelijk is. Het vaststellen van het moment waarop een patiënt niet meer
besmettelijk is, is zelfs achteraf in veel gevallen een moeilijke opgave. De factoren bij transmissie die (bij
een onbehandelde patiënt) een rol spelen zijn: het hoesten, de hoesthygiëne, het type afwijkingen
(caverne), de ruimte en de ventilatie (Riley, Wells et al. 1957; Riley 1961).
Nadat de tuberculostatica op de markt kwamen en werden toegepast in de behandelschema’s, werden de
inzichten niet echt anders maar kwamen er nieuwe vragen bij. Nieuw was dat na het starten van de
therapie de patiënt al snel niet meer besmettelijk bleek, ondanks het feit dat sputum lang nadien nog ZNpositief en zelfs kweekpositief bleek te zijn (Cecil 1979; Harrison 1980). Door Clancy werd bij cavia’s
geprobeerd hierop een antwoord te vinden. De pathogeniciteit van sputum bleek bij cavia’s onveranderd
ook na 8 weken gebruik van tuberculostatica. De conclusie was dat de pathogeniciteit niet was gerelateerd
aan de duur van de therapie, maar aan het wel of niet kweekpositief zijn (Clancy, Kelly et al. 1990). De
CDC-richtlijnen tot 1994 met betrekking tot isolatie bij tuberculose sloten goed aan bij de
praktijkbevindingen. Deze richtlijnen werden echter strak aangehaald in 1994, nadat in New York en
Miami zich nosocomiale besmettingen met MDR-tuberculose voordeden voornamelijk onder HIVgeïnfecteerde patiënten met honderden doden. Echter, deze transmissies deden zich voor bij niet goed
toepassen van de destijds bestaande richtlijnen (Iseman 2000).
Het allerbelangrijkst bij preventie van transmissie bij tuberculose blijven: 1) Tijdig herkennen van een
besmettelijke tbc-patiënt; 2) Toepassen van de isolatiemaatregelen; 3) Herkennen van
immuungecompromitteerde personen. De eerste twee hebben hun waarde bewezen; het belang van de
derde is vooral een aanname waarvoor is gekozen op basis van voorzichtigheid, omdat na transmissie bij
een immuungecompromitteerde patiënt de ziekte sneller kan optreden en veel ernstiger kan verlopen met
meer extrapulmonale vormen, en de symptomen vaak aspecifiek zijn.
Uitgangsvragen
Wijkt de infectiepreventie af bij immuungecompromitteerde patiënten en/of contacten? Aangezien er
geen data zijn die ondersteunen dat met tuberculose geïnfecteerde immuungecompromitteerde patiënten,
in het bijzonder die ten gevolge van een HIV¬infectie, een groter infectierisico vormen voor anderen,
werd de vraag onderverdeeld naar het al dan niet immuungecompromitteerd zijn van het contact en de
aard van de tuberculose:
tbc-patiënt ---> niet immuungecompromitteerde patiënten
tbc-patiënt ---> wel immuungecompromitteerde patiënten
- MDRtbc-patiënt ---> wel/niet immuungecompromitteerde patiënten
Wanneer moet een patiënt geïsoleerd worden?
Wanneer kan de isolatie worden opgeheven. Wie beslist hierover?
Hoe moet dit georganiseerd worden?
Bij de beantwoording van de uitgangsvragen is uitgegaan van de huidige Nederlandse situatie zoals die
neergelegd is in de WIP-richtlijn Preventie van besmetting met tuberculose in ziekenhuizen. Deze
richtlijn, die dateert van 2004, is echter niet volgens de huidige evidence based standaarden (EBM) tot
stand gekomen. Daarom is voor de beantwoording in hoge mate uitgegaan van de NICE-richtlijn die
recent is en volgens EBM-normen is opgesteld. Waar de NICE-richtlijnen voornamelijk expert opinions
weergeven, heeft de werkgroep een vertaling naar de Nederlandse situatie gemaakt.
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Samenvatting van de literatuur
De recente NICE-richtlijn Tuberculosis (NICE 2006/2011) is gebaseerd op een grondige review van de
beschikbare literatuur. Aanvullend onderzoek tot en met november 2011 gaf geen nieuwe literatuur. De
werkgroep sluit zich dan ook aan bij de opmerking van de NICE-werkgroep dat er geen goede literatuur is
die maatregelen voor infectiepreventie onderbouwt, zodat teruggevallen wordt op richtlijnen uit het
verleden. In tegenstelling tot patiënten met een normale immuniteit hebben (cellulair)
immuungecompromitteerde patiënten vaker extrapulmonale en uitgebreide (gedissemineerde) vormen van
tuberculose en tuberculose met minder symptomen. Er wordt dan minder gedacht aan de mogelijkheid
van tuberculose, waardoor de diagnose dan ook meestal laat wordt gesteld. Het later instellen van de
therapie bij de vaak uitgebreide tuberculose en in combinatie met de verlaagde immuniteit geeft een
hogere morbiditeit en mortaliteit. Aangezien HIV-geïnfecteerden na tbc-infectie een verhoogd risico
hebben op actieve en atypisch verlopende tuberculose dienen extra voorzorgsmaatregelen genomen te
worden ter voorkoming van contacten tussen (besmettelijke) tbc-patiënten en HIV-geïnfecteer-den
(Menzies, Fanning et al. 1995; HPA 1998).
Conclusies

Niveau 4

De maatregelen die genomen dienen te worden bij patiënten met tuberculose t.a.v.
infectiepreventie naar andere, niet immuungecompromitteerde patiënten zijn niet
afhankelijk van de immuunstatus van de tbc-patiënt (=bron).
D: NICE 2006/2011

Niveau 4

De maatregelen die genomen dienen te worden bij patiënten met tuberculose t.a.v.
infectiepreventie naar immuungecompromitteerde potentiële contacten, zowel naar
patiënten als personeelsleden, moeten leiden tot een grotere risicoreductie op besmetting
dan wanneer er alleen sprake is van contacten met een normale immuniteit.
D: NICE 2006/2011

Overige overwegingen
Voor patiënten met verdenking op of aangetoonde tuberculose geldt van oudsher dat maatregelen
genomen worden ter voorkoming van verspreiding van (mogelijke) tuberculose. Patiënten met
microscopisch aantoonbare micro-organismen in het sputum, zogenoemde “open tuberculose”, worden
geïsoleerd als opname in het ziekenhuis noodzakelijk is, totdat de patiënt niet meer besmettelijk is.
Immuungecompromitteerden, waaronder HIV-geïnfecteerden, hebben voor zover bekend niet een
verhoogde kans op het krijgen van een infectie (gelijke besmettingskans), maar wel een toegenomen
risico op het ontwikkelen van een ernstiger vorm van tuberculose (ATS/CDC/IDSA 2005). Daarom wordt
volgens de NICE-richtlijn bij maatregelen ter voorkoming van een infectie bij deze patiëntengroep
gekozen voor een grotere risicoreductie ten aanzien van de besmettingskans. Dit komt o.a. naar voren in
het plaatsen van een patiënt met (verdenking op) tuberculose in een onderdrukkamer indien de patiënt
opgenomen is op een afdeling waar immuungecompromitteerde potentiële contacten verblijven. Voor
MDR-tuberculose wordt ook een strikter isolatie¬beleid voorgestaan met als doel een grotere
risicoreductie op infectieoverdracht (NICE 2006/2011). In Nederland is al standaard gekozen voor een
isolatie in onderdrukkamer of met onderdruksluis (WIP 2004). Iedere patiënt wordt als besmettelijk
beschouwd indien één of meer van 3 sputa waarvan ten minste 1 ochtendmonster, ZN-positief is. Ook
wanneer aerosolproducerende activiteiten worden uitgevoerd (bronchoscopie, sputuminductie,
medicijnverneveling, of wondspoeling) is er sprake van een toegenomen infectiekans c.q.
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besmettelijkheid. Patiënten met extrapulmonale tuberculose, in het bijzonder pleuritis tuberculosa, kunnen
eveneens besmettelijk zijn door het mede aanwezig zijn van een pulmonale lokalisatie van de tuberculose.
Ook bij extrapulmonale tuberculose is er dus een indicatie tot sputumonderzoek.
De eerdergenoemde WIP-richtlijn maakt onderscheid tussen wel en niet (meer) hoestende patiënten met
een besmettelijke vorm van tuberculose. De isolatie mag opgeheven worden na 2 weken adequate
therapie. Als de patiënt hoest moet tevens de ZN van BAL of sputum op 3 opeenvolgende dagen negatief
zijn. Het lijkt waarschijnlijk dat hier bedoeld wordt in totaal 3 negatieve sputa op 3 achtereenvolgende
dagen. Zowel ATS als NICE wijzen op het belang van ten minste één ochtendsputum. De WIP-richtlijn
beschouwt een patiënt met een ZN-positief sputum als besmettelijk, onafhankelijk van de behandelduur.
De NICE-richtlijn laat de isolatie opheffen na 2 weken behandeling, ongeacht de ZN-uitslag van het
sputum. Alleen als de tbc-patiënt naar een afdeling met immuungecompromitteerden wordt overgeplaatst,
wordt ook een negatief sputum geëist. Hoewel er geen wetenschappelijk bewijs kon worden gevonden
voor de strikte isolatieadviezen heeft de werkgroep, mede gezien het steeds vaker voorkomen van
patiënten met overigens vaak kortdurende (iatrogene) immuunsuppressie op een algemene afdeling van
een ziekenhuis, zich geconformeerd aan de bestaande WIP¬richtlijn. De werkgroep gaat er daarbij wel
van uit dat onder adequate therapie ook verstaan wordt: het verdragen van de behandeling, en het klinisch
gunstig reageren op de behandeling. Over het opheffen van isolatie bij verdenking op een besmettelijke
tuberculose spreekt de WIP-richtlijn zich niet uit. De werkgroep heeft hier de CDC-richtlijn uit 2005
gevolgd (Jensen, Lambert et al. 2005).
In Nederland zijn geen duidelijke afspraken gemaakt over de rolverdeling tussen GGD en klinisch
specialist rondom isolatie- en infectiepreventiemaatregelen in het ziekenhuis anders dan dat de
behandelend specialist (= de hoofdbehandelaar, meestal de longarts) al dan niet een rol heeft als
tuberculosecoördinator van het betrokken ziekenhuis.
Organisatie van zorg rondom personeelsleden
Meestal heeft de GGD of de arbodienst van het ziekenhuis een coördinerende rol in deze zorg. Het
verdient aanbeveling met HIV-geïnfecteerde personeelsleden te bespre¬ken hoe blootstelling aan
patiënten met besmettelijke tuberculose kan worden vermeden (Menzies, Fanning et al. 1995; HPA 1998).

Aanbevelingen

-

-

Een patiënt met tuberculose dient niet opgenomen te worden voor diagnostische tests noch
voor behandeling, anders dan om klinische of sociaal-economische redenen.

-

Instellen van de isolatie
Een in het ziekenhuis opgenomen patiënt met een besmettelijke vorm van tuberculose of
verdenking daarop dient te worden geïsoleerd volgens de WIP-richtlijn “Preventie van
besmetting met tuberculose in ziekenhuizen”.
Opheffen van de isolatie
Patiënten met een bewezen tuberculose kunnen uit isolatie worden ontslagen onder de
volgende voorwaarden:
1. na 2 weken adequate therapie, én
2. indien betrokkene niet meer hoest, of ten minste 3 auramine-/ZN-negatieve sputa heeft op 3
opeenvolgende dagen.
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-

Opheffen van de isolatie
De isolatie van een patiënt met verdenking op tuberculose kan opgeheven worden
1. indien de diagnose onwaarschijnlijk wordt geacht, en
2. een andere diagnose wordt gesteld, of drie sputa verzameld met een interval van 8-24 uur,
met ten minste 1 ochtendsputum, alle auramine-/ZN-negatief zijn.

-

Bij twijfel of de isolatie kan worden opgeheven, moet worden overlegd met een team van
betrokken deskundigen, zoals een longarts, een arts-microbioloog, een internist-infectioloog,
en een ziekenhuishygiënist.

-

Het verdient aanbeveling dat met immuungecompromitteerde (HIV, anti TNF-α)
ziekenhuismedewerkers wordt besproken hoe blootstelling aan patiënten met besmettelijke
tuberculose kan worden vermeden.
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Hoofdstuk 5. Behandeling van actieve tuberculose bij HIV-geïnfecteerden
5.1

Kans op ‘relapse’; duur behandeling tuberculose; intermitterende therapie; rol van DOT

Inleiding
De behandeling van tuberculose bij patiënten met HIV is complex. Er bestaat onduidelijkheid of er een
aanpassing moet zijn van het standaard regime, of actieve tuberculose bij HIV-patiënten langer moet
worden behandeld, of intermitterende therapie mogelijk is, en of DOT in alle gevallen moet worden
geadviseerd. De antwoorden op deze vragen worden in de eerste plaats bepaald door een mogelijk
verschil in therapie-uitkomsten tussen HIV-geïnfecteerde en niet HIV-geïnfecteerde tbc-patiënten.
Uitgangsvraag
Welke tuberculosebehandeling is nodig bij HIV-geïnfecteerden?
Samenvatting van de literatuur
Kans op ‘relapse’ of therapiefalen
Er is sprake van een ‘relapse’ als een patiënt die sputum- en kweeknegatief is geworden onder
medicamenteuze behandeling, opnieuw bacteriologisch positief wordt of opnieuw klinische of
röntgenologische aanwijzingen voor een actieve tuberculose vertoont. Therapiefalen refereert naar het
sputumpositief blijven van de patiënt na 5 maanden van adequate behandeling.
In de literatuur zijn tegenstrijdige resultaten beschreven met betrekking op de kans op ‘relapse’ en
therapiefalen naar HIV-status. Een mogelijke reden hiervoor is dat een vergelijking van de studies wordt
bemoeilijkt door grote verschillen in de mate van immunosuppressie van de HIV-geïnfecteerde patiënt of
het gebruik van antiretrovirale therapie.
In een vroege gerandomiseerde studie van Perriëns et al. (Perriëns 1998) was er geen statistisch
significant verschil in ‘relapse’ 18 maanden na een 6-maandse behandeling voor tbc tussen HIVgeïnfecteerde en niet HIV-geïnfecteerde patiënten (respectievelijk 9,0% en 5,3%). Voor therapiefalen
waren de percentages respectievelijk 3,8% en 2,7%. Echter, in de groep HIV-geïnfecteerden had 78% van
de patiënten een CD4-getal van boven de 200 cellen/mm3. Aangetekend moet worden dat in deze studie
de behandeling in de continuatiefase bestond uit een 2x/week regime van isoniazide en rifampicine.
Een latere review van El-Sadr et al. (El-Sadr 2001) van 5 studies omvatte twee studies waarin HIVgeïnfecteerde patiënten een aanzienlijk lager gemiddeld CD4-getal hadden (86 en 137 cellen/mm3), maar
de aantallen patiënten waren te klein voor een nauwkeurige schatting van de kans op ‘relapse’ of
therapiefalen. De grote spreiding in het risico op ‘relapse’ en therapiefalen in de studies en het ontbreken
van een formele meta-analyse maakten dat er geen verschil kon worden aangetoond tussen HIVgeïnfecteerde en niet HIV-geïnfecteerde tbc-patiënten.
Twee retrospectieve cohort-studies van latere datum die niet in de eerdere review waren opgenomen
gaven ook geen uitsluitsel. In de studie van Nahid et al. onder alle tbc-patiënten in San Francisco (Nahid
2007) werden de therapie-uitkomsten vergeleken van 264 HIV-geïnfecteerde tbc-patiënten en 436 niet
HIV-geïnfecteerden. In de eerste groep had 74% van de patiënten een CD4-getal van onder de 200
cellen/mm3. HIV-geïnfecteerde patiënten hadden significant vaker een ‘relapse’ (9,3%) in vergelijking
met niet HIV-geïnfecteerden (1,0%). Ook therapiefalen kwam vaker voor in de HIV-geïnfecteerde groep
(7,4%) dan in de niet HIV-geïnfecteerde groep (4,1%) maar dit was niet statistisch significant. Eenzelfde
studie vanuit een ziekenhuis in Londen vond echter geen verschil in ‘relapse’ en therapiefalen (Breen
2007). Het grote verschil tussen de studies was het gelijktijdig gebruik van HAART. In de studie van
Nahid et al. was dat slechts 12%, terwijl in de studie van Breen et al. dit 71% was.
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Gezien de uitblijvende consensus is er in de laatste uitgave van de therapierichtlijnen van de WHO geen
onderscheid gemaakt tussen HIV-geïnfecteerde en niet HIV-geïnfecteerde tbc patiënten met betrekking
tot de keuze van de eerstelijns behandeling (WHO 2009). De aanbevolen eerstelijns therapie voor nieuwe
tbc patiënten ongeacht de HIV status is 2HRZE/4HR.
Duur behandeling tuberculose bij HIV-geïnfecteerde patiënten
In de Nederlandse richtlijn Medicamenteuze behandeling van tuberculose (NVALT 2005) wordt over de
duur van behandeling van multipele vormen van tuberculose geadviseerd. Hierin wordt geen onderscheid
gemaakt tussen HIV-geïnfecteerde en niet HIV-geïnfecteerde tbc-patiënten. Eenzelfde standpunt wordt
ingenomen in de richtlijn van de ATS/CDC/IDSA van 2003 , het ATS-rapport over controverses in HIVgeassocieerde pulmonale aandoeningen (Morris 2011) en in de richtlijn van NICE 2006. In de nieuwe
versie van de NICE-richtlijn uit 2011 zijn de aanbevelingen over de behandeling niet herzien.
In meer recent onderzoek worden er vraagtekens bij dit standpunt gezet. In het eerder genoemde
retrospectieve cohort onderzoek van Nahid et al. suggereren de auteurs dat gezien de door hen gevonden
verhoogde ‘relapse rate’ van tuberculose bij HIV-geïnfecteerden een langere behandelduur wellicht nodig
zou zijn (Nahid 2007). Dit standpunt wordt gedeeld door de auteurs van een systematische review en
meta-analyse die is uitgevoerd in opdracht van de WHO ter onderbouwing van de nieuwe
behandelrichtlijnen. Deze studie van Kahn et al. (Kahn 2010) omvatte 27 studies. In de drie studies die
een verschillende duur van rifamycine direct vergelijken komt een beeld naar voren van een mogelijk
betere behandeluitkomst (op basis van ‘relapse’ en therapiefalen) bij een duur van rifamycine langer dan
6 maanden. Ditzelfde beeld wordt gezien als alle 27 studies worden beoordeeld. In een meta-regressie
waarbij voor een groot aantal variabelen werd gecorrigeerd was de kans op ‘relapse’ was 2,8 maal hoger
bij gebruik van rifamycine van 6 maanden dan bij een gebruik van langer dan 8 maanden. Echter dit
verschil was niet statistisch significant (95% CI: 0,8-7,4). Voor therapiefalen was er geen verschil tussen
de twee gebruiksduren van rifamycine.
In de behandelrichtlijnen van de WHO worden deze bevindingen onderkend. Echter, gezien het ontbreken
van doorslaggevend bewijs en de geanticipeerde moeilijkheid voor het aanbevelen van verschillende
behandelingsduren voor verschillende patiëntengroepen, is er geen aanpassing van het WHO-advies om
nieuwe tbc-patiënten identiek te behandelen ongeacht de HIV-status.
De ATS/CDC/IDSA-richtlijn 2003 geeft wel als expert opinie bij twijfel over respons langer te
behandelen. Geen uitspraak wordt hierbij gedaan over duur en type van de behandeling.
Intermitterende therapie
Volgens meerdere richtlijnen (ATS/CDC/IDSA 2003; NICE 2006) is de therapie voor tuberculose in
opzet identiek bij HIV-geïnfecteerde patiënten en niet HIV-geïnfecteerde patiënten. Echter in de literatuur
(CDC 2002; Burman 2006) wordt melding gemaakt van een verhoogde ontwikkeling van verworven
rifamycineresistentie bij een rifamycinehoudend regime dat 2x/week wordt gegeven, met name bij
patiënten met een CD4-getal onder 100. In Nederland wordt tuberculose echter volgens de NVALTrichtlijn 2005 met een dagelijks regime behandeld in de intensieve fase en minimaal 3x/week in de
continuatiefase. Het probleem van verworven rifamycineresistentie door een te lage innamefrequentie van
therapie lijkt in Nederland dan ook geen rol te spelen
Dit standpunt is in twee recente systematische reviews verder onderbouwd (Kahn 2010; Chang 2011). De
review van Kahn et al. beschrijft een bijna 5 maal hogere kans op ‘relapse’ en een 4 maal hogere kans op
therapiefalen bij een intermitterende medicatie-inname van 3 maal per week in de intensieve fase in
vergelijking met dagelijkse inname. De studies in de review van Chang et al. beschrijven vergelijkbare
uitkomsten.
Rol van DOT
Een review in de Cochrane database laat zien dat DOT vergeleken met zelf innemen van medicatie geen
verbetering van genezing geeft bij mensen die worden behandeld voor tuberculose. Geen literatuur is
beschikbaar over de rol van DOT bij HIV/tbc co-infectie (Volmink 2007. Sommige richtlijnen
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(ATS/CDC/IDSA 2003) bevelen wel als expert opinie aan DOT te geven bij HIV/tbc co-infectie, met
name bij verminderde therapietrouw en ziekte-inzicht. Men is het erover eens dat therapietrouw essentieel
is bij de behandeling van tuberculose. Voor meer informatie zie hoofdstuk 7 ‘Verpleegkundige
begeleiding’.
Conclusies
Niveau 1

GRADE:
Hoog

Niveau 3

GRADE:
Hoog
Niveau 3

Kans op ‘relapse’
De kans op ‘relapse’ bij HIV-geïnfecteerde patiënten die voor tuberculose worden
behandeld is niet significant verschillend dan die bij HIV-negatieve patiënten, bij een 6
maanden durend op rifamycine gebaseerd regime.
A: Perriens 1998
B: Kahn 2010;
C: El-Sadr 2001
Duur behandeling
De behandelduur van nieuwe tbc patiënten is gelijk voor HIV-geïnfecteerde patiënten en
HIV-negatieve patiënten.
B: Kahn 2010
D: NVALT 2005; ATS/CDC/IDSA 2003; NICE 2006
Intermitterende therapie
De behandeling van nieuwe tbc-patiënten is dagelijks in de intensieve fase en ten minste
3 maal per week in de continuatiefase

GRADE:
Hoog
(review en B: Kahn 2010; Chang 2011
metaanalyse)
Niveau 4:

GRADE:
Laag

DOT
DOT wordt geadviseerd op basis van individuele afwegingen tussen behandelaar en
patiënt.
D: Volmink 2007; ATS/CDC/IDSA 2003

Overige overwegingen
Duur en follow-up van tbc-behandeling bij HIV-geïnfecteerden zijn gelijk aan die bij niet HIVgeïnfecteerden. De vroege start van HAART bij HIV-geïnfecteerde tbc-patiënten in Nederland maakt het
onwaarschijnlijk dat er een wezenlijk verschil bestaat in de kans op ‘relapse’ of therapiefalen in
vergelijking met niet HIV-geïnfecteerde tbc-patienten. Bij twijfel over respons op therapie adviseren wij
de NVALT-richtlijn te raadplegen en/of te overleggen met experts op dit gebied. Wel adviseren wij een
rifamycinehoudend regime dagelijks te geven (bij noodzaak: minimaal drie keer per week) gezien de
verhoogde kans op rifamycineresistentie bij een regime dat twee keer per week wordt gegeven. De rol van
DOT bij de behandeling van tbc-HIV co-infectie wordt uit de gevonden literatuur niet duidelijk.
Aangezien intensieve begeleiding gewenst is adviseert de werkgroep laagdrempelig DOT te geven, vooral
als wordt getwijfeld over de therapietrouw en het ziekte-inzicht van de patiënt. Zie ook hoofdstuk 7
Verpleegkundige begeleiding.
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Aanbevelingen
-

Tbc-patiënten die tevens HIV-geïnfecteerd zijn, dienen behandeld te worden volgens de
NVALT-richtlijn Medicamenteuze behandeling van tuberculose.

-

Indien intermitterende therapie wordt gegeven, dient deze minimaal 3x per week te worden
voorgeschreven en alleen in de continuatiefase.

-

Bij enige twijfel over respons op de therapie moet worden overlegd met tbc-experts.

-

De follow-up na een voltooide behandeling van actieve tuberculose dient voor HIVgeïnfecteerden hetzelfde te zijn als voor niet HIV-geïnfecteerden.

-

Bij enige twijfel over therapietrouw dient DOT gegeven te worden, met intensieve
ondersteuning van de patiënt.

5.2

Behandeling HIV-infectie

5.2.1

Tijdstip start HAART

Inleiding
Zowel de behandeling voor HIV als die voor tuberculose zijn complexe therapieën, waarbij veel
interacties en bijwerkingen worden gezien. Gelijktijdige start van beide therapieën is geassocieerd met
een hoog risico op het ontstaan van het immuun reconstitutie inflammatoir syndroom (IRIS) (Moreno,
Hernandez et al. 2006). Aan de andere kant bestaat de kans dat uitstel van HAART resulteert in een groter
risico op overlijden of het ontstaan van een AIDS-definiërende ziekte.
De laatste jaren zijn er een aantal studies verschenen die het optimale tijdstip van start HAART in relatie
tot de start van tuberculostatica hebben vastgesteld.
Uitgangsvraag
Wanneer moet worden begonnen met HIV-behandeling bij tbc-patiënten?
Samenvatting van de literatuur
In 2010 rapporteerde Abdool Karim et al. een klinische studie met 642 HIV-geïnfecteerde patiënten uit
Zuid-Afrika met een aantal CD4+ lymfocyten < 500x106/l en pulmonale tuberculose, gediagnosticeerd
met een ZN-kleuring van het sputum (Abdool Karim et al. 2010). Patiënten werden in 3 groepen
gerandomiseerd voor start van HAART 4 weken na start tuberculostatica, start HAART binnen 4 weken
na de intensieve fase met tuberculostatica (samen de tijdens TB-statica groep) of binnen 4 weken na
stoppen tuberculostatica (sequentiële groep). Deze studie werd voortijdig gestopt omdat het relatieve
risico op het primaire eindpunt dood significant minder voor kwam in de tijdens TB-statica groep dan in
de sequentiële groep (RR 0,44; 95% CI 0,25-0,79; p=0,003). Dit gold in alle CD4-strata. Er was geen
significant verschil in bijwerking, alleen IRIS kwam vaker voor in de tijdens TB-statica groep. In een
verdere analyse van de tijdens TB-statica groep (Abdool Karim 2011) werd er geen verschil gevonden
tussen de vroege en late initiatie van HAART groepen wat betreft optreden van dood of AIDS-definiërend
ziekte. Echter in een sub analyse in 72 patiënten met een aantal CD4+ lymfocyten < 50x106/L werd een
lagere mortaliteit en optreden van AIDS-definiërende ziekte gevonden in de vroege start van HAART
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groep, (RR 0,32; 95%CI 0,07-1,13). Ook trad in deze groep meer IRIS op. Wat HIV-infectie betreft was
de virale response in beide groepen van de eerste analyse vergelijkbaar (p=0,38).
In een gerandomiseerde multicenter en multicontinent studie bij 809 HIV-geïnfecteerde patiënten met een
aantal CD4+ lymfocyten < 250x106/L en verdenking op tuberculose werd vroege start van HAART (< 2
weken na start tuberculostatica) vergeleken met late start van HAART (8-12 weken na start
tuberculostatica) (Havlir et al., 2011). In de vroege HAART groep bereikten 12,9% van de patiënten het
primaire eindpunt overlijden of optreden AIDS-definiërende ziekte en 16,1% van de late HAART groep
(verschil 3,2%, 95%CI -1,8-8,1%; p=0,45). In de subgroep van patiënten met een aantal CD4+
lymfocyten < 50x106/L werd dit eindpunt bereikt door 15,5% van de patiënten in de vroege HAART
groep en door 26,6% in de late HAART groep (verschil 11.1, 95% CI 1.5 – 20.5; p=0,02). Ook in deze
studie ging dit overlevingsvoordeel ten koste van het optreden van meer IRIS. Andere bijwerkingen
verschilden niet tussen beide groepen.
Bij 661 Hiv-geïnfecteerde patiënten met een aantal CD4+ lymfocyten < 200x106/l uit Cambodja bleek
vroege start van HAART (binnen 2 weken na start tuberculostatica) het risico op mortaliteit te
verminderen in vergelijking met de late HAART groep die 8 weken na initiatie tuberculostatica startten
(HR 0,62; 95%CI 0,44-8,86; p=0,006) (Blanc et al. 2011). Dit overlevingsvoordeel ging echter wel ten
koste van meer IRIS in de vroege HAART groep. Ernstige bijwerkingen, in 43% hepatotoxiciteit, waren
niet verschillend tussen beide groepen (p=0,031). Het HIV RNA was ondetecteerbaar in 97% van alle
patiënten in week 50 en niet verschillend tussen de groepen.
Bij 253 Vietnamese Hiv-geïnfecteerde patiënten met tuberculeuze meningitis overleden 76 patiënten met
vroege HAART (1 week na start tuberculostatica) en 70 patiënten met late start van HAART (8 weken na
initiatie tuberculostatica), HR1,12; 95%CI-0,81-1,55; p=0,5 (Török et al. 2011). Het percentage ernstige
bijwerkingen (graad 3 en 4) was rond de 90% in beide groepen (p=0,84), maar er waren significant meer
graad 4 bijwerkingen in de vroege HAART groep (p=0,04).
Conclusies
Starten van HAART tijdens behandeling van tuberculose vermindert de mortaliteit bij
Niveau 3
(Niveau 1): HIV/tbc-geïnfecteerde patiënten in vergelijking met starten na beëindiging van de tbcbehandeling.

GRADE:
Hoog

B: Nahid 2007
B: Abdool Karim 2010

Beginnen met HAART in de twee weken na start van de tuberculostatica vermindert de
Niveau 3
mortaliteit en het optreden van AIDS definiërende ziektes bij HIV-geïnfecteerde
(Niveau 1): patiënten met een aantal CD4+ lymfocyten < 50x106/l en pulmonale tuberculose in
vergelijking met starten van HAART op een later tijdstip gedurende de tbc-behandeling.

GRADE:
Hoog

Niveau 3:
GRADE:
Hoog

B: Havlir 2011
B: Blanc 2011
Beginnen met HAART in de twee weken na start van de tuberculostatica vermindert de
mortaliteit en het optreden van AIDS definiërende ziektes bij HIV-geïnfecteerde
patiënten met tuberculeuze meningitis niet, maar leidt wel tot meer graad 4
bijwerkingen.
B: Török 2011
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Beginnen met HAART in de twee weken na start van de tuberculostatica heeft geen
invloed op het optreden van bijwerkingen anders dan IRIS bij HIV-geïnfecteerde
patiënten met pulmonale tuberculose.

Niveau 3
(Niveau 1):
GRADE:
B: Havlir 2011
Hoog
B: Blanc 2011
B: Abdool Karim 2011

Overige overwegingen
Het beste moment om HAART te starten bij HIV-geïnfecteerde patiënten die worden behandeld voor
tuberculose, was een van de meest besproken onderwerpen in de literatuur over co-infectie, tot in 2011
diverse studies over dit probleem zijn gepubliceerd. In deze gerandomiseerde klinische studies wordt
aangetoond dat het starten van HAART in de eerste 2 weken na initiatie van tuberculostatica een gunstig
effect heeft op mortaliteit en optreden van AIDS definiërende ziektes. Wel moet aangetekend worden dat
dit effect alleen is aangetoond bij een aantal CD4+ lymfocyten < 200x106/L en in sommige studies zelfs
bij een aantal CD4+ lymfocyten < 50x106/L. Ook lijkt dit voordeel ten koste te gaan van het vaker
optreden van IRIS. Verder is van belang dat bij patiënten met een andere lokalisatie van de tuberculose, in
dit geval tuberculeuze meningitis, het overlevingsvoordeel niet kon worden aangetoond en er in de vroege
HAART groep meer graad 4 bijwerkingen optraden. Het lijkt er dus op dat het optimale tijdstip voor start
van HAART na initiatie van tuberculostatica wordt bepaald door mate van immunosuppressie en door de
lokalisatie van tuberculose.
De werkgroep adviseert met HAART te starten binnen 2 weken na initiatie van tuberculostatica in geval
van pulmonale tuberculose. Voor meningitis tuberculosa geldt dit advies niet. Bij overige vormen van
tuberculose moet dit in het individuele geval bekeken worden, waarbij ernaar wordt gestreefd zo vroeg
mogelijk in de intensieve fase met HAART te beginnen. In ieder geval dient bij alle patiënten met HIV en
tbc met HAART gestart te worden na de intensieve fase.
Aanbevelingen
-

5.2.2

HAART dient binnen 2 weken na initiatie van tuberculostatica te worden gestart bij
patiënten met pulmonale tuberculose, zeker bij een aantal CD4+ lymfocyten < 50x106/L.
Bij patiënten met extrapulmonale tuberculose moet per patiënt het risico van ernstige
bijwerkingen, inclusief IRIS, afgewogen worden tegen het mogelijke overlevingsvoordeel,
waarbij ernaar wordt gestreefd zo vroeg mogelijk in de intensieve fase met HAART te
beginnen.

Immuun reconstitutie inflammatoir syndroom (IRIS)

Inleiding
Een klinische verslechtering (paradoxale reactie) van actieve tuberculose tijdens behandeling met
tuberculostatica wordt regelmatig gezien. De pathogenese wordt gezocht in reconstitutie van immuniteit.
Het imuun reconstitutie inflammatoir syndroom (IRIS) kan in theorie bij iedere opportunistische infectie
worden gezien. De symptomatologie bestaat vooral uit koorts, lymfadenopathie, soms zelfs leidend tot
abcedering, en progressie van pulmonale en extrapulmonale afwijkingen. De diagnose wordt gesteld per
exclusionem. Differentiaal diagnostisch moet worden gedacht aan andere opportunistische infecties,
bijwerkingen/interactie medicatie, resistente tuberculose, progressie van de HIV-infectie, non-compliance
en malabsorptie van medicatie.
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Afhankelijk van de ernst van de klachten kan therapie worden ingesteld. De klachten zijn vaak selflimiting. De mortaliteit is laag. Bij ernstige symptomatologie wordt geadviseerd te starten met
corticosteroïden.
Uitgangsvraag
Hoe moeten HIV- en tbc-behandeling worden gecombineerd, rekening houdend met bijkomende
problematiek zoals immuunreconstitutie?
Samenvatting van de literatuur
Het imuun reconstitutie inflammatoir syndroom komt voor bij 7% van de patiënten die niet met HAART
starten, versus 36% van de patiënten die gelijktijdig met HAART beginnen (Narita, Ashkin et al. 1998;
ATS/CDC/IDSA 2003; New-Zealand 2003; NVAB 2006). Het wordt vaker gezien bij patiënten met een
CD4-getal van minder dan 100/mm3; bij snelle stijging van de CD4-getallen; na diagnose van een
opportunistische infectie en bij gedissemineerde tuberculose (Lawn, Bekker et al. 2005; Lipman and
Breen 2006; Lawn, Myer et al. 2007). Bij 12,4% van patiënten die met HAART starten tijdens
tuberculostaticagebruik en slechts bij 3,8% van patiënten die HAART starten na tuberculosebehandeling
werd IRIS gediagnosticeerd (p<0,001; Abdool Karim 2012). Bij patiënten die HAART gebruiken tijdens
tuberculostatica trad IRIS meer op bij starten van HAART binnen 2 weken na initiatie van
tuberculostatica (11%) dan bij late start van HAART (5%; p=0,002) (Blanc 2011). In een andere studie
was de HR 2,5 (95%CI 1,78-3,59; p<0,001). De mortaliteit van IRIS is laag (1%) (Lawn, Myer et al.
2007).
De literatuur is wisselend over dosering van corticosteroïden (startdosering tussen 0,5 -2,0 mg/kg)
(ATS/CDC/IDSA 2003; Lawn, Bekker et al. 2005; NVAB 2006). Er is geen methodologisch goed
wetenschappelijk onderzoek beschikbaar. Ook over duur en snelheid van afbouwen wordt in de literatuur
geen uitspraak gedaan.
Als de IRIS zorgt voor levensbedreigende symptomen, moet HAART tijdelijk worden gestaakt, tot de
klinische situatie is verbeterd en de tuberculose afdoende is behandeld (ATS/CDC/IDSA 2003; Lawn,
Bekker et al. 2005; NVAB 2006).
Conclusies
Niveau 2
Het immuun reconstitutie inflammatoir syndroom komt significant vaker voor als
(Niveau 1): gelijktijdig wordt begonnen met tuberculostatica en HAART.

GRADE:
Hoog

B: Narita 1998, ATS/CDC/IDSA 2003, New Zealand 2003, NVAB 2006, Abdool Karim
2012

Niveau 3:

De in de literatuur geadviseerde doseringen van corticosteroïden variëren tussen 0,5 en
2,0 mg/kg/dag.

GRADE:
Matig
Niveau 3:

GRADE:
Matig

C: Lawn 2005, D: ATS/CDC/IDSA 2003, NVAB 2006

IRIS wordt vaker gezien bij patiënten met een CD4-getal van minder dan 100/mm3,
snelle stijging van CD4-getallen, na diagnose van een opportunistische infectie, en bij
gedissemineerde tuberculose.
B: Lawn 2007, C: Lawn 2005, Lipman 2006
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Niveau 2
Als HAART gestart wordt tijdens behandeling met tuberculostatica, wordt IRIS vaker
(Niveau 1): aangetoond bij start binnen 2 weken na initiatie van tuberculostatica dan bij start na 8
weken tuberculostatica.

GRADE:
Hoog

B: Havlir 2011; Blanc 2011

Overige overwegingen
IRIS komt regelmatig voor bij gelijktijdige behandeling met tuberculostatica en HAART. Klachten zijn
niet specifiek en de differentiaaldiagnose is daarom lang. De diagnose moet per exclusionem worden
gesteld.
Vaak zijn de klachten mild en self-limiting. Symptomatische therapie middels NSAIDs kan een uitkomst
bieden. Echter ernstige symptomatologie kan optreden. Desondanks adviseert de werkgroep HAART en
tuberculostatica zo lang mogelijk te continueren en te starten met corticosteroïden in een dosering tussen
0,5 en 2 mg/kg/dag. Gezien het ontbreken van goed methodologisch onderzoek moeten tijdstip van start
van corticosteroïden, hoogte van dosis en afbouwschema individueel worden bepaald.
Aanbevelingen
- Immuun reconstitutie inflammatoir syndroom is een diagnose die per exclusionem moet
worden gesteld.

5.2.3

-

Het optreden van het immuun reconstitutie inflammatoir syndroom is geen reden om meteen
met HAART en tuberculostatica te stoppen. De behandeling dient zo lang mogelijk
gecontinueerd te worden.

-

De start en dosering van corticosteroïden dienen individueel bepaald te worden, afhankelijk
van de ernst van de klachten. De corticosteroïden worden gestart in een dosis van 0,5 - 2,0
mg/kg.

-

De corticosteroïden dienen in de loop van weken tot maanden te worden afgebouwd op
geleide van klachten en symptomatologie.

HAART en tuberculostatica: geneesmiddeleninteracties

Inleiding
Interacties tussen anti-retrovirale middelen en tuberculostatica ontstaan door gemeenschappelijke routes
van metabolisme en zijn het resultaat van enzyminductie en -inhibitie. Een belangrijke groep enzymen is
het hepatische cytochroom p450 (CYP). De isovorm CYP3A4 is betrokken bij het metabolisme van veel
medicamenten, zoals rifamycines, protease remmers en de groep van niet-nucleoside reverse transcriptase
remmers.
Voor de behandeling van tuberculose bij HIV-patiënten wordt een rifamycinehoudend regime sterk
aanbevolen. Aangezien rifampicine een sterke inductor is van het cytochroom p450-3A4 en van het
enzym UGT1A1, kunnen bij start met HAART klinisch belangrijke interacties worden verwacht. Het
inducerende effect van rifampicine duurt twee weken tot het maximale effect wordt bereikt en gaat twee
weken door nadat rifampicine is gestopt.
Rifabutin is een minder potente inductor van CYP 3A4, maar is in tegenstelling tot rifampicine ook een
substraat van het enzym. Hierdoor zal inhibitie van het CYP3A4 leiden tot een stijging van de
rifabutinspiegel, met een bijbehorend risico op toxiciteit.
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Uitgangsvraag
Hoe kunnen HIV- en tbc-behandeling het beste worden gecombineerd, rekening houdend met een scala
aan interacties, waarbij een effectieve behandeling van beide infecties gewaarborgd is, met zo min
mogelijk risico op toxiciteit enerzijds en resistentieontwikkeling als gevolg van te lage spiegels
anderzijds.
Samenvatting van de literatuur
Rifamycines en nucleoside/nucleotide analogen
De meeste nucleosiden ondergaan weinig verandering van pharmacokinetiek wanneer samen gegeven met
een rifamycine houdend tuberculostatica-regime. De kleine veranderingen die plaatsvinden (rifampicine
verhoogt de klaring van zidovudine) zijn klinisch niet significant en dosisaanpassing is niet nodig
(ATS/CDC/IDSA 2003; New-Zealand 2003; Moreno, Hernandez et al. 2006; NICE 2006; NVAB 2006).
Dit geldt waarschijnlijk ook voor abacavir en tenofovir (Droste, Verweij-van Wissen et al. 2005;
Armstrong-James 2009; Venkatesh 2011;Khan 2010 ).
Rifamycines en protease remmers
Rifampicine: Rifampicine verlaagt de spiegels van bijna alle protease remmers aanzienlijk (75-95%)
(Moreno, Hernandez et al. 2006). Dit geldt ook voor nieuwere protease remmers zoals atazanavir (Burger,
Agarwala et al. 2006) en darunavir. Een uitzondering hierop is ritonavir. Ritonavir heeft een zeer sterke
inhiberende werking op het cytochroom p450-3A4. De meest gebruikte protease remmers worden om die
reden tegenwoordig allemaal gecombineerd met lage dosis ritonavir, waardoor de concentratie van de
betreffende protease remmers wordt verhoogd (boosting). Beperkte data uit de literatuur over interactie
tussen rifampicine en lopinavir/ritonavir geven aan dat ritonavir in lage dosering compenseert voor het
effect van rifampicine op het lopinavir metabolisme (la Porte, Colbers et al. 2004). Zo is ook een goed
effect beschreven van saquinavir/ritonavir, echter met ernstige levertoxiciteit als bijwerking (Veldkamp,
Hoetelmans et al. 1999; Rolla, da Silva Vieira et al. 2006).
Rifabutin: Rifabutin zou gebruikt kunnen worden met een (ongebooste) protease remmer.
Echter, een dosis reductie van rifabutin (150 mg 3x/week) is dan noodzakelijk ter voorkoming van
toxiciteit doordat de spiegel van rifabutin verhoogd wordt door de inhibitie van CYP3A4 door de
(boosted) protease remmer.
Rifamycines en NNRTI
NNRTIs worden gedeeltelijk gemetaboliseerd door CYP3A4 en induceren het enzym.
Efavirenz: Efavirenz kan met rifampicine worden gecombineerd. De optimale dosering efavirenz is echter
onduidelijk. Om adequate spiegels efavirenz te garanderen wordt aanbevolen bij patiënten met een
gewicht boven de 50 kg de dosering efavirenz op te hogen tot 1 dd 800 mg (Lopez-Cortes, Ruiz-Valderas
et al. 2002; Manosuthi, Sungkanuparph et al. 2005; NVAB 2006; Khan 2010). Het is niet duidelijk of het
effect van efavirenz afhankelijk is van spiegels, zoals recent in retrospectieve studies werd gepubliceerd
(Friedland, Khoo et al. 2006; Lopez-Cortes, Ruiz-Valderas et al. 2006).
Nevirapine: In combinatie met rifampicine daalt de spiegel van nevirapine aanzienlijk, echter zonder
significant effect op de virologische effectiviteit (Ribera, Pou et al. 2001). Een observationele studie van
Oliva laat zien dat het effectief en veilig is om nevirapine te combineren met rifampicine (Oliva, Moreno
et al. 2003; Khan 2010). Opgepast moet worden voor overlappende hepatotoxiciteit (NVAB 2006).
Rilpivirine: Rifampicine doet spiegels van rilpivirine tot 80% dalen en combinatie van deze middelen
wordt afgeraden (Sanford 2012)
Rifabutin: Over de combinatie rifabutin met nevirapine bestaan weinig gegevens. Wanneer rifabutin
wordt gecombineerd met efavirenz, moet de dosis rifabutin worden opgehoogd naar 450 mg/dag (NewZealand 2003). Gelijktijdig gebruik van rilpivirine en rifabutin is gecontraïndiceerd (Sanford M.
Rilpivirine. Drugs 2012;72:525)
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Rifamycines en CCR5 remmers
Maraviroc verlaagt de rifampicinespiegels met ongeveer 70% en omgekeerd moet de dosis maraviroc
verdubbeld worden bij gelijktijdig gebruik met rifampicine. Gelijktijdig gebruik van efavirenz verlaagt de
maraviroc spiegels nog verder (Abel 2008).
Rifamycines en integrase remmers
Rifamycines en Raletravir: Raltegravir is een intergrase remmer die geen inductor of remmer is van CYP450 enzymen en er ook niet door wordt gemetaboliseerd. Raltegravir wordt gemetaboliseerd door
UGT1A1. Aangezien rifampicine ook een sterke inductor is van dit enzym, worden raltegravir spiegels
met ongeveer 40% verlaagd (EMEA, issentress product characteristics). Wanneer beide middelen samen
worden gegeven, moet de dosis van raltegravir verdubbeld worden (2 dd 800 mg).
Medicatiespiegels
Rifampicine is een sterke inducer van het cytochroom P450, maar wordt niet gemetaboliseerd door het
enzymatisch systeem. Antiretrovirale therapie lijkt dan ook geen significante invloed te hebben op de
spiegels van rifampicine. (Burger, Agarwala et al. 2006; la Porte, Colbers et al. 2004; Lopez-Cortes,
Ruiz-Valderas et al. 2002). Spiegels van protease remmers, NNRTIs en integrase remmers worden wel
beïnvloed door rifampicine. Het controleren van de spiegels van deze medicijnen na start van
tuberculostatica geeft informatie over eventuele noodzakelijke dosisaanpassingen en toxiciteit.
Conclusies

Niveau 3:

GRADE:
Hoog

Niveau 3:

GRADE:
Hoog

Niveau 3:

GRADE:
Hoog

Rifamycines en nucleoside/nucleotide analogen
Nucleoside/nucleotide analogen ondergaan weinig verandering van farmacokinetiek,
wanneer zij samen worden gegeven met een rifampicine houdend tuberculostaticaregime.
C: Moreno 2006
D: ATS/CDC/IDSA 2003, New Zealand 2003, NICE 2006, NVAB 2006.
Rifamycines en protease remmers
Rifampicine verlaagt spiegels van protease remmers met 75-95%, met uitzondering van
ritonavir.
C: Moreno 2006
D: ATS/CDC/IDSA 2003, New Zealand 2003, NICE 2006, NVAB 2006

Rifamycines en protease remmers
Ritonavir heeft een enzyminhiberende werking en zorgt voor boosting van concentratie
van protease remmers.
C: Moreno 2006
D: New Zealand 2003
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Niveau 3:

GRADE:
Hoog

Rifamycines en NNRTIs
Het effect van rifampicine op verschillende NNRTIs varieert en moet per individuele
NNRTI worden bepaald.
D. Liverpool HIV chart
D. Sandford 2012

Overige overwegingen
Bij de keuze van het HAART-regime moet sterk rekening worden gehouden met de interacties met vooral
de rifampicine in het tuberculostatica-regime. Rifabutin geeft minder interacties, maar is (in tegenstelling
tot rifampicine) zelf ook substraat van het CYP3A4 enzym, waardoor in veel gevallen (bijv. bij het geven
van protease remmers en efavirenz) dosisaanpassingen van rifabutin nodig zijn.
De werkgroep raadt behandeling met protease remmers af gezien de ernstige spiegeldalingen. Als een
patiënt al protease remmers gebruikt, wordt geadviseerd deze te vervangen door andere antiretrovirale
medicatie als een NNRTI of raltegravir. Indien dit niet mogelijk is, adviseert de werkgroep rifabutin in de
aangepaste dosis van 150 mg 3x/week te starten in plaats van rifampicine . Indien combinatie van
tuberculostatica en HAART tot problemen leidt, kan middels amplificatietechnieken snel de
rifampicineresistentie worden bepaald. Bij rifampicineresistentie is er voor behandeling met rifampicine
geen plaats.
Om adequate spiegels efavirenz te bereiken is het nodig de dosis efavirenz op te hogen naar 800 mg 1dd
bij een lichaamsgewicht > 50 kg bij gelijktijdig gebruik van rifampicine. Echter momenteel is het
onduidelijk of het effect van efavirenz afhankelijk is van spiegels, zoals recent in retrospectieve studies
werd gepubliceerd (Friedland, Khoo et al. 2006; Lopez-Cortes, Ruiz-Valderas et al. 2006). Rifampicine
verlaagt de spiegels van nevirapine aanzienlijk, echter de literatuur laat zien dat de waarden boven de
virale effectiviteit blijven. Dosisaanpassing is dan ook niet nodig. Oliva laat in een observationele studie
zien dat het veilig en effectief is een nevirapine bevattend HAART-regime te kiezen bij gelijktijdige
behandeling voor tuberculose (Oliva, Moreno et al. 2003). Echter prospectieve studies moeten nog
volgen. Daarnaast is er sprake van overlappende hepatotoxiciteit. Lever transaminases en cholestatische
enzymen dienen gecontroleerd te worden conform de richtlijn Medicamenteuze behandeling van
tuberculose (NVALT).
Aanbevelingen
-

Dosisaanpassingen zijn niet nodig bij gelijktijdig gebruik van rifamycines en
nucleoside/nucleotide analogen.

-

De werkgroep adviseert bij een gelijktijdige behandeling van zo HIV en TBC te kiezen voor een
rifampicine bevatten regime voor de TBC-behandeling.

-

De HAART zou naast 2 nucleoside/nucleotide analogen bij voorkeur moeten bestaan uit
efavirenz of als alternatief raltegravir, waarbij de dosis van beide middelen moet worden
verhoogd.

-

Wanneer rifampicine 600 mg samen wordt gegeven met efavirenz, wordt aanbevolen de dosering
efavirenz op te hogen tot 1 dd 800 mg bij patiënten met een gewicht > 50 kg.

-

Bij rifampicine (600 mg) in combinatie met raltegravir moet de dosering van raltegravir verhoogd
worden naar 2 dd 800mg.
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-

De combinatie van rifampicine met (boosted) protease remmers wordt afgeraden. Wanneer een
boosted protease remmer (met lage dosis ritonavir) toch noodzakelijk is voor een effectieve
cART wordt geadviseerd te kiezen voor rifabutin in een verlaagde dosering (3x per 150 mg).

-

Wanneer rifabutin wordt gecombineerd met efavirenz, moet de dosis rifabutin juist worden
opgehoogd naar 450 mg/dag.

-

In combinatie met antiretrovirale therapie hoeft de dosis van rifampicine niet te worden
aangepast.

-

Voor combinaties van HAART en tuberculostatica wordt verwezen naar de Liverpool HIV Chart
(www.hiv-druginteractions.org), en naar Geneesmiddeleninteracties met antiretrovirale middelen
door prof. dr. D.M. Burger (www.knmp.nl ; bij zoeken: HIV invoeren)
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Hoofdstuk 6. Contactonderzoek tuberculose en HIV
Inleiding
In theorie zijn de doelstellingen van het doen van een contactonderzoek rond patiënten met een actieve
tuberculose duidelijk. Het gaat daarbij om het doorbreken van de transmissieketen. De hierbij geldende
uitgangspunten zijn: identificeren van personen die in contact zijn geweest met een infectieuze
tuberculosepatiënt, hen onderzoeken op latente tuberculose-infectie en actieve tuberculose, en degene(n)
met latente en actieve tuberculose een behandeling bieden. Het contactonderzoek moet meteen gestart
worden als tuberculose gediagnosticeerd is of als er een sterke verdenking bestaat. Bij HIV-geïnfecteerde
contacten is een snelle reactie vooral belangrijk omdat zij na een infectie met de tuberkelbacterie een
groter risico hebben op de ontwikkeling van tuberculose. Gebrekkige coördinatie en communicatie
blijken soms aanleiding tot problemen bij de uitvoering van het contactonderzoek (CIb 2007).
Uitgangsvragen
Hoe moet tbc-contactonderzoek georganiseerd worden rond HIV-geïnfecteerde patiënten? Wie doet wat,
hoe moeten de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de GGD’en en alle betrokken
behandelaars op elkaar worden afgestemd?
Samenvatting van de literatuur
In de richtlijn Medicamenteuze behandeling van tuberculose van de NVALT (2005) wordt geen uitspraak
gedaan over contactonderzoek. De richtlijnen van BHIVA, NICE en CDC doen geen specifieke
uitspraken met betrekking tot contactonderzoek rond HIV-geïnfecteerde patiënten (NTCA/CDC 2005;
Pozniak 2011; NICE 2011). In een recente richtlijn voor landen met lage en gemiddelde inkomens beveelt
de WHO aan gezinscontacten van HIV-geïnfecteerde tbc-patiënten behalve op tuberculose-infectie ook
op HIV te screenen. Een eventuele HIV-infectie heeft immers gevolgen voor de diagnostiek van
tuberculose-infectie (WHO 2012). Volgens Espinal (Espinal 2000) en Suggaravetsiri (Suggaravetsiri
2003) zijn extra maatregelen in het contactonderzoek van HIV-geïnfecteerde tbc-patiënten niet
geïndiceerd. De richtlijn Tuberculosecontactonderzoek (CIb 2007) stelt dat contactonderzoek binnen een
week dient plaats te vinden rond HIV-geïnfecteerde patiënten, vanwege het grotere risico op het
ontwikkelen van tuberculose bij HIV-geïnfecteerde contacten.
Conclusies

Niveau 3

In de literatuur is geen onderbouwing te vinden voor een andere organisatie van het
contactonderzoek rond HIV-geïnfecteerde tbc-patiënten t.o.v. niet HIV-geïnfecteerde
tbc-patiënten.
B: Espinal 2000, B: Suggaravetsiri 2003,
D: KNCV 2004, D: NTCA/CDC 2005, D: CIb 2007, D: Pozniak 2011, D: NICE 2011

Niveau 4

De WHO beveelt aan in landen met lage en gemiddelde inkomens gezinscontacten van
HIV-geïnfecteerde tbc-patiënten behalve op tuberculose-infectie ook op HIV te screenen.
D: WHO 2012
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Overige overwegingen
Bij gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing grijpt de werkgroep terug op de Nederlandse praktijk
zoals verwoord in het leerboek “Het contactonderzoek, pijler in de tuberculosebestrijding” (KNCV 2004).
In de praktijk blijkt gebrekkige coördinatie en communicatie tussen HIV-behandelaars en GGD’en
aanleiding te zijn geweest tot vertragingen of problemen bij de uitvoering van het contactonderzoek.
Directe communicatie en schriftelijke afspraken kunnen dit voorkomen. In het contactonderzoek rond
HIV-geïnfecteerde tbc-patiënten zijn mogelijkerwijs meer immuungecompromitteerde (ziekenhuis)contacten aanwezig. Daarom is een vroege alertheid bij de ziekenhuishygiënische dienst, HIV-consulent
en GGD afdeling tbc-bestrijding aangewezen bij de uitvoering van het contactonderzoek.
De werkgroep meent dat in geval van een nieuw vastgestelde HIV-infectie bij iemand met tuberculose
snelle communicatie tussen behandelaar en GGD noodzakelijk is. Aandacht voor het risico van
gezinscontacten op HIV is in specifieke gevallen (bv. recente immigratie uit landen met een hoge
prevalentie) op zijn plaats gezien de consequenties voor de tbc-diagnostiek en het beleid bij co-infectie.
De indicatiestelling tot het testen van gezinscontacten op HIV kan in beginsel plaatsvinden bij de GGD;
het testen zelf wordt in overleg met HIV-behandelaar c.q. verpleegkundig HIV-specialist geregeld.
Aanbevelingen
-

Bij HIV-geïnfecteerde tbc-bronpatiënten vereist het contactonderzoek speciale aandacht. De tbcafdeling van de GGD draagt zorg voor de coördinatie van en het overzicht over het
contactonderzoek. De afspraken tussen de HIV-behandelaars en de GGD (wie voert welke taak
uit, wie draagt waarvoor verantwoordelijkheid en welk beleid wordt uitgevoerd) dienen bij alle
betrokkenen bekend te zijn.

-

Indien HIV wordt vastgesteld bij een tbc-patiënt wordt de GGD daarover zo snel mogelijk door
de behandelaar geïnformeerd. De sociaal verpleegkundige tuberculosebestrijding neemt daarna
contact op met de betreffende ziekenhuishygiënische dienst.

-

Indien HIV wordt vastgesteld bij een tbc-patiënt overlegt de sociaal verpleegkundige tbcbestrijding met de betreffende HIV-consulent over de noodzaak van het testen van de gezinsen/of risicocontacten op hiv-infectie gezien de consequenties voor de tbc-diagnostiek en het
beleid bij co-infectie. De indicatiestelling tot het testen op HIV vindt in beginsel plaats bij de
GGD. Over de uitvoering van de test dienen lokaal goede afspraken te worden gemaakt.

-

Indien tuberculose wordt vastgesteld bij een HIV-geïnfecteerde patiënt in het ziekenhuis meldt de
HIV-behandelaar dit bij de GGD. De sociaal verpleegkundige van de GGD treedt hierna in
contact met de HIV-behandelaar c.q. verpleegkundig specialist HIV/AIDS.
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Hoofdstuk 7. Verpleegkundige begeleiding
Inleiding
Begeleiding
De verpleegkundige begeleiding van beide patiëntengroepen in Nederland is goed geregeld. De
behandeling van tuberculosepatiënten is in handen van GGD’en of van klinisch werkzame specialisten.
De begeleiding van deze patiënten wordt gedaan door de sociaal verpleegkundigen tuberculosebestrijding
van de GGD’en. De behandeling van HIV-patiënten wordt in Nederland door 25 centrumziekenhuizen
uitgevoerd, waarbij de begeleiding in handen is van de verpleegkundig specialisten HIV/AIDS die in deze
centra werkzaam zijn (zie bijlage 5). De verpleegkundige begeleiding is in de eerste plaats gericht op het
bevorderen van therapietrouw. Directly Observed Treatment (DOT) is een van de mogelijkheden om
therapietrouw te bevorderen. Compliance ofwel therapietrouw is zowel bij de behandeling van
tuberculose als bij de behandeling van HIV een zeer belangrijke factor. Non-compliance kan in beide
gevallen resistentie veroorzaken. Om compliance te bevorderen is de relatie tussen de hulpverlener en de
patiënt van groot belang. Vooroordelen en stigmatisering hebben een grote invloed op de therapietrouw.
Indien er sprake is van een infectie met zowel tuberculose als HIV is er in Nederland geen duidelijke
richtlijn wie welke begeleiding uitvoert. Voor de patiënt en voor de volksgezondheid is het belangrijk om
hierover afspraken op te nemen in de richtlijn.
Voor de patiënt omdat de aanpak van beide behandelingen overlappende strategieën kent (zie hieronder
bij verpleegkundige interventies) en voor de volksgezondheid om beide ziekten zoveel mogelijk in te
dammen (preventie van transmissie).
Uitgangsvraag
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in verpleegkundige begeleiding bij HIV-geïnfecteerde tbcpatiënten ten opzichte van patiënten met alleen tuberculose of HIV?
Samenvatting van de literatuur
Afspraken over de begeleidingsaspecten indien er sprake is van een infectie met zowel HIV als
tuberculose, worden in de literatuur niet beschreven. Het belang van samenwerking tussen de
hulpverleners van beide programma’s wordt wel onderkend. Dit in verband met de mogelijke interacties
tussen beide behandelregimes, het waarborgen van therapietrouw en het beschikken over preventieve en
curatieve behandelmogelijkheden (Wang 2007). In de tbc-bestrijding is het belangrijk dat één
hulpverlener de coördinatie heeft over de begeleiding van de patiënt. Deze zogenoemde case management
control acht Boutotte een belangrijke component van de begeleiding (Boutotte 1999). DOT wordt door
sommigen gezien als de gouden standaard bij de behandeling van HIV-geïnfecteerde tbc-patiënten, met
name bij intermitterende therapie (ATS/CDC/IDSA 2003; Pozniak 2005). De kans op genezing en het
voltooien van een volledige tbc-behandeling blijkt echter met behulp van DOT hetzelfde te zijn als bij
inname van medicatie in eigen beheer (Volmink 2007). Geen literatuur is beschikbaar over de rol van
DOT bij HIV/tbc co-infectie.
Interventies die effectief zijn ter bevordering van therapietrouw in het algemeen, bleken erg complex. Zij
bestonden o.a. uit een combinatie van interventies zoals het geven van informatie, reminders,
vragenlijsten inzake therapietrouw ingevuld door patiënten, counseling, familietherapie, psychologische
therapie, crisisinterventies, telefonische follow-up en ondersteunende zorg (Haynes 2008).
Van belangrijke invloed op compliance/non-compliance is de relatie tussen de hulpverlener en de patiënt.
Verpleegkundige interventies moeten zijn gericht op:
- Begrijpen van het patiëntenperspectief en de kennis van patiënt inzake tuberculose en HIV en de
behandeling daarvan.
- Patiënt helpen barrières op te sporen en te benoemen die therapietrouw kunnen belemmeren.
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-

Beschikbaar stellen van hulpinstanties buiten het ziekenhuis, waar de patiënt terecht kan
gebaseerd op zijn/haar behoeften.
- Aanbieden van relevante en binnen de cultuur passende informatie met betrekking tot HIV en
tuberculose.
- Respecteren van verschillende leefstijl, culturele opvattingen en gezondheidswaarden (health
beliefs) (Anastasio 1995).
Om patiënten op adequate wijze inzicht te laten krijgen in hun ziektebeeld, waardoor zij het belang van de
behandeling en therapietrouw inzien, is regelmatige (bij)scholing van verpleegkundigen nodig (James
2010; Messmer 1998).
Conclusies

Niveau 4

Er is voortdurende scholing/bijscholing van verpleegkundigen nodig om hun kennis op
peil te houden. Hierdoor zijn zij in staat om de patiënt meer inzicht te geven in zijn
ziekte, het belang van de behandeling en de noodzaak van therapietrouw.
B: Messmer 1998, C: James 2010

Niveau 1

Bepaalde combinaties van verpleegkundige interventies kunnen effectief zijn in het
verbeteren van de therapietrouw van patiënten die geneesmiddelen gebruiken.
A1: Haynes 2008

Niveau 3

Verpleegkundigen spelen een cruciale rol in de voorbereiding en begeleiding van de
patiënt bij de behandeling van tuberculose.
C: Anastasio 1995

Niveau 1

Er is geen verschil in de kans op genezing en het beëindigen van een volledige tbcbehandeling met of zonder DOT.
A1: Volmink 2007

Case management control is een belangrijke component in de tbc-bestrijding.
Niveau 3
D: Boutotte 1999

Niveau 3

Samenwerking tussen beide hulpverlenende instanties (GGD en HIV-behandelcentrum)
is belangrijk. Dit in verband met de mogelijke interacties tussen beide behandelregimes,
het waarborgen van therapietrouw en het beschikken over preventieve en curatieve
behandelmogelijkheden.
C: Wang 2007
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Overige overwegingen
De duur van de begeleiding bij tuberculose is korter dan bij HIV. Bij tuberculose is met name de
begeleiding tijdens de behandeling van belang. Bij HIV is een levenslange behandeling uiteindelijk
noodzakelijk, waardoor de situaties in veel opzichten niet vergelijkbaar zijn. Gezien de duur ervan ligt het
zwaartepunt bij beide ziektebeelden bij de behandeling. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor patiënten die
beide infecties tegelijkertijd hebben.
Tijdens de behandeling moet er een sterke interactie zijn tussen de verpleegkundige en patiënt. Een
samenwerkende opstelling zal de afwijzing van zorg door patiënt minimaliseren of zelfs uitbannen. In
plaats daarvan zal er de mogelijkheid zijn om een krachtige en waardevolle relatie met elkaar aan te gaan.
De verpleegkundige begeleiding voor tbc- en HIV-patiënten is in principe goed geregeld, maar ter
voorkoming van miscommunicatie is het noodzakelijk dat afspraken worden gemaakt in het geval er
sprake is van een gecombineerde tbc- en HIV-diagnose. Het is essentieel dat de verpleegkundige c.q. de
verpleegkundig consulent van de organisatie die de diagnose stelt, contact opneemt met haar tegenhanger
bij het HIV-behandelcentrum dan wel bij de GGD.
Aanbevelingen
-

Ingeval de diagnose tuberculose wordt gesteld bij een HIV-geïnfecteerde persoon of de
diagnose HIV bij een tbc-patiënt is het essentieel dat de verpleegkundige/ verpleegkundig
consulent van de organisatie die de diagnose stelt, contact opneemt met haar counterpart van
de GGD respectievelijk het HIV-behandelcentrum. Afspraken dienen bij alle betrokkenen
bekend te zijn.

-

De verantwoordelijke verpleegkundige dient zorg te dragen voor het vormen en handhaven
van een aan de behandeling bijdragende relatie met de patiënt, zodat deze bereikbaar blijft
voor de hulpverlening.

-

Een combinatie van verschillende verpleegkundige interventies moet worden ingezet om de
therapietrouw te verhogen.

-

De eerstverantwoordelijke verpleegkundige bereidt de patiënt voor op de therapie en
begeleidt de patiënt gedurende de tbc- en HIV-behandeling. Zowel de verpleegkundig HIVconsulent als de sociaal verpleegkundige maakt een inschatting van de verwachte compliance.
Bevindingen worden onderling besproken.

-

Er is voortdurende scholing/bijscholing van verpleegkundigen nodig om hun kennis
betreffende tuberculose en HIV op peil te houden.
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Hoofdstuk 8. HIV-testen bij indicatie tot BCG-vaccinatie
Inleiding
Volgens de Gezondheidsraad voldoet het huidige BCG-vaccinatiebeleid in Nederland, waarbij kinderen
worden gevaccineerd van wie één of beide ouders afkomstig zijn uit een land met een hoge tuberculoseincidentie (meer dan 50 gevallen per 100.000 inwoners), aan de zeven criteria die gelden voor opname in
een publiek vaccinatieprogramma. In een recent rapport (Gezondheidsraad 2011) adviseert de raad
daarom het huidige beleid voort te zetten. Het gaat om ongeveer 24.000 pasgeborenen per jaar.
In 2007 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) haar aanbevelingen over de vaccinatie met BCG
van mogelijk met HIV geïnfecteerde kinderen herzien. Voordien werd geadviseerd BCG-vaccin alleen te
onthouden aan HIV-geïnfecteerde kinderen bij wie symptomen van een HIV-infectie waarneembaar
waren. Dit beleid wordt ook in Nederland gevolgd bij de vaccinatie van kinderen uit risicogroepen. Uit
recente gegevens blijkt echter dat kinderen die HIV-geïnfecteerd zijn bij BCG-vaccinatie direct na de
geboorte, een verhoogd risico lopen op gedissemineerde BCG-ziekte (Mak 2008; Hesseling 2009) . Bij
deze kinderen wegen de voordelen van vaccinatie (het mogelijk voorkómen van ernstige vormen van
tuberculose) niet op tegen de risico’s van het BCG-vaccin. Daarom beveelt de WHO in hoog-endemische
settings voor tuberculose en HIV een gedifferentieerd beleid aan (WHO 2007) Overigens wordt daar nog
steeds aan alle kinderen van moeders met een onbekende HIV-status BCG-vaccinatie geadviseerd.
De vraag is echter of dit beleid ook voor de Nederlandse situatie moet blijven gelden. In ons land zijn de
mogelijkheden om een HIV-infectie adequaat te diagnosticeren veel groter. Bovendien wordt niet direct
na de geboorte maar pas rond de leeftijd van een half jaar gevaccineerd.
In geval van zwangerschap en bevalling in Nederland mag ervan worden uitgegaan, dat de moeder op
HIV-infectie wordt getest. Bij een positieve uitslag zal ook de pasgeborene worden onderzocht. De vraag
wel of niet vaccineren met BCG doet zich dus met name voor bij kinderen die in het buitenland zijn
geboren en daar nog geen BCG-vaccinatie hebben gehad, van een moeder met een onbekende HIV-status.
Uitgangsvragen
Dienen niet in Nederland geboren kinderen van HIV-onbekende moeders op HIV te worden gescreend
alvorens zij een BCG-vaccinatie ontvangen, en zo ja, hoe moet dit worden uitgevoerd?
Samenvatting van de literatuur
Twee systematische reviews (Bannister 2009, Azzopardi 2009) ondersteunen de aanbeveling van de
WHO uit 2007 dat BCG-vaccinatie niet dient plaats te vinden bij HIV-geïnfecteerde kinderen omdat bij
HIV-geïnfecteerde individuen meer ernstige complicaties optreden, al noemen zij de gegevens over het
risico ervan beperkt.
Over dit onderwerp zijn geen relevante studies na 2009 gevonden bij het hanteren van dezelfde
zoektermen als die uit de review van Bannister.
Conclusies
Niveau 3

HIV-geïnfecteerde kinderen dienen niet met BCG te worden gevaccineerd, ook indien zij
geen symptomen van HIV-ziekte vertonen.
B: Bannister 2009, B: Azzopardi 2009, B: WHO 2007

Overige overwegingen
Toepassing van het bovenbeschreven WHO-beleid in Nederland is eenvoudiger dan in hoogendemische
landen voor tuberculose en HIV. Zwangeren worden in ons land sinds 2006 routinematig op HIV
onderzocht, tenzij zij daartegen actief bezwaar maken. Dit geldt ook voor zwangere immigranten na
binnenkomst in Nederland. Indien de moeder HIV-positief blijkt zal de pasgeborene eveneens op HIV
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worden onderzocht. Indicatiestelling m.b.t. vaccinaties vindt daarna plaats in nauw overleg met de
behandelend kinderarts in een van de 4 kinder HIV-centra.
Het probleem rond mogelijke HIV-positiviteit doet zich alleen voor bij kinderen van de (beperkte groep)
moeders die HIV-diagnostiek tijdens de zwangerschap weigeren, en bij niet in Nederland geboren niet
BCG-gevaccineerde immigrantenkinderen.
Aan de moeder die tijdens de zwangerschap HIV-onderzoek weigerde, zal vóór de BCG-vaccinatie van
het kind worden geadviseerd de HIV-status van het kind te laten bepalen. Weigert zij dit welbewust
(schriftelijk bevestigd) dan vormt dit een contra-indicatie tot vaccinatie.
Van niet in Nederland geboren niet BCG-gevaccineerde immigrantenkinderen zal de HIV-status van de
moeder in het algemeen niet bekend zijn. Is dit wel het geval dan dient in geval van positiviteit eerst de
HIV-status van het kind te worden bepaald. Bij recente (d.w.z. aangetoond tijdens zwangerschap of na de
bevalling) HIV-negativiteit van de moeder kan zonder bezwaar met BCG worden gevaccineerd. De
werkgroep is van mening dat het bepalen van de HIV-status van het kind bij alle HIV-onbekende niet
BCG-gevaccineerde immigrantenkinderen aangewezen is, alvorens zij met BCG worden gevaccineerd.
Afhankelijk van de lokale situatie dient het bepalen van de HIV-status van het kind te gebeuren op de
GGD, bij de kinderarts in het regionale ziekenhuis, of in een van de 4 gespecialiseerde kinder HIV-centra.
Hierover dienen door de GGD vooraf heldere afspraken te worden gemaakt.
Incidenteel komt het voor dat we bij kinderen niet zeker weten wie de natuurlijke moeder is, maar daar
kunnen we geen beleid op maken. Mede in dat licht acht de werkgroep terughoudendheid op zijn plaats
bij het vaccineren van meegekomen kinderen “omdat de gelegenheid zich voordoet”.
Aanbevelingen
-

Niet in Nederland geboren kinderen van HIV-onbekende moeders dienen op HIV te worden
gescreend alvorens zij een BCG-vaccinatie ontvangen.

-

Bij het verstrekken van nadere informatie en bij de eventuele pre- en posttest counseling is
aandacht voor vertrouwelijkheid noodzakelijk.

-

Posttest counseling dient altijd plaats te vinden door de arts tbc-bestrijding, liefst samen met
de sociaal verpleegkundige. De huisarts dient op de hoogte gesteld te worden van het
resultaat.

-

HIV-geïnfecteerde kinderen dienen direct te worden doorverwezen naar een van de 4 kinder
HIV-centra in Nederland. (zie bijlage 2)

Literatuurreferenties
- WHO. Revised BCG vaccination guidelines for infants at risk for HIV infection. Wkly Epidemiol Rec.
2007 May 25;82(21):193-6. WHO. Revised BCG vaccination guidelines for infants at risk for HIV
infection. Wkly Epidemiol Rec. 2007 May 25;82(21):193-6.
- Mak TK, Hesseling AC, Hussey GD, Cotton MF. Making BCG vaccination programmes safer in the
HIV era. Lancet. 2008 Sep 6;372(9641):786-7.
- Hesseling AC, Johnson LF, Jaspan H, Cotton MF, Whitelaw A, Schaaf HS, et al. Disseminated bacille
Calmette-Guerin disease in HIV-infected South African infants. Bull World Health Organ. 2009
Jul;87(7):505-11.
- Gezondheidsraad. Vaccinatie van kinderen tegen tuberculose. Maart 2011.

63

- Bannister C, Bennett L, Carville A, Azzopardi P. Evidence behind the WHO guidelines: hospital care
for children: what is the evidence that BCG vaccination should not be used in HIV-infected children? J
Trop Pediatr. 2009 Apr;55(2):78-82.
- Azzopardi P, Bennett CM, Graham SM, Duke T. Bacille Calmette-Guérin vaccine-related disease in
HIV-infected children : a systematic review. Int J Tuberc Lung Dis. 2009 Nov;13(11):1331-44.

64

65

Bijlage 1.

Uitgangsvragen

Ad 2. Diagnostiek latente tuberculose-infectie en HIV
Welke HIV-geïnfecteerde moet worden getest, met welke test, hoe vaak moet worden getest en
hoe moet dit worden georganiseerd?
Welke tuberculosepatiënten moeten worden getest op HIV?
Ad 3. Preventieve behandeling tuberculose en HIV
- Welke HIV-geïnfecteerden moeten voor LTBI worden behandeld met welke medicijnen?
- Uit welke medicatie bestaat de behandeling van LTBI bij HIV-geïnfecteerde patiënten?
- Hoe kan de preventieve behandeling van LTBI bij HIV-geïnfecteerde patiënten het beste worden
georganiseerd?
Ad 4. Infectiepreventie
- Wijkt de infectiepreventie af bij immuungecompromitteerde patiënten en/of contacten?
-tbc-patiënt--> niet immuungecompromitteerde patiënten
-tbc-patiënt--> wel immuungecompromitteerde patiënten
-MDRtbc-patiënt--> wel/niet immuungecompromitteerde patiënten
- Wanneer moet een patiënt geïsoleerd worden?
- Wanneer kan de isolatie worden opgeheven. Wie beslist hierover?
- Hoe moet dit georganiseerd worden?
Ad 5. Behandeling van actieve tuberculose bij HIV-geïnfecteerden
- Welke tuberculosebehandeling is nodig bij HIV-geïnfecteerden?
- Wanneer moet worden begonnen met HIV-behandeling bij tbc-patiënten?
- Hoe moeten HIV- en tbc-behandeling worden gecombineerd, rekening houdend met bijkomende
problematiek zoals immuunreconstitutie?
- Hoe moeten HIV- en tbc-behandeling worden gecombineerd, rekening houdend met interacties,
waardoor vragen ontstaan m.b.t. werkzaamheid en mogelijke resistentievorming bij zowel tbc- als
HIV-medicatie?
Ad 6. Tbc-contactonderzoek
- Hoe moet tbc-contactonderzoek georganiseerd worden bij HIV-geïnfecteerde patiënten? Wie
doet wat, hoe moeten de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de GGD’en en alle
betrokken behandelaars op elkaar worden afgestemd?
Ad 7. Rol van de (sociaal) verpleegkundige
- Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in verpleegkundige begeleiding bij HIV-geïnfecteerde tbcpatiënten ten opzichte van patiënten met alleen tuberculose of HIV?
Ad 8. HIV-testen bij indicatie tot BCG-vaccinatie
- Dienen niet in Nederland geboren kinderen van HIV-onbekende moeders op HIV te worden
gescreend alvorens zij een BCG-vaccinatie ontvangen, en zo ja, hoe moet dit worden uitgevoerd?
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Bijlage 2.

Tuberculose en HIV bij kinderen

Het is van groot belang is dat door de zorgverleners in de omgeving van volwassenen met tuberculose
en/of HIV onderkend wordt, dat er kinderen kunnen zijn die risico lopen op één van deze infecties. In
deze richtlijn wordt echter de diagnostiek en behandeling van tuberculose bij kinderen die met HIV
geïnfecteerd zijn niet behandeld, omdat de benadering en complexiteit hiervan bij kinderen fundamenteel
anders zijn dan bij volwassenen.
In Nederland worden alle kinderen, van wie bekend is dat zij met HIV besmet zijn, behandeld in één van
de vier kinder-HIV behandelcentra en met de gespecialiseerde kinderartsen daar kan te allen tijde contact
worden opgenomen voor vragen en verwijzing. Wanneer bij een ouder (met name de moeder) naast
tuberculose een HIV-infectie wordt geconstateerd, is contact met één van deze centra geïndiceerd en
moet, in samenspraak, in ieder geval een vervolgtraject voor de kinderen gewaarborgd worden.
De kinderartsen en de behandelcentra voor HIV bij kinderen zijn:
Emma Kinderziekenhuis-AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
tel: 020 - 566 91 11
Dr. D. Pajkrt, Dr. H.J. Scherpbier, Prof. Dr. T.W. Kuipers
Erasmus MC, locatie Sophia Kinderziekenhuis
Dr. Molenwaterplein 60
3015 GJ Rotterdam
tel: 010 - 463 63 63. Dr. A.M.C. van Rossum, Dr. G.J.A. Driessen, Dr.P.L.A.Fraaij
UMC Wilhelmina Kinderziekenhuis
Postbus 85090 3508 AB Utrecht
tel: 030 - 250 40 00
Dr. Th.F.W. Wolfs, Dr. S.P.M. Geelen, Dr. L.J. Bont
Beatrix Kinderkliniek, UMCG
Postbus 30001
9700 RB Groningen
tel: 050 - 361 61 61
Dr. E.H. Schölvinck
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Bijlage 3.

Patiëntenfolder ‘Het verband tussen tuberculose en HIV’

Het verband tussen tuberculose en HIV (het AIDS-virus)
Mensen die besmet zijn met HIV (het virus dat AIDS veroorzaakt) hebben meer kans dan nietgeïnfecteerde mensen om ziek te worden van andere infecties en ziekten. Tuberculose (tbc) is een van die
ziekten.
Wat is tuberculose?
Tbc is een ziekte die gewoonlijk de longen aandoet. Soms treedt hij op in andere delen van het lichaam,
zoals de hersenen, de nieren, of de wervelkolom. De ziekte tuberculose kan ernstige
gezondheidsproblemen veroorzaken en zelfs de dood, als hij niet behandeld wordt.
Hoe wordt tuberculose verspreid?
Tbc-bacteriën worden van mens op mens verspreid door de lucht. Tbc-bacteriën worden in de lucht
gebracht als een persoon met de ziekte tuberculose in de longen of de keel hoest, niest, lacht of zingt.
Tuberculose wordt NIET overgebracht door elkaars bestek of serviesgoed te delen, of sigaretten, of
speeksel wanneer je elkaar kust.
Wat zijn de verschijnselen van tuberculose?
Mensen met de ziekte tuberculose voelen zich vaak zwak of ziek, verliezen gewicht, hebben last van
koorts en nachtzweten. Als de tuberculose bij hen in de longen zit, kunnen ze ook hoesten, pijn op de
borst hebben, en bloed ophoesten. Andere verschijnselen hangen af van het deel van het lichaam dat
is aangedaan.
Wat is het verschil tussen de ziekte tuberculose en tuberculose-infectie?
Mensen met de ziekte tuberculose zijn ziek van het grote aantal bacteriën dat actief is in hun lichaam.
Deze mensen kunnen de tbc-bacteriën doorgeven aan anderen. De ziekte tuberculose kan blijvende schade
aan het lichaam veroorzaken en zelfs tot de dood leiden. Deze mensen krijgen geneesmiddelen die de
ziekte tuberculose kunnen genezen.
Mensen met een tuberculose-infectie hebben ook de bacteriën die tuberculose veroorzaken in hun
lichaam. Maar zij zijn niet ziek omdat er niet zoveel bacteriën aanwezig zijn en de bacteriën ‘slapend’
aanwezig zijn in hun lichaam. Zij kunnen de bacteriën niet naar anderen verspreiden. Echter, deze
mensen zouden in de toekomst tuberculose kunnen ontwikkelen, vooral als zij een HIV-infectie
hebben. Mensen met een tbc-infectie kunnen medicijnen nemen om te voorkomen dat zij de ziekte
tuberculose ontwikkelen.
Waarom is het belangrijk om te weten of ik zowel met tuberculose als met HIV geïnfecteerd ben?
Een infectie met HIV verzwakt het afweersysteem. Als iemands afweersysteem zwak wordt kan een
tuberculose-infectie actief worden en zich tot de ziekte tuberculose ontwikkelen. Iemand met een tbcinfectie én een HIV-infectie heeft een zeer hoog risico om de ziekte tuberculose te ontwikkelen.
Onbehandeld kunnen deze twee infecties samenwerken om het leven te verkorten van degene die met
beide verwekkers is besmet.
Goed nieuws!
Het goede nieuws is dat voorkomen kan worden dat een tbc-infectie zich tot de ziekte tuberculose
ontwikkelt, en dat de ziekte kan worden genezen. De eerste stap is uit te zoeken of je met de tbc-bacterie
bent geïnfecteerd.
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Hoe kan een tbc-infectie vastgesteld worden?
Je kunt hier achter komen door een test te laten doen. Er zijn twee testen die tbc-infectie kunnen
aantonen: de tuberculinehuidtest of de IGRA. Dit laatste is een afkorting voor interferongamma release
assay.
Om een tuberculinehuidtest (mantouxtest) te doen brengt de gezondheidswerker met een klein naaldje een
beetje testvloeistof, tuberculine genaamd, net onder je huidoppervlak. Dit gebeurt meestal aan de
buitenzijde van je onderarm. 3 tot 5 dagen na de test moet je terugkomen om te zien of er een reactie is op
de testvloeistof. Als er sprake is van een reactie, dan wordt de grootte van de reactie (zwelling) gemeten.
Bij een IGRA wordt een kleine hoeveelheid bloed afgenomen. In het laboratorium wordt vervolgens
getest of de witte bloedcellen reageren op de antistoffen van de tuberculosebacterie. Als dat zo is, of als er
een zwelling is bij de tuberculinehuidtest, betekent dat het lichaam afweerstoffen tegen tuberculose heeft
aangemaakt. Er bestaat dan een grote kans dat je (nog) geïnfecteerd bent met de tuberculosebacterie.
Sommige mensen die geïnfecteerd zijn met zowel HIV als tuberculose reageren niet op de
tuberculinehuidtest of de IGRA. Dit komt doordat het afweersysteem dat voor de reactie zorgt, niet naar
behoren werkt. Om deze reden wordt het onderzoek vaak met beide testen gedaan. Iedereen die HIVgeïnfecteerd is en een negatieve tuberculinehuidtest of IGRA heeft, dient toch ook andere medische
onderzoeken te ondergaan, vooral als hij of zij symptomen van de ziekte tuberculose heeft.
Wat moet ik doen als ik een tuberculose-infectie heb of de ziekte tuberculose?
Zorg voor de nodige vervolgonderzoeken. Volg het advies van je dokter op en neem de medicijnen in
volgens voorschrift. Tegenwoordig kunnen zowel een tuberculose-infectie als de ziekte tuberculose
behandeld en genezen worden met medicijnen.
Vooral voor mensen met zowel tuberculose als een HIV-infectie is het belangrijk dat zij hun tbcmedicatie innemen. Het door HIV verzwakte afweersysteem maakt het veel waarschijnlijker dat zij de
ziekte tuberculose ontwikkelen dan mensen die niet HIVgeïnfecteerd zijn.
Tuberculose is een van de weinige ziekten in relatie met HIV die eenvoudig kan worden voorkomen
en te genezen is met medicijnen.
Wil je meer informatie over tuberculose of wil je een onderzoek op tbc-infectie, bel dan je dokter of de
afdeling Tuberculosebestrijding van de GGD.
Naar: CDC 00-5378 Department of Health and Human Services www.cdc.gov/tb
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Bijlage 4.

Beleid bij leverfunctiestoornissen*

Als de ASAT en/of ALAT de normaalwaarde meer dan vijfmaal overstijgt moet alle antituberculose
medicatie worden gestopt. Na het staken van de antituberculose middelen normaliseren de transaminasen
meestal binnen 10-14 dagen bij een door rifampicine en/of isoniazide geïnduceerde hepatitis. Een door
pyrazinamide geïnduceerde hepatitis kan vier tot zes weken aanhouden na het staken van pyrazinamide.
Het kan noodzakelijk zijn ten minste drie niet-hepatotoxische middelen te geven totdat duidelijk is wat de
oorzaak is van de hepatotoxiciteit en totdat een geschikte definitieve behandeling kan worden gegeven.
Niet- of zelden hepatotoxische middelen zijn bijvoorbeeld ethambutol, levofloxacine en aminoglycosiden.
De potentieel hepatotoxische middelen worden een voor een hervat nadat de leverproeven zijn gedaald
tot minder dan twee keer de bovengrens van normaal. Omdat rifampicine wordt beschouwd als minder
hepatotoxisch dan isoniazide en pyrazinamide, wordt geadviseerd dit middel als eerste te
herintroduceren. Als er na ongeveer een week geen stijging is van de leverproeven kan isoniazide
worden hervat. Pyrazinamide kan worden geherintroduceerd een week na het hervatten van isoniazide,
als de leverproeven niet gestoord zijn. Als de patiënt weer klachten krijgt of als de leverproeven stijgen,
wordt geadviseerd het laatst toegevoegde antituberculosemiddel te staken. Als isoniazide en rifampicine
na herintroductie goed worden verdragen en de hepatitis ernstig was, mag men ervan uitgaan dat
pyrazinamide de oorzaak van de hepatitis is geweest. Geadviseerd wordt pyrazinamide dan weg te laten
uit het behandelschema. Wanneer nog geen twee maanden pyrazinamide was gegeven, dient de totale
behandelduur te worden verlengd tot negen (in plaats van zes) maanden HR(E).
*(NVALT-richtlijn Medicamenteuze behandeling van tuberculose, 2005, paragraaf 6.3, blz. 44)
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Bijlage 5.

Adressen HIV-behandelcentra en GGD’en

Klik op onderstaande link voor een overzicht van de adressen van de HIV-behandelcentra op website van
de Stichting HIV Monitoring (www.hiv-monitoring.nl)
link overzicht adressen HIV-behandelcentra
Klik op onderstaande link voor een overzicht van de GGD’en op de website van GGD Nederland
(www.ggd.nl)
link adressen GGD’en
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Bijlage 6.

Uitgangsvragen en beknopte omschrijving van de gerealiseerde
zoekvragen

Algemene beschrijving van de zoekstrategie
De PICO-methodiek is toegepast (patiënt-interventie-comparison-outcome). Per vraag zijn hieronder de
belangrijkste PICO-onderdelen genoemd die bij het zoeken zijn gebruikt en is beknopt aangegeven welke
zoektermen per genoemd onderdeel in EMBASE zijn gebruikt. In het algemeen zijn bij de diverse
vraagonderdelen vrijwel steeds gecontroleerde trefwoorden en free text termen gebruikt. Er is gezocht
vanaf september 2007 tot en met november 2011.
Ofschoon niet op bovenbeschreven wijze gezocht zijn relevante artikelen na deze periode ook bij de
literatuuronderbouwing meegenomen.
P = patiënt is geformuleerd via de combinatie van de volgende gecontroleerde trefwoorden en free text
termen voor tuberculose explode tuberculosis/all subheadings or ((tb or tbc or tuberculos*) in ti,ab) voor
HIV AIDS explode hiv/all or explode “HIV-Infections”/ all or (hiv or aids) in ti,ab
Ad 2. Diagnostiek tuberculose en HIV
- Welke HIV-geïnfecteerde moet worden getest, met welke test, hoe vaak moet worden getest en hoe
moet dit worden georganiseerd?
- Welke tuberculosepatiënten moeten worden getest op HIV?
Zoekacties:
P + testen + ev publicatietype
a. Tuberculose testen
Er is op de volgende manier gezocht naar tuberculose testen: “Tuberculin”/ all or “Tuberculin-Test”/ all
or explode “Tuberculosis”/ prevention-and-control or ((tuberculin near5 test) or (ppd near5 (positive or
negative))) in ti,ab
Het resultaat t.a.v. deze testen is ingeperkt tot systematische reviews en tevens zijn de observationele
studies bekeken waarin de CD4 count wordt gebruikt.
b. Interferon testen via
explode “Interferon-Type-II”/ all
c. Serodiagnostiek
“HIV-Seroprevalence”/ all or “AIDS-Serodiagnosis”/ all
Ad 4. Infectiepreventie
-Wijkt de infectiepreventie af bij immuungecompromitteerde patiënten en/of contacten?
-tbc-patiënt
-->
niet immuungecompromitteerde patiënten
-tbc-patiënt
-->
wel immuungecompromitteerde patiënten
-MDRtbc-patiënt
-->
wel/niet immuungecompromitteerde patiënten
- Wanneer moet een patiënt geïsoleerd worden?
- Wanneer kan de isolatie worden opgeheven. Wie beslist hierover?
- Hoe moet dit georganiseerd worden?
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Zoekacties:
1. P + infectiepreventie
explode “Disease-Transmission”/ all or “Infection-Control”/ all or “Patient-Isolation”/ all or
“Quarantine”/ all or explode tuberculosis/prevention-and-control, transmission or explode “HIVInfections”/ transmission
Ad 5. Behandeling van actieve tuberculose bij HIV-geïnfecteerden
- Welke tuberculosebehandeling is nodig bij HIV-geïnfecteerden?
-Wanneer moet worden begonnen met HIV-behandeling bij tbc-patiënten?
-Hoe moeten HIV- en tbc-behandeling worden gecombineerd, rekening houdend met bijkomende
problematiek zoals immuunreconstitutie?
-Hoe moeten HIV- en tbc-behandeling worden gecombineerd, rekening houdend met interacties,
waardoor vragen ontstaan m.b.t. werkzaamheid en mogelijke resistentievorming bij zowel tbc- als
HIV-medicatie?
Zoekacties:
1. P + medicatie TB + drug combinaties of interactions + systematic reviews.
Medicatie TB: explode tuberculosis/drug-therapy or explode “Antitubercular-Agents”/ all or ((tb or tbc or
tuberculos*) in ti,ab) and (drug-therapy in sh)) or explode “Rifamycins”/ all or “Ethambutol”/ all or
“Isoniazid”/ all or “Pyrazinamide”/ all or “Pyridoxine”/ all Drug combinaties of interactions: explode
“Drug-Therapy-Combination”/ administration-and-dosage or (interaction? in ti,ab)
2. P + medicatie HIV+ studietype studietype
Medicatie HIV (HAART):
“Antiretroviral-Therapy-Highly-Active”/ all or “Nevirapine”/ all or explode
“Nucleotides”/ analogs-and-derivatives or efavirenz or “HIV-Protease-Inhibitors”/ all subheadings or
nnrti in ti,ab or (Nonnucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor) in ti,ab
3. P + medicatie (TB of HIV) + DOT + studietype (systematic reviews or rct’s).
DOT is gezocht via “Directly-Observed-Therapy”/ all or “Patient-Compliance”/ all or (dot or (directly
near5 observed near5 therapy)) in ti,ab
4. P + organisatie + studietype (systematic reviews of rct’s or observationele studies).
Organisatie: “Patient-Centered-Care”/ all or “Comprehensive-Health-Care”/ all or explode “Patient-CarePlanning”/ all or explode “Primary-Health-Care”/ all or “Progressive-Patient-Care”/ all
5. P + recurrence + preventie
Recurrence : “Recurrence”/ all or recurrence in ti,ab
Preventie : prevention-and-control in sh
6. P + IRIS
IRIS: ((immune near reconstitution near inflammatory near syndrome) or IRIS) in ti,ab of immunology in
sh and explode “Inflammation”/ all
Ad 6. Tbc-contactonderzoek
Hoe moet tbc-contactonderzoek georganiseerd worden bij HIV-geïnfecteerde patiënten? Wie doet wat,
hoe moeten de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de GGD’en en alle betrokken
behandelaars op elkaar worden afgestemd?
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Ad 7. Rol van de (sociaal) verpleegkundige
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in verpleegkundige begeleiding bij HIVgeïnfecteerde tbcpatiënten ten opzichte van patiënten met alleen tuberculose of HIV?
Zoekacties:
Vraag 6 en 7 zoals gezocht door de subgroep verpleegkundigen in EMBASE vanaf september 2007:
1. P (alleen TB onderdeel) + nursing + studietype
P het TB onderdeel: Free text: tb or tbc or tuberculos* or exp tuberculosis Nursing: via het subheading
nursing Studietypen: guidelines, systematic reviews, rct’s of observationele studies.
2. P (alleen TB onderdeel) + nurses role + studietype (rct of observationele studies)
Nurses role: “Nurse’s-Role”/ all or “Public-Health-Nursing”/ all
3. P (P richtlijn, HIV + TB)+ Contactonderzoek + studietype (guidelines of systematicreviews of rct ‘s
of observationele studies)
Contactonderzoek: “Contact-Tracing”/ all or “Disease-Notification”/ all
4. P + begeleiding (DOT) + studietype (guidelines of systematic reviews of rct ‘s ofobservationele
studies)
Begeleiding: “Directly-Observed-Therapy”/ all
5. P + adherence + studietype (guidelines of systematic reviews of rct ‘s ofobservationele studies)
Adherence: “Patient-Compliance”/ all or “Treatment-Refusal”/ all
Ad 8. HIV-testen bij indicatie tot BCG-vaccinatie
Dienen niet in Nederland geboren kinderen van HIV-onbekende moeders op HIV te worden gescreend
alvorens zij een BCG-vaccinatie ontvangen, en zo ja, hoe moet dit worden uitgevoerd?
Zoekacties:
Vraag 8 : Gezocht werd in EMBASE met de volgende zoekstrategie, identiek aan de review van C.
Bannister en P. Azzopardi (ref. Journal of Tropical Pediatrics Vol. 55, No. 2), maar over een
aansluitende zoekperiode, te weten vanaf 2007 tot en met november 2011:
[(BCG OR Bacille Calmette Guerin OR Bacillus Calmette Guerin) AND (HIV or Human
Immunodeficiency Virus or AIDS or Acquired Immunodeficiency Syndrome)] OR [(‘HIV Infections’
[MeSH] OR ‘Acquired Immunodeficiency Syndrome’ [MeSH] OR ‘HIV’ [MeSH]) AND (‘BCG
Vaccine’ [MeSH])]. Begrenzingen: mensen, Engelse taal, alle kinderen 0–18 years.
Daarnaast TS= [(BCG OR Bacille Calmette Guerin OR Bacillus Calmette Guerin) AND (HIV or
Human Immunodeficiency Virus or AIDS or Acquired Immunodeficiency Syndrome) AND (Child
OR babies OR baby OR infant)] AND taal= Engels.
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