
 

 

Tuberculose 

De afdeling Tuberculosebestrijding van GGD Fryslân houdt zich bezig met het voorkómen, 

bestrijden en opsporen van tuberculose. 

Het tuberculoseteam bestaat uit 5 medisch technisch medewerkers, 2 sociaal 

verpleegkundigen en een tuberculose-arts. De sociaal verpleegkundigen bezoeken en 

begeleiden ook de patiënten die door de medisch specialist van het ziekenhuis zijn gemeld. 

De gemiddelde behandelduur van tuberculose is 6 maanden.  

In Nederland neemt het aantal patiënten met tuberculose af. Friesland heeft gemiddeld 

tussen de 25 à 30 patiënten per jaar. 

Wie lopen meer risico? 

Er zijn risicogroepen bij wie de kans groter is op het krijgen van tuberculose of een 

tuberculose-infectie. Dit geldt voor asielzoekers en immigranten die afkomstig zijn uit 

endemische gebieden waar veel tuberculose voorkomt. 

Maar ook drugsverslaafden, dak-en thuislozen en personen met een verminderde afweer 

voor infecties, zoals Hiv-geïnfecteerden en immuungecompromitteerden lopen meer risico. 

Deze personen worden in geval van een contact met een besmettelijke bron met voorrang 

onderzocht. 

Wat zijn de klachten? 

De meest voorkomende klachten bij tuberculose zijn langdurig hoesten, langer dan 3 weken 

en soms met (bloederig) slijm, vermoeidheid, koorts, nachtzweten, gebrek aan eetlust en 

gewichtsverlies. Omdat dit hele algemene klachten zijn die ook bij veel andere ziektebeelden 

passen, is het lastig om tuberculose direct te herkennen. Bovendien neemt het aantal 

tuberculosepatiënten af, waardoor er in een gemiddelde huisartsenpraktijk weinig of geen 

patiënten met tuberculose meer zijn. 

Echter zonder een goede behandeling kan een patiënt ernstig ziek worden en zelfs 

overlijden. Derhalve is het van belang om waakzaam te zijn om tuberculose tijdig te 

ontdekken. 

Hoe onderzoeken wij op tbc of latente tuberculose-infectie? 

Aan de hand van onderstaande onderzoeken kunnen wij aantonen of iemand geïnfecteerd is 

met de tuberculosebacterie: 

 De mantouxtest (tuberculinehuidtest).  

 De Interferon Gamma Release Assay (igra). Deze test wordt vaak gebruikt als 

vervolg op de mantoux wanneer die een positieve uitslag geeft. 

 Een röntgenfoto van de longen om te zien of er afwijkingen zijn. 

 Bacteriologisch onderzoek wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn voor tuberculose. 
In de meeste gevallen zal er dan sputumonderzoek plaatsvinden. 
 

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 

de tuberculose- afdeling van de GGD. 



Contact: Tuberculosebestrijding GGD Fryslân, telefoon 088 22 99 225 

E-mail: tbcleeuwarden@ggdfryslan.nl 

mailto:tbcleeuwarden@ggdfryslan.nl


 

https://www.kncvtbc.org/over-tuberculose/download-hi-res

