THEMA TUBERCULOSE

Mondiale blik op tuberculose en recente
ontwikkelingen in de tuberculosediagnostiek
Kristin Kremer, Kitty van Weezenbeek

Samenvatting
Tuberculose (tbc) eiste in 2020 ruim 1,5 miljoen
mensenlevens. De covid-19-pandemie leidde wereldwijd tot een significante afname van de opsporing en
behandeling van tbc-patiënten. Hierdoor is de
vooruitgang in de tbc-bestrijding in de laatste jaren
tenietgedaan, ondanks belangrijke ontwikkelingen op
het gebied van tbc-diagnostiek en behandeling. Dit
artikel vat de meest recente adviezen van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en innovaties
op het gebied van tbc-diagnostiek samen.
WHO adviseert sinds 2010 een snelle gevoelige
moleculaire test, de Xpert MTB/RIF-test, voor de
initiële diagnose van tbc. De wereldwijde introductie
van deze test die simultaan tbc en rifampicineresistentiegeassocieerde mutaties aantoont, heeft
geleid tot een belangrijke toename van de opsporing
van (multiresistente) tbc. KNCV Tuberculosefonds
heeft een methode ontwikkeld om met technologie tbc
in ontlasting van kinderen en mensen met hivinfectie
te detecteren. KNCV is ook een demonstratieproject
gestart om toepassing van draagbare sequencingapparaten voor de diagnostiek van tbc en andere
infectieziekten te evalueren in lage- en middeninkomenslanden. Met next-generation sequencing kan
speciesdeterminatie, detectie van resistentiegerelateerde mutaties en epidemiologische typering worden
gecombineerd, ter bevordering van individuele patiëntenzorg en directe verzameling van informatie over de
verspreiding van infectieziekten en medicijnresistentie voor mondiale beleidsontwikkeling.

Summary
Tuberculosis (TB) claimed more than 1.5 million lives
in 2020. The covid-19 pandemic led to a significant
decrease in the detection and treatment of TB patients
worldwide. This has offset progress in TB control in
recent years, despite important developments in TB
diagnosis and treatment. This article summarizes the
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latest advice from the World Health Organization
(WHO) and innovations in the field of TB diagnostics.
Since 2010, WHO recommends a rapid sensitive
molecular test, the Xpert MTB/RIF-test, for the initial
diagnosis of TB. The worldwide introduction of this test,
which simultaneously detects TB and rifampicin
resistance-associated mutations, has led to a
significant increase in the detection of (multidrug
resistant) TB. KNCV Tuberculosis Foundation has
developed a method to use this technology to detect
TB in feces of children and people with HIV infection.
KNCV has also started a demonstration project to
evaluate the application of portable sequencing
devices for the diagnosis of TB and other infectious
diseases in low- and middle-income countries. Nextgeneration sequencing can combine species
determination, resistance-related mutation detection
and epidemiological typing to promote individual
patient care and real-time collection of information on
the spread of infectious diseases and drug resistance
for global policy development.

De wereldwijde tuberculosesituatie en de
invloed van covid19
Tuberculose (tbc) heeft de twijfelachtige eer om de
dertiende plaats in te nemen op de mondiale ranglijst
van doodsoorzaken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat in 2020 in totaal 10 miljoen
mensen tbc ontwikkelden en 1,3 miljoen hivnegatieve
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en 214.000 hivpositieve patiënten overleden aan de
gevolgen van tbc [1]. Hiermee is de sterfte na jaren van
daling weer terug op het niveau van 2017. Dit is het
gevolg van de covid-19-pandemie, die leidde tot een
wereldwijde ontwrichting van de gezondheidszorg en
dientengevolge afname van de opsporing van nieuwe
tbc-patiënten, van 7,1 miljoen in 2019 naar 5,8 miljoen
patiënten in 2020. Daarmee is de ziektelast na jaren
van forse investeringen in opsporing en behandeling
van tuberculose weer terug op het niveau van 2012 en
niet op koers om de mondiale tbc-doelen te halen. De
voorlopige cijfers voor 2021 tonen dat de situatie in het
tweede covid-19-jaar eerder slechter dan beter
geworden is. De daling van de tbc-incidentie is feitelijk
tot stilstand gekomen [1].
Ook de opsporing en (preventieve) behandeling van
tbc-infecties en medicijnresistente tbc wordt door
covid-19 ondermijnd. Het aantal behandelingen van
resistente tbc nam - na een jarenlange toename - met
15 procent af [1]. In 2020 werd slechts één op de drie
patiënten met medicijnresistente tbc behandeld, met
alle gevolgen voor de onbehandelde patiënten zelf en
de verspreiding van deze ernstige vorm van tbc.
Daarbij moet wel worden aangetekend dat het (nog)

onduidelijk is in hoeverre covid-19-gerelateerde
infectiepreventie (maskers, ventilatie, afstand) de
transmissie van tbc beïnvloedt.
De covid-19-pandemie leert dat vele factoren een rol
spelen, waarbij het gedrag van patiënten, de capaciteit
van de gezondheidszorg, en het falen van logistieke
systemen grote invloed hebben [1]. Patiënten waren
terughoudend om zorg te zoeken in een overvolle en
overbelaste gezondheidszorg en er waren grote
problemen bij de aankoop en distributie van
laboratoriumbenodigdheden, medicijnen en geschikte
maskers. Ook de teruglopende fondsen voor de
mondiale tuberculosebestrijding hebben een rol
gespeeld. Zo was in 2020 een half miljard dollar minder
beschikbaar dan in 2019, en ligt de mondiale besteding
59 procent lager dan wat noodzakelijk wordt geacht [1].
Daarbij is het verontrustend dat veel lageinkomenslanden in grote mate afhankelijk zijn van
externe financiering voor essentiële aspecten van de
bestrijding. op zich is dat verwonderlijk omdat studies
hebben uitgewezen dat tbc-bestrijding een zeer
verstandige investering is die gemiddeld dertig keer de
inleg opbrengt [2] (figuur 1).

Figuur 1. Rendement op investering voor elke Amerikaanse dollar uitgegeven aan de meest
kosteneffectieve gezondheidsinterventies (bron: Verenigde Naties, 2013 [2]).
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Diagnostiek van (medicijnresistente) tbc
In 2020 werd bij 4,8 miljoen patiënten longtuberculose
opgespoord, waarvan 59 procent bacteriologisch
bevestigd was [1]. Dit percentage is sinds 2005 stabiel
gebleven en valt in rijke landen veel hoger uit (mediaan
81 procent) dan in lage-inkomenslanden, waar vaak
de capaciteit ontbreekt om een klinische diagnose te
bevestigen. Hoewel de WHO een WHO-goedgekeurde
snelle en gevoelige moleculaire test adviseert voor de
initiële diagnose van tbc, en deze testen voor sterk
gereduceerde prijzen beschikbaar worden gesteld,
werden deze in 2020 slechts bij een derde van de tbcpatiënten toegepast. In veel situaties wordt nog
gebruikgemaakt van een microscopische diagnose,
een zeer arbeidsintensieve en ongevoelige methode
die geen informatie geeft over resistentie. Met de
capaciteit om M. tuberculosis te kweken en conventionele resistentiebepalingen uit te voeren is het
wereldwijd nog slechter gesteld. Ondanks de steun van
vele donoren en technische partners is het enorm
moeilijk gebleken om netwerken op te zetten van
laboratoria met voldoende bioveiligheid, effectieve
kwaliteitssystemen, bevoorrading, bemensing en
toereikende logistieke oplossingen voor patiënten uit
de periferie. Dit vormt een groot probleem omdat de
eerdergenoemde snelle moleculaire testen niet
gebruikt kunnen worden om de behandeling te
monitoren en zo nodig bij te stellen. Hiervoor zijn microscopie, kweek en gevoeligheidsbepalingen nodig. Met
name bij de behandeling van multiresistente en
extensief resistente (MDR/XDR) tbc is dit van groot
belang.
De introductie van moleculaire testen die ook
resistentie tegen rifampicine en quinolonen registreren
heeft een enorme bijdrage geleverd aan de diagnose
en overleving van patiënten met MDR en XDR-tbc. De
dekkingsgraad van de bepaling van rifampicineresistentie is door de introductie van de moleculaire
testen in alle delen van de wereld flink gestegen,
waarbij Europa vooroploopt (93 procent). Van de 30
landen met de meeste rifampicine-resistente tbcpatiënten, bereikten 18 landen een dekkingsgraad van
boven de 80 procent [1] (figuur 2). De combinatie van
snelle resistentiebepalingen en de nieuwe door de
WHO geadviseerde kortere orale behandelingen van
MDR- en (pre-)XDR-tbc [3], zoals de zes maanden
durende behandeling van pre-XDR-tbc met een
innovatieve combinatie van drie medicijnen onder
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'operational research', vormen een doorbraak in de
bestrijding van medicijnresistente tbc wereldwijd. Bij
beide ontwikkelingen heeft het Nederlandse KNCV
Tuberculosefonds internationaal een belangrijke rol
gespeeld, zowel bij WHO-richtlijnontwikkeling als bij de
programmatische introductie in lage- en middeninkomenslanden in Azië, Oost-Europa en Afrika.
Hieronder geven we een overzicht van de recent
geactualiseerde WHO-richtlijnen voor tbc-diagnostiek,
de nieuwe definitie van (pre-)XDR-tbc, de belangrijkste
innovaties in de tbc-diagnostiek en enkele praktijkvoorbeelden van capaciteitsopbouw.

WHOrichtlijnen voor nieuwe tbc
diagnostiek
Voordat nieuwe diagnostische testen voor tbc door de
WHO aanbevolen worden, moeten deze eerst
geëvalueerd worden in demonstratieprojecten in
uiteenlopende geografische en socio-economische
omstandigheden. Daarna volgt een WHO-beoordeling
met behulp van het GRADE-proces (grading of
recommendations assessment, development and
evaluation). Dit proces omvat een systematische
literatuurreview en een wetenschappelijke analyse van
de demonstratiestudies door een WHO-expertcommissie. Het doel is een koppeling van de technische validatie (gevoeligheid, specificiteit, voorspellende waarde onder verschillende epidemiologische omstandigheden) aan de toepasbaarheid
onder routineomstandigheden in lage- en middeninkomenslanden (complexiteit, onderhoud, kosten,
personele behoeften, et cetera). De WHO geeft zowel
negatief als positief advies. Voor testen die zij
aanbeveelt, volgt een gefaseerde introductie, waarbij
informatie verzameld en gepubliceerd wordt over hoe
deze het best opgeschaald kunnen worden.
In 2011 publiceerde de WHO de eerste testspecifieke
beleidsrichtlijnen en daarna volgden productspecifieke
aanbevelingen voor verschillende andere testen voor
tbc-diagnostiek. Maar gezien het groeiend aantal
nieuwe testen met vergelijkbare toepassingen hanteert
de WHO sinds december 2020 een nieuwe aanpak [4].
De WHO beveelt nu op technologie gebaseerde
klassen aan van producten met vergelijkbare kenmerken en functies. Deze aanpak zal naar verwachting
het concurrentievermogen op het gebied van testprijs,
kwaliteit en service vergroten. Het zal ook de revisie
van de richtlijnen vereenvoudigen en versnellen.

Figuur 2. Percentage nieuwe en terugkerende pulmonale tbc-patiënten met bacteriologische
bevestiging (boven) en bacteriologisch bevestigde pulmonale tbc-patiënten getest voor rifampicineresistentie (onder), 2020 (bron: Wereldgezondheidsorganisatie 2021 [1]).
Bacteriologisch bevestigde patiënten zijn gedefinieerd als mensen gediagnosticeerd met tbc met behulp
van kweek, snelle moleculaire testen aanbevolen door de WHO of sputummicroscopie.
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Eerdere productgebaseerde aanbevelingen zijn nog
steeds geldig en zullen met toekomstige herzieningen
in het klassegebaseerde systeem worden geïntegreerd [4].
De technologieklassen voor beleidsaanbevelingen
worden gedefinieerd door complexiteit van de
testimplementatie, het type technologie en het doel van
de test [4]. Het complexiteitsniveau is gebaseerd op de
benodigde infrastructuur, apparatuur en laboratoriumpersoneelsvaardigheden en wordt geclassificeerd als
eenvoudig, laag, matig of hoog. In termen van

technologietype zijn er twee groepen NAAT’s (nucleic
acid amplification tests); de ene gebruikt automatisering, de andere omgekeerde hybridisatie. Het
doel van de test heeft betrekking op de beoogde
toepassing van het product: de diagnose van tbc en/
of detectie van resistentie tegen eerste- en/of
tweedelijnsgeneesmiddelen.
Met de herziening in 2021 van het WHO-handboek
over tbc-diagnostiek kwamen er drie nieuwe klassen
van NAAT’s bij waarvoor specifieke aanbevelingen
werden gedaan [4]. De klassen zijn: i) matig complexe

Tabel 1. Overzicht van alle momenteel door de WHO aanbevolen snelle testen voor de initiële en follow-up
diagnose van tbc (bron: WHO [4]). De WHO heeft elk van deze testen beoordeeld en goedgekeurd en heeft
aanbevelingen ontwikkeld voor het gebruik ervan.

Test naam/
Doel [technologieklasse]
(Fabrikant)
Initiële diagnose van tbc met
resistentiedetectie
Xpert MTB/RIF (Cepheid,
Sunnyvale, CA, USA)
Xpert MTB/RIF Ultra (Cepheid)
Truenat MTB (plus) & MTB-RIF
(Molbio Diagnostics, Verna, Goa,
India)
[Matig-complexe
geautomatiseerde NAAT’s]
(diverse**)
Initiële diagnose van tbc
zonder resistentiedetectie
TB-LAMP (Eiken Chemical, Taitoku, Tokyo, Japan)
LF-LAM (AlereLAM; Abbott
Laboratories, Lake Bluff, IL, USA)
Vervolgdiagnose na tbc-bevestiging
[Laag-complexe
geautomatiseerde NAATs]; Xpert
MTB/XDR (Cepheid)
GenoType MTBDRplus (Hain
Lifescience, Nehren, Duitsland)
GenoType MTBDRsl (Hain
Lifescience)
[Hoogcomlexe hybridisatie
NAAT’s]; GenoScholar PZA-TB
(Nipro, Osaka, Japan)

Resistentie
Uitvoering
detectie*

Systeembasis

Target Techniek

Cartridge

DNA

Cartridge

DNA

Real-time PCR (cyclus
drempelanalyse)
Real-time PCR
(smelttemperatuur analyse)

DNA

Real-time micro-PCR

RIF

Grotendeels
automatisch
Grotendeels
automatisch

RIF

Semiautomatisch Chip

RIF, INH

Grotendeels
automatisch

Nee

Semiautomatisch
of handmatig
Tube

Nee

Handmatig

Strip

Loop-mediated isothermal
DNA amplification
Antigenen Immunocapture

INH, FQs,
ETO, SLDs

Grotendeels
automatisch

Cartridge

DNA

Real-time PCR

RIF, INH

Semiautomatisch Strip
of handmatig
Semiautomatisch Strip
of handmatig
Semiautomatisch Strip
of handmatig

DNA

Line probe assay

DNA

Line probe assay

DNA

Line probe assay

RIF

FQs, AMK
PZA

Verschillend DNA

Real-time PCR

USA = United States of America; NAAT’s = nucleic acid amplification tests; DNA = deoxyribonucleic acid; PCR = polymerase
chain reaction; *RIF rifampicine; INH = isoniazide; FQ’s = fluorchinolonen; ETO = ethionamide; SLD’s = second-line injectable
drugs (amikacine, kanamycine en capreomycine); AMK = amikacine; PZA = pyrazinamide; ** Abbott RealTime MTB and MTB
RIF/INH (Abbott Molecular Inc., Des Plaines, IL, USA), BD MAX MDR-TB (Becton, Dickinson and Company, Franklin Lakes,
USA), Bruker-Hain FluoroType MTBDR (Hain Lifescience), Bruker-Hain FluoroType MTBDR (Hain Lifescience).
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geautomatiseerde NAAT’s voor detectie van tbc en
resistentie tegen rifampicine en isoniazide (vier
verschillende producten); ii) geautomatiseerde NAAT’s
met lage complexiteit voor detectie van resistentie
tegen isoniazide en tweedelijns anti-tbc-middelen
(Xpert MTB/XDR); en iii) hoog complexe omgekeerde
hybridi-satie NAAT’s voor detectie van resistentie
tegen pyrazinamide (GenoScholar PZA-TB II). Tabel 1
geeft een overzicht van WHO-goedgekeurde
producten. De specifieke aanbevelingen per test
verschillen; zo wordt de LF-LAM-test aanbevolen voor
hivpositieve patiën-ten. Deze laminaire flow (LF)
sneltest toont het antigeen lipoarabinomannan (LAM)
aan in urine. Alle WHO-goedgekeurde snelle testen
kunnen gebruikt worden voor pulmonale tbc, maar voor
sommige testen ontbreekt nog bewijs voor het testen
van ander patiëntmateriaal. De WHO beveelt het
gebruik van LF-LAM wel ook aan voor extrapulmonale
tbc en de Xpert-test ook voor extra-pulmonale tbc en
tbc-meningitis. De WHO beveelt aan om in alle
instellingen voor iedereen met symptomen van tbc een
snelle techniek te gebruiken als eerste diagnostische
test om M. tuberculosis complex en rifampicineresistentie te detecteren, om ervoor te zorgen dat de
juiste behandeling snel kan worden gestart [4].

Gamechanger: de Xpert MTB/RIFtest
In de afgelopen jaren is het diagnostische landschap
uitgebreid met moleculaire testen. Vanaf 2008 werden
line-probe assays aanbevolen door de WHO. Deze
verkorten de detectie van resistentie in vergelijking met
kweekgebaseerde gevoeligheidsbepalingen van 2-3
maanden tot enkele dagen tot 2 weken. In 2010 werd
de Xpert MTB/RIF-test, op het GeneXpert platform
(Cepheid, Sunnyvale, CA, USA) door de WHO
aanbevolen voor de initiële diagnose van tbc. Dit
betekende een breuk met meer dan een halve eeuw
goedkope microscopienetwerken in Azië en Afrika. Een
simpele voorbewerking van het sputum volstaat
waarna DNA-extractie en een PCR volgt in een
cartridge in de GeneXpert. Simultaan wordt M.
tuberculosis complex en resistentie tegen rifampicine
gedetecteerd. Rifampicine draagt als eerstelijnsmedicijn bij aan sterilisatie en daarmee aan de
preventie van recidieven. De kweekmethode nam vier
tot zes weken in beslag, de Xpert MTB/RIF-test van
monsterafname tot resultaat slechts enkele uren. Deze
tijdswinst heeft belangrijke consequenties voor de
patiënt en de bestrijding van MDR/XDR-tbc.

De test is inmiddels in meer dan 130 landen ingevoerd
en het gebruik groeit. De positief-voorspellende
waarde is in landen met een zeer lage incidentie van
tbc uiteraard kleiner dan in landen waar tbc veel
voorkomt [4]. De Xpert is een ware gamechanger
gebleken voor de diagnostiek van (multiresistente) tbc.
In 2020 is de meer gevoelige Xpert MTB/RIF Ultra-test
goedgekeurd door de WHO [5,6].
Zuid-Afrika was een van de eerste lage-inkomenslanden die de Xpert MTB/RIF-test implementeerden in
het nationale algoritme voor tbc-diagnose en de test
op grote schaal toepasten [7]. In 2017 waren daar 314
GeneXpertmachines in gebruik en werden er meer dan
acht miljoen testen uitgevoerd, goed voor meer dan de
helft van het wereldwijde gebruik van Xpert MTB/RIFtestcartridges [7]. Het KNCV Tuberculosefonds heeft
in tien landen bijgedragen aan het invoeren van de
GeneXpert, waaronder in Nigeria, waar de Xpert MTB/
RIF-test in 2011 werd geïntroduceerd. Het programma
werd uitgevoerd in samenwerking met de Nigeriaanse
overheid, de steun van het United States Agency for
International Development (USAID) en onder toezicht
van het Nationale TB Programma [8].
Cepheid, het bedrijf dat GeneXpert-machines
produceert, heeft het Tuberculosefonds in 2014 aangesteld als geautoriseerde serviceverlener in Nigeria
met als doel de stilstandtijd van de machines te
beperken. Het KNCV heeft naast de installatie van vele
honderden GeneX-pertmachines ook lokale capaciteit
opgebouwd voor onderhoud, machinekalibraties,
probleemoplossing en digitale connecties met alle
machines in het land. Dit maakt het mogelijk om op
nationaal niveau het gebruik, de resultaten, het
onderhoud en de bevoorrading te analyseren en
coördineren. Inmiddels worden in Nigeria 413
GeneXpertmachines gebruikt in de strijd tegen tbc, hiv
en covid-19 [9]. GeneXpert-machines worden ook
toegepast in mobiele testtrucks die kunnen worden
ingezet voor onderzoek van risicogroepen of op
afgelegen locaties (figuur 3, pag. 82) [9].
Voor kinderen en mensen met hiv is het vaak heel
moeilijk om sputum op te hoesten en is er vaak sprake
van tbc met een lage bacillaire lading. Invasieve
diagnostiek (scopie) is duur en pijnlijk en vaak niet
beschikbaar. Testen van ontlasting is voor deze
groepen een waardevolle aanvulling in de diagnostiek.
Recent zijn verschillende ontlastingsverwerkingsmethoden gepubliceerd voor het testen op de aanwe-
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zigheid van M. tuberculosis-complex DNA, maar deze
methoden zijn complex, arbeidsintensief, tijdrovend,
en behoeven specifieke veiligheidsmaatregelen en
een goede infrastructuur [10].
Het KNCV Tuberculosefonds besefte dat dit geen
oplossing zou bieden voor de landen waar kinder-tbc
het meeste voorkomt. Daarom ontwikkelde zij een
eenvoudig en goedkoop alternatief en toonde in Afrika
en Azië aan dat deze ontlastingsverwerkingsmethode
gebruikt kan worden voor GeneXperttesting [11]. De
methode maakt een bacteriologische diagnose van
(medicijnresistente) tbc bij kinderen en hiv-geïnfecteerden mogelijk zodat vroegtijdig de juiste
behandeling ingezet kan worden en langdurige zorgzoektrajecten en extra kosten voor de patiënt en het
gezondheidssysteem vermeden worden. Het KNCV
Tuberculosefonds ondersteunt de implementatie van
deze test(figuur 4, pag. 84). De WHO heeft recentelijk
het gebruik van ontlasting aanbevolen als primair
monstertype voor de diagnose van tbc bij kinderen [5].

Nieuwe definitie voor (pre)XDRtbc en
resistentiediagnostiek
De behandeling van tbc heeft recent aanzienlijke
veranderingen
ondergaan,
waarbij
nieuwe
geneesmiddelen en combinatietherapieën worden
aanbevolen. In 2020 werden nieuwe definities
geïntroduceerd [3]; pre-XDR-tbc wordt gedefinieerd
als resistentie tegen ten minste rifampicine en een
fluorchinolon en XDR-tbc heeft aanvullend nog
resistentie tegen ten minste één extra groep A-medicijn
zoals bedaquiline of linezolid [3]. De veranderingen in
de behandeling van tbc vereisen een opschaling van
de capaciteit van gevoeligheidsbepalingen, met name
voor nieuwe en hergebruikte geneesmiddelen.
De WHO heeft in 2018 de kritische concentraties voor
fenotypische gevoeligheidsbepalingen bijgewerkt om
de nieuwe en hergebruikte geneesmiddelen op te
nemen en recent ook de kritische concentratie voor
rifampicine in de mycobacteriën groei-indicatorbuis
(MGIT) en 7H10 vloeibare media verlaagd [12, 13]. Een

Figuur 3. Praktijkvoorbeeld 1: Wellness on Wheels (WoW) trucks (bron en foto: KNCV Tuberculosefonds [9]).
Sinds 2018 worden WoW-trucks ingezet in Nigeria, door het KNCV Tuberculosefonds, in samenwerking met de
WHO, het nationale tbc-programma en sleutelpersonen uit de gemeenschap, om mensen met slechte toegang
tot gezondheidszorg te bereiken en te testen op tbc. Vermoedelijke tbc-patiënten worden gescreend met behulp
van speciale software die röntgenfoto’s digitaal beoordeelt. Sputummonsters worden onderzocht op tbc met een
GeneXpertmachine, en sinds juni 2020 ook op covid-19. In afgelegen gebieden kunnen met deze mobiele
gezondheidsklinieken zo’n 100 mensen per dag op beide infectieziekten getest worden. Het KNCV
Tuberculosefonds heeft vergelijkbare projecten in vijf andere landen.
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verantwoorde introductie van de nieuwe pre-XDR-tbc
en XDR-tbc-definities en nieuwe behandelschema’s
vereisen een snelle opschaling van relevante
resistentiebepalingen in landen waar MDR/XDR-tbc
veel voorkomt.

Tbcdiagnostiek nu en in de toekomst
Met next-generation sequencing (NGS)-methoden
kunnen speciesdeterminatie en detectie van
resistentiegeassocieerde mutaties voor veel tbcgeneesmiddelen worden gecombineerd. Ook kunnen
fylogenetische afstamming, overdraagbaarheid en/of
pathogeniciteit worden bepaald. Deze techniek wordt
gebruikt in verschillende hoge-inkomenslanden, waaronder Nederland, voor epidemiologisch onderzoek ter
ondersteuning van het bron- en contactonderzoek.
Een pilotstudie naar de bruikbaarheid van NGS voor
surveillance van tbc in de EU/EER toonde aan dat
NGS-gebaseerde surveillance haalbaar is en de
dynamiek van binnenlandse en grensoverschrijdende
rifampicine-resistenteen
MDR-tbc-transmissie
tussen EU/EER-landen efficiënt kan ophelderen [14].
Uit deze studie kwam naar voren dat een Europees
NGS-surveillancesysteem voor tbc moet worden
versterkt door nationale geïntegreerde systemen voor
NGS-surveillance. Ook bleek hieruit de noodzaak om
procedures te ontwikkelen voor internationaal
onderzoek van grensoverschrijdende clusters van
identieke stammen [14].
Op NGS-gebaseerde resistentiedetectie heeft het
potentieel om de behoefte aan fenotypische gevoeligheidsbepalingen voor klinische en epidemiologische
doeleinden te verminderen. Het toepassen van NGS
in een land als Nederland, met een lage tbc-incidentie
en lage prevalentie van resistentie, kan de behoefte
aan fenotypische gevoeligheidsbepalingen tot 10
procent van de isolaten reduceren en nauwkeurig
mutaties detecteren die verband houden met lage
resistentie, die vaak gemist worden in conventionele
gevoeligheidsbepalingen [15]. Op NGS-gebaseerde
resistentiedetectie kan met name nuttig zijn voor
geneesmiddelen waarvoor fenotypische testen onbetrouwbaar zijn, of in omgevingen waar de capaciteit
voor betrouwbare fenotypische gevoeligheidsbepalingen ontbreekt. Dat laatste is in veel landen het
geval.
De benodigde infrastructuur, computercapaciteit en expertise voor de huidige NGS-systemen is echter

dermate hoog dat het de implementatie van op NGSgebaseerde gevoeligheidsbepalingen beperkt. In
eerste instantie zal capaciteitsopbouw gericht zijn op
nationale tbc-referentielaboratoria en goed presterende regionale tbc-referentielaboratoria. Een ander
nadeel
van
NGS-gebaseerde
gevoeligheidsbepalingen is dat nog niet alle resistentiegerelateerde
mutaties bekend zijn en dat van niet alle mutaties
bekend is of deze klinisch relevant zijn. Daarom heeft
de WHO in 2021 een catalogus uitgebracht met de
momenteel bekende resistentie-gerelateerde mutaties
van M. tuberculosis [16]. Deze catalogus biedt een
gestandaardiseerde referentie voor de interpretatie
van resistentie tegen tbc-geneesmiddelen [16].
Momenteel voert de Stichting Innovatieve Nieuwe
Diagnostiek (ook wel bekend als FIND, Foundation for
Innovative New Diagnostics) een evaluatiestudie uit
van drie op amplificatie gebaseerde NGS-testen voor
het detecteren van resistente tbc rechtstreeks uit
sputummonsters. Deze testen zijn nog niet beoordeeld
of goedgekeurd door de WHO.
Na tientallen jaren van stilstand in de diagnostiek van
tbc, is er nu een veelbelovende pijplijn met meer dan
50 verschillende testen voor verschillende doeleinden.
Daaronder bevinden zich verschillende snelle biomarkergebaseerde en non-sputumgebaseerde testen
voor de detectie van tbc, PCR/line probe assays voor
de detectie van tbc, testen die de ontwikkeling van
infectie naar actieve ziekte voorspellen, PCR-, PCR/
line probe assay- en NGS-gebaseerde gevoeligheidsbepalingen, en testen voor het monitoren van de
behandeling. Ten slotte zijn ook triagetesten in
ontwikkeling voor het identificeren van mensen die
verdacht worden van tbc, op basis van immunoassays
of spectroscopie. FIND houdt alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van tbc-diagnostiek bij en leidt
ook de meeste evaluatiestudies.
Het KNCV Tuberculosefonds rolt het testen van
ontlasting met de GeneXperttechnologie uit (figuur 4,
pag. 84) en is onder andere betrokken bij de evaluatie
van snelle biomarker- en non-sputumgebaseerde
testen voor de detectie van tbc en covid-19 en de
evaluatie van een triage immunoassay. In 2021 is het
KNCV Tuberculosefonds een demonstratieproject
gestart in Kirgizië, Tanzania en Vietnam om het
sequensen met behulp van draagbare apparaten te
evalueren voor de diagnose van (resistente)
tuberculose en overige infectieziekten en antimicrobiële resistentie. Hierbij zullen de effectiviteit,
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Figuur 4. Praktijkvoorbeeld 2. Trainingen voor het testen
van ontlasting (bron en foto: KNCV Tuberculosefonds).
De diagnose tbc wordt veelal gebaseerd op het testen
van sputum dat uit de longen wordt opgehoest.
Het KNCV Tuberculosefonds ontwikkelde een uiterst
simpele methode om ontlasting voor te bewerken zodat
deze onderzocht kan worden met behulp van de
GeneXperttesten [11]. De test werd succesvol gepilot in
Ethiopië, Indonesië en Vietnam. Inmiddels is Vietnam
het eerste land ter wereld dat deze methode routinematig gebruikt om tbc met ontlasting te diagnosticeren.

haalbaarheid, acceptatie en kosten geëvalueerd
worden van het gebruik van NGS dichter bij het
zorgpunt in lage- en middeninkomenslanden. Deze
ervaringen zijn onontbeerlijk voor WHO-richtlijnontwikkeling en voor rationele inzet van menskracht en
middelen in de bestrijding van infectieziekten, waarbij
zowel de individuele patiëntenzorg als de directe
informatieverzameling over de verspreiding van
infectieziekten en gerelateerde medicijnresistentie
centraal staan. Deze informatie is ook essentieel voor
de mondiale beleidsontwikkeling op het gebied van
infectieziektenbestrijding, antimicrobiële resistentie en
pandemieën.
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