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Tuberculose

Epidemiologie

Tuberculose is een infectieziekte die de mens al duizenden jaren achtervolgt. Tuberculose 
wordt veroorzaakt door de tuberkelbacillen, waarvan de officiële benaming Mycobacterium 
tuberculosis is. Wereldwijd ontwikkelen ruim 8 miljoen mensen actieve tuberculose per jaar, 
terwijl ongeveer een derde van de wereldbevolking de tuberkelbacil met zich meedraagt 
zonder er ziek van te zijn. Deze mensen hebben een latente tuberculose-infectie. Dit 
komt er in het kort op neer dat deze mensen besmet zijn met de tuberkelbacil en dat hun 
afweersysteem de aanwezigheid van de tuberkelbacil in het lichaam herkent bij aanvullend 
onderzoek. Slechts een kleine minderheid van deze besmette mensen zullen ooit ziek worden 
en actieve tuberculose krijgen. In 2014 zijn er wereldwijd zo’n 1,3 miljoen mensen overleden 
aan tuberculose. Degenen die genezen hebben regelmatig een verminderde kwaliteit van 
leven en soms ook een verminderde levensverwachting door ernstige restschade die is 
ontstaan door de tuberculose, sequelae genaamd. Helaas weten we nog erg weinig over hoe 
vaak dit nu precies voorkomt. Omdat tuberculose een gevaar voor de volksgezondheid is, 
is het in Nederland een aangifteplichtige infectieziekte. Dat wil zeggen dat een patiënt bij 
de GGD gemeld moet worden. Hierdoor weten we precies hoe vaak tuberculose voorkomt. 
In Nederland daalt het aantal nieuwe tuberculosegevallen gestaag; in 2014 waren er nog 
maar 823 nieuwe patiënten.

In de buitenlucht kan de tuberkelbacil hooguit maar een paar uur overleven; de bacterie is 
gevoelig voor uitdroging en (ultraviolet) licht. De tuberkelbacil overleeft goed bij de mens, dit 
maakt de mens tot het belangrijkste reservoir voor de tuberkelbacil. De menselijke populatie 
vormt dan ook de belangrijkste overlevingskans voor de tuberkelbacil en vanuit het menselijke 
reservoir vindt verspreiding plaats. Misschien is die relatie wederkerig; waarschijnlijk heeft 
een voorloper van de tuberkelbacil zich samen met de mens in verschillende golven vanuit 
Afrika over de hele wereld verspreid. Behalve door de tuberkelbacil zelf kunnen mensen 
ook tuberculose ontwikkelen door aan de tuberkelbacil sterk verwante bacteriën die we 
gezamenlijk ook wel het Mycobacterium tuberculosis complex noemen. De meeste bacillen 
uit het Mycobacterium tuberculosis complex hebben echter niet de mens als reservoir, maar 
een dier. Een voorbeeld hiervan is Mycobacterium bovis welke vooral bij runderen voorkomt. 
Indien een mens tuberculose ontwikkelt door een bacil uit het Mycobacterium tuberculosis 
complex dan kan die wel andere mensen hiermee besmetten. 
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Besmettelijkheid

Overdracht van tuberculose gaat bijna altijd via de lucht – door het verspreiden van kleine 
in de lucht zwevende druppeltjes, zogenaamde aërosolen, die de tuberkelbacil bevatten. 
Deze aërosolen ontstaan bijvoorbeeld door praten, lachen, hoesten, niezen of zingen. 
Na inademen van deze aërosolen zorgt het afweersysteem ervoor dat de tuberkelbacil 
wordt opgeruimd. Indien dit niet gebeurt kan direct actieve tuberculose ontstaan of er 
ontstaat een zogenaamde slapende of latente tuberculose. Ongeveer 10% van de mensen 
met latente tuberculose ontwikkelt ooit actieve tuberculose; de meeste mensen hebben 
van nature een goede afweer en krijgen geen tuberculose. Als de afweer van een persoon 
verminderd is, dan wordt het risico op het ontwikkelen van actieve tuberculose ineens veel 
groter – tot bijna 10% per jaar. Voorbeelden van ziekten die de afweer verminderen zijn 
suikerziekte (diabetes mellitus), maar vooral HIV-infectie. Bij sommige ziekten zoals de 
ziekte van Crohn en bij reuma (reumatoïde artritis) worden vaak afweer-onderdrukkende 
medicijnen ingezet, waardoor die personen ook een verhoogde vatbaarheid voor tuberculose 
hebben. 

Voor het vaststellen van latente tuberculose zijn tegenwoordig drie immunologische testen 
beschikbaar. Deze immunologische testen bevatten deeltjes van de tuberkelbacil, zogenaamde 
antigene epitopen, die zorgen voor immuun-herkenning van het afweersysteem van de mens 
als er sprake is van een eerdere besmetting. Ten eerste is er de tuberculine huidtest, vaak gezet 
volgens de methode van Mantoux. Deze test is al meer dan 100 jaar oud. De antigenen in 
deze test zijn niet specifiek voor de bacillen van het Mycobacterium tuberculosis complex; ze 
komen ook voor bij aan de tuberkelbacil verwante bacteriën, de zogenaamde non-tuberculose 
mycobacteriën. Dit betekent dat een positieve uitslag niet altijd wijst op een besmetting 
met Mycobacterium tuberculosis. In het begin van deze eeuw zijn er ook twee bloedtesten 
ontwikkeld die latente tuberculose kunnen vaststellen. Deze testen bevatten antigenen die 
specifieker zijn voor het Mycobacterium tuberculosis complex, waardoor deze bloedtesten 
ook specifieker zijn in het opsporen van latente tuberculose ten opzichte van de huidtest. 
In dit proefschrift, hoofdstuk 3b, hebben we een studie gedaan of er overdracht is geweest 
tussen een patiënte met tuberculose veroorzaakt door M. bovis en anderen. We hebben dit 
voor het eerst gedaan met behulp van de resultaten van één van die twee bloedtesten, de 
quantiferontest, die geschikt is voor het ontdekken van latente tuberculose-infectie. Deze 
resultaten hebben we gebruikt naast de uitslagen van de tuberculine huidtest. De resultaten 
komen overeen met die van de testen bij humane tuberculose en wat we verwachtten op 
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basis van de eerdere genoemde aangrijpingspunten van deze testen. Dit betekent dat deze 
test in de toekomst ook gebruikt kan worden bij contactonderzoeken rondom patiënten 
met tuberculose veroorzaakt door M. bovis.

De tuberkelbacil reist niet alleen met de mens mee over de wereld maar kan ook binnen de 
mens reizen, zowel via de lymfebanen als via het bloed. Tuberculose kan zich dan ook bijna 
in het hele lichaam uiten. Meestal presenteert tuberculose zich in de longen, maar ook vaak 
in de lymfeklieren. Als de longen zijn aangedaan noemen we dit pulmonale tuberculose. 
Een infectie elders in het lichaam wordt extrapulmonale tuberculose genoemd. Indien er 
zowel een infectie in de longen is als elders in het lichaam dan spreken we van pulmonale en 
extrapulmonale tuberculose. De wervelkolom of het centraal zenuwstelsel zijn minder vaak 
aangedaan door tuberculose, echter bij deze vormen komen vaker ernstige sequelae voor.

Om verdere verspreiding van tuberculose onder controle te krijgen en te stoppen en tubercu-
lose zelfs helemaal uit te roeien is het erg belangrijk om te weten hoe de verspreiding precies 
verloopt. Hiervoor is het belangrijk om zowel de route als het tijdspad van verspreiding te 
kennen. Kleine veranderingen in de basevolgorde in het DNA van Mycobacterium tuberculosis 
maken dat er kleine geleidelijke genetische veranderingen optreden in de loop van de tijd, 
gedurende de verspreiding. Genetisch variante organismen hebben de zelfde genetische 
vingerafdruk en behoren daarmee tot hetzelfde cluster; de technieken om vast te stellen of 
geïsoleerde bacteriën tot hetzelfde cluster behoren worden fingerprinting genoemd. De breed 
beschikbare en relatief goed betaalbare technieken zijn spoligotypering, IS6110 Restriction 
Fragment Length Polymorphism en Variable Number of Tandem Repeats (VNTR). Al deze 
technieken vermenigvuldigen bepaalde stukjes van de genetische code – het DNA – van 
de bacterie. Nauwkeuriger is het om niet een deel maar het gehele genoom van de bacterie 
in kaart te brengen om alle mogelijke overeenkomsten en verschillen te bestuderen. Met 
‘whole genome sequencing’ kan men beter beoordelen of er kleine veranderingen in het 
genoom zijn opgetreden. Deze techniek is nog niet wijdverbreid beschikbaar en vooralsnog 
ook erg kostbaar. Op dit moment wordt de VNTR-typering het meest gebruikt voor het 
doen van moleculair-epidemiologische studies met Mycobacterium tuberculosis stammen. 
In hoofdstuk 2b hebben we onderzocht hoe we de VNTR-methode kunnen optimaliseren. 
In dit onderzoek hebben we de originele zelfgemaakte (in-house) methode aangepast en dit 
heeft geleid tot een verhoogde gevoeligheid van de VNTR. Dit resulteert in een verlaagde 
werkbelasting en zorgt er ook voor dat er minder tijd nodig is voor deze methode, die ook nog 
eens veel goedkoper is dan de commercieel beschikbare VNTR-methode. Deze aangepaste 
VNTR-methode hebben we ook getest op de gevoeligheid volgens de methode die we in 
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hoofdstuk 2a hebben beschreven; verderop komen we hierop terug. Deze VNTR-methode 
bleek nog een redelijke gevoeligheid te hebben waardoor het ook voor klinisch werkzame 
dokters een interessante methode is geworden. Doordat we sneller meer weten over de 
verspreiding van de tuberculose, weten we ook of het een gevoelige of resistente vorm van 
tuberculose kan zijn. En als bij de bron resistente tuberkelbacillen waren ontdekt kan de 
nieuwe patiënt direct beter behandeld worden op basis van de kennis over de gevoeligheid 
voor medicijnen bij de bronpatiënt.

Een andere fingerprinting techniek, namelijk spoligotypering, hebben we gebruikt om 
een uitbraak van tuberculose te beschrijven tussen mensapen en de mens in hoofdstuk 3a. 
Deze techniek hebben we gebruikt naast de gegevens die waren verzameld van de patiënt 
en de radiologiebeelden van de patiënten. De overdracht van tuberculose van dieren naar 
mensen wordt maar zelden beschreven en onderkend. Onze resultaten wijzen er op dat de 
mensapen mensen hebben besmet.

Fingerprinting hebben we ook gebruikt in het onderzoek rond de patiënte met tuberculose 
door M. bovis die we hier (en in hoofdstuk 3b) al eerder hebben beschreven. We hebben 
dit gebruikt om een mogelijke verklaring te vinden voor de besmetting met M. bovis die 
uiteindelijk tuberculose bij deze patiënte had veroorzaakt. De fingerprint liet een sterke 
overeenkomst met die van een andere patiënt zien; de medewerkers van de afdeling 
tuberculosebestrijding van de GGD hebben nagegaan of die twee patiënten ooit contact 
hadden gehad maar zij konden geen verbinding leggen tussen die twee patiënten.

Diagnostiek van tuberculose

Het diagnosticeren van tuberculose begint bij de klinische en radiologische verdenking 
hierop; het aantonen met een microbiologische test is nodig om het bewijs rond te krijgen. 
Een goed monster van het aangedane deel van het lichaam is nodig om de diagnose zo 
goed mogelijk te stellen. Meerdere microbiologische technieken zijn beschikbaar voor 
de diagnostiek naar Mycobacterium tuberculosis. Dit kan door gebruik te maken van 
een microscoop waarbij verschillende kleuringstechnieken worden gebruikt. De gouden 
standaard voor het aantonen van bacteriën was vanouds de kweekproef; specifieke (vaste) 
voedingsbodems werden gebruikt, waarbij remmende stoffen werden toegevoegd om sneller 
delende bacteriën en schimmels te onderdrukken. De remmende stoffen veroorzaken 
ook enige groeiremming van de tuberkelbacillen, die op zich al vrij langzaam delen. 
Kweekproeven, hoewel heel goed, zijn niet erg gevoelig, en vooral ook erg traag. Met de 
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invoering van vloeibare kweekmedia werd de kweekmethode veel sneller en gevoeliger, 
maar nog steeds moesten artsen weken wachten op de resultaten. In de jaren ’80 van de 
vorige eeuw werd een moleculaire techniek, polymerase kettingreactie (polymerase chain 
reaction – PCR) genaamd, ontwikkeld. Deze test kwam begin jaren negentig beschikbaar 
voor de diagnostiek naar tuberculose. PCRs zijn gevoelig, specifiek en vooral heel snel: in 
enkele uren in plaats van weken kunnen testresultaten beschikbaar komen. 

Bij deze kettingreactie wordt heel snel een kopie van de basepaarvolgorde van het in het 
monster aanwezige DNA van de bacterie gemaakt. Dit moet op een voor die bacterie 
specifiek DNA-deel aangrijpen en starten. De meeste PCRs voor tuberculose maken gebruik 
van het feit dat er in de meeste tuberkelbacteriën een stukje DNA-volgorde in vele kopieën 
voorkomt, op verschillende plaatsen in het DNA; die ingesloten DNA-eilandjes heten het 
insertiesegment 6110 (IS6110). Nu verschillen tuberkelbacillen onderling in het aantal van 
deze IS6110; er zijn zelfs ook tuberkelbacillen zonder dat insertiesegment. Tegenwoordig 
zijn er zowel commercieel beschikbare als in-house testen beschikbaar. De PCR-techniek 
is gevoeliger dan de microscopie. Het doel van het onderzoek naar de diverse PCR-testen 
in dit proefschrift, hoofdstuk 2a, was om de meest gevoelige test te vinden voor een situatie 
waarin weinig tuberkelbacillen aanwezig zijn in het te onderzoeken monster, zoals bij 
sommige vormen van tuberculose. We hebben in totaal 14 verschillende PCR-tests gebruikt, 
zowel de zelfgemaakte als verschillende commercieel verkrijgbare. Onze studie was de 
eerste die zoveel verschillende PCR-testen vergeleek. De gevoeligheid van de test hangt 
vooral ook af van de hoeveelheid bacteriën (bacterieload) in een monster. Wij hebben deze 
variabele bacterieload nagebootst door de monsters steeds verder te verdunnen, waarbij 
een hoge verdunning een lage bacterieload nabootst. Uit onze studie kwamen twee PCR-
testen als meest gevoelige uit de proeven, te weten de AmpliSens MTC-FRT PCR kit en de 
in-house real-time PCR IS6110 met10 μl DNA. Zeker omdat tuberculose weinig voorkomt 
in Nederland willen we de meest gevoelige test hebben om tuberculose aan te tonen. Door 
dit onderzoek kunnen de laboratoria in Nederland dit meenemen in hun beslissing om te 
kiezen voor een bepaalde PCR-test, en weten artsen die deze tests aanvragen beter hoe ze 
uitslagen moeten interpreteren. 

Helaas zijn er nog geen technieken operationeel die levende van dode bacillen kunnen onder-
scheiden. Interpretatie van de uitslagen van de microscopie en de PCR kan dan ook alleen als 
ook de klinische en de radiologische gegevens van de patiënt hierbij worden meegenomen. 
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Verder dient er ook altijd gekweekt te worden. Als de kweek de bacterie heeft aangetoond, 
kan er nadien getest worden voor welke medicijnen tegen de tuberculose de gekweekte 
tuberkelbacil gevoelig is. Tegenwoordig zijn ook al PCR-testen of andere testen van DNA 
beschikbaar, waaronder de Xpert MTB/RIF, om te kijken of er sprake kan zijn van resistentie 
voor sommige antibiotica. 

Behandeling van tuberculose 

Normaal gevoelige tuberculose houdt in dat de tuberculose gevoelig is voor de beste anti-
tuberculose medicijnen, de zogenaamde eerstelijns anti-tuberculose medicijnen. Indien 
tuberculose resistent is tegen de twee meest werkzame van deze medicijnen, namelijk 
isoniazide en rifampicine, dan spreken we van multidrug resistente tuberculose. 

De behandeling van multidrug resistente tuberculose is veel lastiger en duurt ook veel 
langer en geeft ook vaak meer bijwerkingen. In hoofdstuk 4a beschrijven we een studie die 
we gedaan hebben bij een patiënte met multidrug resistente tuberculose. Bij deze patiënte 
dachten we dat de long zodanig aangetast was en hierdoor slecht doorbloed dat de medicatie 
dit deel van de longen niet kon bereiken en hierdoor lage concentraties van de medicijnen 
zou geven. We hebben de geneesmiddelconcentraties vastgesteld ter plaatse van de infectie 
in de long, waar de tuberculose zat, Verrassend genoeg waren de spiegels van de medicijnen 
in de bloedbaan vergelijkbaar met die in het aangedane deel waar veel weefselversterf 
(‘verkazing’) was opgetreden. De resultaten van dit onderzoek zijn een eerste stap om meer 
kennis te verkrijgen over de spiegels van tweedelijns anti-tuberculose medicijnen op de 
plaats van de ziektehaard.

In Nederland behandelen we patiënten met multidrug resistente tuberculose op basis van 
de farmacokinetiek en farmacodynamiek van de medicijnen en de tuberculosebacil. De 
farmacodynamiek is de wetenschap die bestudeert hoe het geneesmiddel aangrijpt op het 
ziekteproces, vrij vertaald wil dat bij tuberculose zeggen hoe gevoelig de bacterie is voor 
het betreffende medicijn. Het mycobacteriologisch laboratorium van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een door de Wereldgezondheidsorganisatie erkend 
referentielaboratorium; daar wordt voor patiënten in Nederland de gevoeligheid van de 
verschillende medicijnen voor de tuberkelbacil vastgesteld. 

De farmacokinetiek is de wetenschappelijke bestudering van het lot van medicijnen in het 
lichaam; farmacokinetiek bestudeert wat het lichaam doet met het medicijn. Dit betreft 
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de opname van het middel vanuit het maagdarmkanaal, maar ook de verdeling in het 
lichaam via het bloed, de omzetting van medicijnen – vaak in de lever – en de uitscheiding 
uit het lichaam – meestal via de gal en de ontlasting of via de nieren, in de urine. De 
meest gebruikte methode voor de bestudering van de farmacokinetiek is het meten van de 
geneesmiddelconcentraties van de medicijnen in het bloed, op verschillende momenten na 
het innemen van die middelen. Op basis van deze gemeten concentraties – bloedspiegels – 
en de bepaling van de gevoeligheid voor het medicijn van de in het laboratorium gekweekte 
tuberkelbacil kunnen we de behandeling optimaliseren. Een te hoge concentratie van het 
medicijn ten opzichte van de gevoeligheid kan zorgen voor onnodige en vermijdbare 
bijwerkingen; en te lage concentraties ten opzichte van de gevoeligheid kunnen er voor 
zorgen dat het middel niet werkzaam is en dat er resistentievorming optreedt. 

In hoofdstuk 4c van dit proefschrift hebben we commentaar gegeven op een onderzoek dat 
de plasmaconcentraties van isoniazide, rifampicine en pyrazinamide relateert aan de uitslagen 
van de sputumkweken na een behandelduur van 4 en 8 weken. In plaats van gebruik te maken 
van de medicijnconcentratie in het bloed 2 uur na inname kan beter gekozen worden voor 
het verzamelen van meerdere bloedmonsters om de farmacokinetiek van de verschillende 
medicijnen te bestuderen. Verder is ook de gevoeligheid van de tuberculosestam, de minimaal 
remmende concentratie (MIC), van belang om in combinatie met de farmacokinetiek – met 
name het oppervlak onder de concentratie-tijd curve (AUC) – te bepalen of de dosering 
afdoende is. De verhouding van die twee: de ratio van AUC/MIC, moet berekend worden 
om te bepalen of de medicatie goed gedoseerd is.

In hoofdstuk 4b van dit proefschrift hebben we commentaar gegeven op een studie bij patiënten 
met tuberculose van het centraal zenuwstelsel en dan met name van de hersenvliezen. Deze 
studie beschrijft de farmacokinetiek bij deze patiënten van hoge doseringen rifampicine en 
moxifloxacin in zowel het serum als in het hersenvocht. Net als die onderzoekers pleiten wij 
voor meer onderzoek omdat deze vorm van tuberculose een slechte overlevingskans heeft, 
maar ook veel restverschijnselen bij degenen die de ziekte overleven. Rifampicine dringt 
heel slecht, maar isoniazide juist heel goed, door in het hersenvocht. Wij vinden dan ook 
dat de bijdrage van isoniazide in de behandeling van tuberculeuze hersenvliesontsteking 
beter onderzocht moet worden. We beargumenteren dat de blootstelling aan diverse anti-
tuberculosemedicijnen namelijk het best wordt onderzocht als continue variabele. Verder 
menen wij dat bij de onderzoeken naar patiënten met tuberculeuze hersenvliesontsteking 
alle beschikbare gegevens geanalyseerd moeten worden voor een bijdrage aan toekomstige 
onderzoeksrichtingen bij deze vorm van tuberculose.
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Bronchiëctasieën 

Bronchiëctasieën zijn lokale uitstulpingen of verwijdingen van de luchtwegen, waarvoor 
veel oorzaken zijn. Wereldwijd is dit heel vaak het gevolg van restverschijnselen of sequelae 
na genezing van pulmonale tuberculose. Bij jonge mensen in Nederland is de meest 
voorkomende oorzaak van bronchiëctasieën ‘taaislijmziekte’ of cystic fibrosis (CF). 

Bronchiëctasieën worden gekenmerkt door recidiverende infecties van de luchtwegen door 
vele verschillende bacteriën. Een bepaalde bacterie, genaamd Pseudomonas aeruginosa, zorgt 
ervoor dat er vaker opvlammingen van ziekteactiviteit zijn van de bronchiëctasieën met 
hierdoor verdere toename van de bronchiëctasieën als ook verslechtering van de longfunctie 
en afname van de kwaliteit van leven.

Het voorkómen van deze exacerbaties gebeurt tegenwoordig door het inhaleren van 
antibiotica. Bij bronchiëctasieën door CF is de effectiviteit en veiligheid van zo’n behandeling 
al bewezen maar voor bronchiëctasieën door andere oorzaken – bijvoorbeeld, door 
tuberculose – is er nog geen voldoende wetenschappelijk bewijs. De overleving van patiënten 
met CF is sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw duidelijk toegenomen, en de gedachte is dat 
ook bij ‘non-CF bronchiëctasieën’ veel winst te behalen valt.

Inhalatie van antibiotica

Inhalatie van medicatie is een bekende manier van inname van medicatie – het wordt al meer 
dan 4000 jaar toegepast. Het inhaleren van een medicijn tegen tuberculose werd voor het 
eerst in 1950 beschreven, hoewel het toen als een niet succesvol experiment werd beschouwd. 

Tegenwoordig is het inhaleren van antibiotica vooral gebruikelijk onder patiënten met 
CF. Toch worden ook patiënten met non-CF bronchiëctasieën tegenwoordig steeds vaker 
behandeld met inhalatie van antibiotica. Inhaleren van antibiotica kan door een vernevelaar 
waarbij de medicijnen in een waterige oplossing zijn gebracht; maar ook door het inhaleren 
van het medicijn in de vorm van een droogpoeder. Dit laatste wordt de laatste 10 jaar 
steeds meer onderzocht en er zijn nu ook droogpoeder antibiotica op de markt. Voordelen 
van droogpoederinhalatie zijn de korter durende inhalatietijd, wellicht minder kans op 
besmetting met schimmels en bacteriën van het toedieningssysteem; en misschien ook 
wel een grotere efficiëntie, door betere afzetting van de actieve stof in de luchtwegen. 
Bijwerkingen kunnen lokaal zijn, zoals optreden van hoestklachten of verergering van 
bestaande hoestklachten; of een vieze smaak in de mond. Met het inademen – inhaleren 
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– van antibiotica kan het medicijn ook in het bloed komen. Doordat de medicijnen in het 
bloed komen kunnen de bijwerkingen van de antibiotica ook van algemene aard zijn of 
elders in het lichaam optreden. De bijwerkingen kunnen soms al bij lage dosering en lage 
bloedconcentraties (‘lage blootstelling’) optreden; soms zijn bijwerkingen afhankelijk van 
de dosering en zullen alleen bij hogere blootstelling optreden. 

Aminoglycoside antibiotica worden niet in het bloed opgenomen als ze als tablet worden 
doorgeslikt: deze medicijnen geven we doorgaans als injectie, bijvoorbeeld via het infuus. 
Kanamycine en amikacine zijn aminoglycisides die bij geneesmiddel-resistente tuberculose 
worden ingezet. Tobramycine is een aminoglycoside dat veel wordt ingezet bij personen 
met bronchiëctasieën. Onze onderzoeksgroepen zijn geïnteresseerd in het idee om ooit 
kanamycine per inhalatie in plaats van per infuus te gaan testen. We weten nu nog niet of 
dat gaat lukken want we willen dan graag dat het middel goed wordt opgenomen in het 
bloed, via de kleine luchtwegen en de longblaasjes. 

Bij bronchiëctasieën zijn we juist geïnteresseerd in de vraag of we de antibiotica in de ont-
stoken luchtwegen kunnen laten komen, in de haard van de infectie, zonder te grote opname 
in het bloed. Zoals eerder gezegd kunnen juist deze bloedconcentraties bijwerkingen van 
het medicijn geven. Het kan dus heel belangrijk zijn om voorafgaande aan nieuwe studies 
te kunnen voorspellen wat de concentraties zijn in het bloed van verschillende doseringen 
antibiotica. In het algemeen zijn de voor- en nadelen echter lastig te voorspellen. Het 
lijkt er wel op dat mensen (patiënten, proefpersonen) een vast inhalatiepatroon aanleren 
waardoor de voor- en nadelen voor die persoon redelijk voorspelbaar zijn. In hoofdstuk 5a 
van dit proefschrift hebben we een model gemaakt zodat we bloedspiegels van medicijnen 
kunnen voorspellen na inhalatie van een bepaald medicijn. In dit model beschrijven we 
de verschillende stappen na inhalatie van een antibioticum. Het model maakt gebruik van 
de kennis van het inhalatieapparaat en van eigenschappen van het gebruikte antibioticum. 
Hiervan zou bij nieuwe onderzoeken gebruik gemaakt kunnen worden doordat we nu weten 
bij welke dosering de spiegels te hoog worden.

Bij tobramycine (en andere ‘aminoglycosides’) weten we dat algemene bijwerkingen (nier-
functiestoornis, schade aan het gehoor en evenwichtsorgaan) vooral samenhangen met de 
hoogte van de blootstelling. In hoofdstuk 5b van dit proefschrift hebben we onderzoek gedaan 
naar de inhalatie van tobramycine in droogpoedervorm met een nieuw inhalatieapparaat, 
genaamd de Cyclops. We hebben door acht proefpersonen, allen patiënten met non-CF 
bronchiëctasieën, tobramycine laten inhaleren via de Cyclops. We hebben in totaal vier 
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verschillende doseringen onderzocht. Hierbij hebben we gekeken of ze dit goed konden 
verdragen en verder hebben we ook bloed afgenomen op verschillende tijdstippen zodat 
we bloedspiegels konden meten van de tobramycine. Het blijkt dat de tobramycine ook in 
de hoogste dosering goed wordt verdragen. Onze proefpersonen hadden opvallend weinig 
klachten van hoesten en kortademigheid na het inhaleren van tobramycine. De bloedspiegels 
die wij maten hebben we vergeleken met die concentraties die gevonden worden bij het 
apparaat dat nu wordt gebruikt voor inhalatie van tobramycine, de zogenaamde Tobi 
Podhaler. Ook deze waren lager ten opzichte van de onderzoeken van de Tobi Podhaler, 
ook al waren die onderzoeken uitgevoerd bij gezonde vrijwilligers en patiënten met CF. 
Samenvattend denken we dat de Cyclops een apparaat is dat verder getest moet worden bij 
grotere groepen patiënten met non-CF bronchiëctasieën, en daarbij vergeleken moet worden 
op belangrijke uitkomstmaten voor patiënten: effectiviteit, veiligheid, gebruiksgemak en 
bijwerkingen. 
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