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In hoofdstuk 1 van dit proefschrift geven wij een probleemschets van TB, mondiaal en 
in Nederland, met de nadruk op het ontstaan van, en de omvang van het probleem van 
geneesmiddelresistentie.

Tuberculose (TB) is een infectieziekte veroorzaakt door Mycobacterium tuberculosis (MTB). 
Naast de meest voorkomende lokalisatie in de longen komt de ziekte in circa 20 % van 
de gevallen elders voor in het lichaam. Dat kan in alle organen en weefsels. Verspreiding 
van de ziekte gebeurt vnl. via een aerosol uitgehoest door patiënten met (open / 
besmettelijke) longtuberculose. Na inademen van MTB kan een gezond iemand besmet 
raken. Na besmetting treedt actieve tuberculose op bij minstens 10 en mogelijk bij 18 
% van de geïnfecteerden. Naarmate de cellulaire immuniteit lager is, neemt de kans op 
actieve tuberculose toe. 

Zonder behandeling komen veel patiënten aan de ziekte te overlijden. Circa 70 % van 
patiënten met besmettelijke long-TB overlijdt binnen 10 jaar en bij de minder ernstige 
gevallen van long-TB is het percentage dat komt te overlijden binnen 10 jaar nog altijd 
circa 20%. 
Vaccinatie (BCG) is nog weinig effectief gebleken in de preventie van TB. Bij jonge 
kinderen zou het bijdragen aan een tegengaan van sommige ernstige vormen van buiten 
de longen optredende TB, zoals hersenvliesontsteking en verspreiding van MTB door de 
bloedbaan waarna diffuus in vele organen TB uitzaaiingen ontstaan - vaak aangeduid als 
miliaire TB. 

Streptomycine was het eerste medicijn tegen TB. Het werd in 1943 geïsoleerd uit de 
bacterie Streptomyces griseus door Albert Schatz in het laboratorium van Selman Abraham 
Waksman. Streptomycine bleek niet alleen effectief maar ook schadelijk te zijn zowel voor 
de nieren als voor het gehoor- en evenwichtsorgaan. 

Ondanks de (aanvankelijke) verbetering die zich voordeed bij streptomycine therapie 
verslechterde het klinische beeld na enkele maanden alweer. Dit bleek te berusten op een 
verworven / secundaire resistentie van MTB bij deze monotherapie. Dit probleem deed 
zich later ook voor bij andere TB-middelen gebruikt als monotherapie. 
Para-aminosalicylic acid (PAS) was al gauw het volgende medicijn tegen TB in 1944.
De British Medical Research Council toonde in 1948 aan dat combinatietherapie met 
streptomycine en PAS niet alleen effectiever was dan monotherapie maar dat ook daarbij 
nog steeds verworven / secundaire resistentie voorkwam. 
Van primaire resistentie wordt gesproken wanneer de patiënt wordt besmet door al 
resistente mycobacteriën. 
Indien bij een patiënt met resistente TB slechts 1 nieuw medicament aan de medicatie 
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wordt toegevoegd zal verdere resistentie tegen dit laatste middel worden ontwikkeld 
waardoor de MTB steeds resistenter wordt. Belangrijk om deze verworven resistentie 
te voorkomen is daarom dat bij iedere vorm van actieve TB zo snel als mogelijk een 
resistentie- (c.q. gevoeligheids-)patroon van de MTB wordt verkregen zodat daarop een 
adequate therapie in kan worden gesteld. 
Een stam van MTB wordt resistent genoemd als de benodigde concentraties van het 
geneesmiddel zo hoog zijn dat het in de praktijk, met gangbare doseringen niet mogelijk 
is om die remmende concentraties te bereiken. 
Niet altijd is resistentie dus een absoluut begrip; de test die in de reageerbuis wordt 
uitgevoerd probeert in feite een voorspelling te doen van wat in het lichaam van de 
TB-patiënt gebeurt. Men meet de laagste concentratie van het geteste middel waarbij 
nog juist de groei van de bacterie geremd wordt. Deze geneesmiddelconcentratie 
wordt de minimale remmingsconcentratie (MIC) genoemd; op andere terreinen van de 
farmacologie heet dit de farmacodynamiek of PD. Theoretisch is het denkbaar dat ook al 
is deze MIC relatief hoog, het middel toch nog effectief is als de patiënt maar een hogere 
dosering krijgt toegediend; de juiste uitspraak over de vraag of een middel nog effectief 
bijdraagt aan de behandeling hangt dus af van twee vragen: hoe hoog is de MIC van de 
bacterie? en: hoe hoog is de effectief gegeven geneesmiddelconcentratie in de aangedane 
weefsels van de patiënt? Er van uitgaande dat de meeste weefsels goed van bloed worden 
voorzien, kunnen we voor de weefselconcentraties ook de bloedconcentratie in de loop 
van de tijd direct na inname van het middel nemen. Het meten van bloedconcentraties 
van geneesmiddelen in de tijd noemen we farmacokinetiek of PK. We noemen deze 
benadering waarbij we de individuele dosering toepassen op basis van de MIC en de 
gemeten bloedconcentraties: Therapeutische Geneesmiddel-Monitoring of TDM; de 
onderliggende berekeningen en metingen heten: PK/PD.

In de loop der jaren is resistentie van MTB steeds meer toegenomen. Van Multi-
Geneesmiddel Resistente TB (MDR-TB) wordt gesproken wanneer de MTB resistent is voor 
tenminste isoniazide en rifampicine, de twee sterkste TB-medicijnen. Een nog ernstiger 
vorm van resistentie is Extensief Geneesmiddel Resistente TB (XDR-TB). Hierbij bestaat 
er naast de resistenties die voorkomen bij de MDR-TB óók resistentie tegen een van de 
fluorochinolonen en tevens tegen minimaal één van de drie via injectie toegediende 
middelen uit de tweedelijnsmedicatie tegen TB (amikacine, kanamycine of capreomycine).

Bij normaal gevoelige MTB bedraagt ondanks de naam ‘short-course’ de behandelduur 
nog altijd zes maanden. De WHO gaf tot voor kort als aanbeveling bij MDR-TB een 
therapieduur van 20 maanden. De tweedelijns medicijnen die bij MDR-TB worden 
toegepast zijn minder effectief dan eerste lijns-middelen, hebben meer bijwerkingen en 
zijn duurder. 
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Wereldwijd ontwikkelden in 2012 circa 8 miljoen mensen actieve TB en circa 1.3 miljoen 
kwamen aan de ziekte te overlijden. De hoogste aantallen nieuwe TB gevallen doen zich 
voor in de ontwikkelingslanden. Immigratie vanuit landen met hoge prevalentie maakt 
dat TB ook in de westerse rijkere landen een probleem blijft. 
Van de geschatte 9 miljoen patiënten in 2013 was circa 56% afkomstig uit de regio zuidoost 
Azië en het westen van de Stille Oceaan. Afrika telde circa 2 miljoen patiënten (bijna 25%), 
en gezien het totaal aantal mensen in Afrika, heeft dit continent de hoogste incidentie en 
mortaliteit cijfers per 100.000 inwoners. India en China hadden respectievelijk 24 en 11 % 
van het totale aantal TB gevallen.
 Van de geschatte 9 miljoen TB patiënten in 2013 had circa 13% (1.1 miljoen patiënten) co-
infectie met HIV. Het aantal mensen dat komt te overlijden aan de combinatie TB en HIV 
is de laatste 10 jaar dalende.
Van de nieuwe TB patiënten in 2013 had naar schatting 310.000 MDR-TB, ongeveer 3.5% 
van de nieuwe TB patiënten en 20.5% van de patiënten die eerder waren behandeld voor 
TB. Dat komt neer op 480.000 patiënten met MDR-TB in 2013.
De schatting is dat gemiddeld 9% van de MDR-TB patiënten in feite XDR-TB hebben. 
MDR-TB bedreigt de voortgang in het bestrijden van TB, het ontstaan van XDR-TB 
heeft dit probleem nog groter gemaakt. Sinds 2006 is XDR-TB gediagnosticeerd in alle 
werelddelen. XDR-TB is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) benoemd als een 
ernstige opkomende bedreiging voor de wereld gezondheid, speciaal in landen waar veel 
mensen met HIV geïnfecteerd zijn. 
In veel gebieden, zoals Afrika, is de werkelijke omvang van het resistentie probleem 
onbekend en in de meeste ontwikkelingslanden is therapie voor MDR-TB onvoldoende 
of zelfs volledig afwezig. 

In 2013 waren in Nederland op een bevolking van 17 miljoen inwoners 848 nieuwe 
gevallen van TB, 5 nieuwe TB gevallen per jaar/100.000 inwoners (NTR1). De laatste 10-jaar 
daalde het aantal patiënten met 38%. De meesten waren van buitenlandse komaf (74%). 
Het percentage dat werd getest op HIV nam toe van 28% in 2008 tot 51% in 2013. Het 
percentage TB-patiënten geco-infecteerd met HIV daalde de laatste 10-jaar tot 2.0% in 
2013. 

De laatste 5 jaar varieerde het aantal MDR-TB patiënten in Nederland tussen de 10 en 20, 
circa 1-2% van het totaal aantal TB-patiënten. In 2013 waren 17 patiënten geregistreerd 
met MDR-TB, allen oorspronkelijk afkomstig uit het buitenland. 
Alle TB gevallen in Nederland worden behandeld volgens nationale richtlijnen en 
aangegeven bij de afdeling TB bestrijding van de GGD. Deze afdeling behandelt ook de 

1  NTR: Nederlands Tuberculose Register. ‘Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 
Tuberculose in Nederland 2013 Surveillancerapport’. (pg 9-10)
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ongecompliceerde gevallen, doet contactonderzoek en houdt zich bezig met screening. 
Bij de dalende TB cijfers werden afdelingen samengevoegd, terwijl kennis op peil werd 
gehouden met trainingen. 
De NTR wordt bijgehouden door de KNCV. Vanaf 2012 gebeurt dit onder auspiciën van 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
Patiënten met complexe TB, met bijkomende infecties en andere ziektes kunnen terecht in 
een van de twee specialistische TB centra in Nederland – in Beatrixoord, Haren, onderdeel 
van het UMCG, Groningen; en in Dekkerswald, Groesbeek, onderdeel van het Radboud 
UMC, Nijmegen.

In Hoofdstuk 2 (immunologische aspecten van tuberculose) wordt het afweersysteem 
tegen TB beschreven. 

MTB geeft in het lichaam aanleiding tot verschillende immuunreacties. Deze reacties 
zijn belangrijk in het kader van het bedwingen, voorkomen of indammen van de ziekte. 
Soms kan de afweerreactie zo heftig zijn dat het lichaam meer schade heeft van de eigen 
afweer dan van de MTB zelf. Het bijsturen van deze reacties is daarom soms belangrijk 
om lichaamsschade te beperken. In dit kader kunnen ijzer en vitamine D als corrigerende 
stoffen van nut zijn. 

Bij veel ziekten is vaccinatie het belangrijkste middel gebleken ter bestrijding. In de 
preventie van TB heeft het enige vaccin dat op dit moment ter beschikking staat, BCG, 
weinig bijgedragen om de TB epidemie een halt toe te roepen, hoewel vaccinatie 
van pasgeborenen wel enige kortdurende bescherming biedt tegen miliaire TB en 
TB meningitis. Om de verspreiding van TB in de bevolking te verminderen is de hoop 
gevestigd op nieuwere, betere vaccins.

Tijdens therapie kunnen de symptomen van TB verergeren. Dit kan berusten op een 
falen van de therapie, bijvoorbeeld doordat de medicatie dosering onvoldoende is 
of MTB resistent is tegen de gegeven medicijnen. Een toename van symptomen kan 
echter ook berusten op een paradoxale reactie: de ontstekingsreactie neemt toe 
terwijl de MTB effectief onderdrukt en gedood wordt. Bij deze paradoxale reactie zijn 
geen er dus therapiefouten of tekortkomingen, maar reageert de afweer te heftig. Het 
onderscheid tussen beide aandoeningen kan moeilijk en vaak onmogelijk zijn. Omdat 
beide aandoeningen een totaal andere aanpak nodig hebben is een zo goed mogelijk 
onderscheid hierin van groot belang. 
Bij falen van de therapie zijn meestal andere TB-medicamenten nodig; bij een paradoxale 
reactie kan worden afgewacht of zijn afweer onderdrukkende medicamenten zoals 
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corticosteroïden nodig om de lichaamsafweer te dempen; dit laatste zou funest kunnen 
zijn bij therapiefalen.

Een paradoxale reactie bij HIV positieve patiënten wordt het ‘Immuun Reconstitutie 
Inflammatoir Syndroom’ (IRIS) genoemd. Zeker bij deze populatie, met verminderde 
weerstand, is het van belang snel te weten of we te maken hebben met therapiefalen of 
met een overreactie van de zich herstellende eigen afweer, door de gegeven antiretrovirale 
(anti-HIV) therapie. 

De interacties tussen gastheer (patiënt) en ziektekiem zijn gebaseerd op een samenspel 
van vooral erfelijke eigenschappen van beide partijen. Deze eigenschappen kunnen 
gunstig maar ook ongunstig zijn voor de patiënt.

In Hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van behandelresultaten van patiënten met 
MDR-TB in Nederland. 

Twee observationele studies van Nederlandse patiënten worden besproken. De eerste 
studie betreft MDR-TB patiënten geïncludeerd van 1 januari 1985 tot 1 september 
1998, die tot 1 augustus 1999 gevolgd werden. De 2e studie betreft eveneens MDR-TB 
patiënten, die met therapie waren gestart in de periode 2000–2009. Patiëntkenmerken, 
klinische gegevens en gegevens van de Medische Microbiologie (kweek, PCR, 
gevoeligheidstesten) worden besproken. In beide studies waren de percentages (86%) 
van succesvolle behandeling zeker in vergelijking met die van andere landen gunstig. 
Deze percentages behaald bij MDR-TB patiënten zijn in feite de streefwaarden voor 
patiënten met geneesmiddel-gevoelige TB. De behandelschema’s zijn niet gebaseerd op 
vergelijkend geneesmiddelonderzoek; de keuze en dosering van de gebruikte middelen 
zijn zoveel mogelijk individueel gekozen op basis van geneesmiddelgevoeligheidstests, 
in toenemende mate gecombineerd met bepalingen van bloedconcentraties van 
geneesmiddelen in de tijd. Hoe logisch deze benadering ook lijkt, echt goed vergelijkend 
wetenschappelijk bewijs dat deze benadering de beste is ontbreekt in feite. Het is dus 
nog onduidelijk wat de beste therapie is bij MDR-TB; dit geldt voor toepassing van de 
gebruikte middelen, de combinaties, de dosering van die middelen en de therapieduur. 
In een grote meta-analyse met 9153 patiënten waren de uitkomstresultaten met een 
succes percentage van gemiddeld 60%. gemiddeld genomen duidelijk minder gunstig 
dan in onze twee studies, Een succesvolle behandeluitkomst was vooral gerelateerd aan 
een langere behandelduur, aan het aantal effectieve middelen dat werd ingezet zowel 
in de eerste intensieve fase, als het aantal MTB dat actief deelt nog hoog is, alsook in de 
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continuatie fase - de fase waarin de nog aanwezige levende MTB in een soort winterslaap 
verkeert en vaak binnen bepaalde cellen overleeft (‘persisteert’). Sommige middelen 
m.n. de chinolonen van de modernere latere generaties lijken een belangrijke factor voor 
succes. Of de verschillen in uitkomst alleen verklaard moeten worden door verschillen 
in de behandeling of wellicht in belangrijke mate ook door van de samenstelling van 
de patiëntengroep, de bijkomende ziektes, de ziekte-ernst, de voedingstoestand en de 
ernst van de TB, blijft in dit soort cohortonderzoek onduidelijk. Niet alle gerapporteerde 
onderzoeken die in deze meta-analyse zijn betrokken zijn nauwkeurig in het vermelden 
van alle belangrijke gegevens, en voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie van 
de resultaten. Voor sommige TB-middelen is nog steeds onduidelijk wat hun bijdrage 
is aan genezing van patiënten. Resistentievorming tijdens therapie kan uiteraard de 
uitkomresultaten slechter maken. 
Een door ons gehanteerde strategie ter voorkoming van het ontwikkelen van resistentie 
en tegelijkertijd het minimaliseren van bijwerkingen is het toepassen van maatwerk 
in de behandeling, TDM, zoals hierboven beschreven. TDM is belangrijk enerzijds 
ter voorkoming van bijwerkingen en anderzijds om te waarborgen dat MTB effectief 
bestreden wordt, door PK/PD doelen na te streven vooral voor die TB-middelen die een 
beperkte therapeutische bandbreedte van bloedconcentraties hebben waarbinnen de 
bijwerkingen laag blijven, en de effectiviteit voldoende hoog is.
In deze twee studies werden PK metingen in bloedmonsters verricht. De MIC testresultaten 
werden toegestuurd vanuit het nationale TB referentielaboratorium van het RIVM in 
Bilthoven. De gevoeligheidsbepalingen via een kweekmethode zijn goed maar vergen 
relatief veel tijd. Via snelle moleculaire tests kunnen genetische afwijkingen in MTB 
worden aangetoond die voorspellend zijn voor resistentie. Of deze tests de huidige 
tijdrovende kweek-gebaseerde gevoeligheidsbepalingen helemaal zullen vervangen lijkt 
op dit moment niet erg waarschijnlijk maar nu al worden deze tests in toenemende mate 
gebruikt wat tijdswinst geeft in de keuze van de juiste middelen. 

We zijn ons bewust dat de hoge succescijfers van onze studies meerdere oorzaken 
hebben en het is moeilijk aan te geven hoeveel iedere factor hieraan heeft bijgedragen. 
Uiteindelijk kunnen alle factoren hierin essentieel zijn: de selectie van de combinatie 
van geneesmiddelen, gevoeligheidsbepalingen, DST uitgevoerd door een centraal 
referentie laboratorium, het aanpassen van de therapie aan de gevoeligheid van MTB en 
de dosering van de medicatie op geleide van PK metingen. Een sterk gemotiveerd en 
goed getraind behandelteam van artsen, verpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten, 
maatschappelijk werkers en ander ondersteunend personeel; enthousiaste artsen-
microbioloog en andere medisch specialisten die in consult of medebehandeling zijn; 
vloeiende samenwerking met de verwijzende medisch specialisten, GGD-artsen en 
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leidinggevenden en bestuurders van de specialistische centra en de samenwerkende 
ketenpartners, allen spelen een onmisbare rol in het bereiken van de goede resultaten. 

Of en in hoeverre de TDM-principes ook toepasbaar zijn in lagelonenlanden is voorlopig nog 
afhankelijk van goede samenwerking met gespecialiseerde centra in de Westerse wereld. 
Bloedconcentratiemetingen kunnen met behoud van voldoende precisie aangepast 
worden, door het aantal af te nemen monsters te beperken tot slechts twee of drie; en 
door het monster via een vingerprik af te nemen en als druppel op een vloeipapier op te 
brengen en als gedroogd monster per post op te sturen naar een referentielaboratorium. 
Waarschijnlijk loont het de moeite om de moeilijke kweekmethode voor vaststellen 
van geneesmiddelgevoeligheid in die landen te vervangen door snelle, makkelijk uit te 
voeren genetische tests.

In hoofdstuk 4 beschrijven wij drie studies over het gebruik van aminoglycosiden bij MDR-
TB. 

Aminoglycoside antibiotica zijn middelen die niet als tablet via het maagdarmkanaal in 
het lichaam worden opgenomen. Er kunnen alleen voldoende bloedconcentraties bereikt 
worden als ze direct in de bloedbaan (of als injectie in de spier) worden ingespoten. 
Het zijn belangrijke maar ook bezwaarlijke middelen: bij te lage concentraties werken 
ze niet, en bij te hoge blootstelling van het gehoor- en evenwichtsorgaan en de nieren 
kunnen duizeligheid, doofheid en nierfunctieverlies ontstaan. Bij deze middelen is 
het dus enorm belangrijk dat serumspiegels worden afgenomen om de effectiviteit te 
waarborgen en de ernstige bijwerkingen en vergiftigingsverschijnselen te voorkomen. 
Op basis van gepubliceerde gegevens en onze eigen opgebouwde ervaring zijn we er 
in ons onderzoek steeds van uit gegaan dat we bij TDM bij aminoglycosiden met een 
beperkt aantal bloedafnames (en niet met minstens 10 bloedafnames in 1 dag - volledige 
dagcurves) kunnen volstaan om die doelen te bereiken.

De aminoglycosiden (streptomycine, kanamycine, amikacine) en het andere daarop 
lijkende middel capreomycine worden als belangrijke, effectieve medicamenten 
beschouwd bij de aanpak van MDR-TB. De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health 
Organization; WHO) heeft deze middelen eerder geclassificeerd in groep 2 - nu groep A 
(injiceerbare middelen) voor de behandeling van MDR-TB met een vaste dosering van 15 
mg/kg/dd en een maximum van 1000 mg per dag. 
Bij toepassing van aminoglycosiden kunnen zich echter twee belangrijke bijwerkingen 
voordoen: nefrotoxiciteit (met een prevalentie van 7.5% tot 15%) en gehoorverlies (met 
een prevalentie van 18% tot 37%). Daarom ligt de grote uitdaging bij toepassen van 
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aminoglycosiden bij de behandeling van MDR-TB in een minimaliseren van deze ernstige 
bijwerkingen met behoud van effectiviteit. 

Om te proberen deze ernstige bijwerkingen tegen te gaan werden in onze (retrospectieve) 
studie van MDR- en XDR-TB patiënten aminoglycosiden gedoseerd op basis van PK/PD 
en MIC bepalingen. Op grond van onze bepalingen kwamen we uit op een mediane 
dosering van 6.5 mg/kg/dd, in plaats van de door de WGO geadviseerde dosering van 15/
mg/kg/dd, een dosisreductie van meer dan 50 %. Hierbij is onze aanname dat effectiviteit 
behouden blijft met minimalisering van bijwerkingen.

In deze studie waren 113 patiënten (69 mannen en 44 vrouwen), waarvan 104 met therapie 
startten. Om diverse redenen werd geen therapie gestart bij 9 patiënten: 1 asielzoeker 
kon niet meer worden getraceerd; 4 patiënten hadden Nederland al verlaten voordat de 
diagnose werd gesteld; 1 kind van 9 jaar met klier-TB werd na klierextirpatie vervolgd 
zonder therapie; en 3 patiënten werden post-mortem gediagnosticeerd met MDR-TB.

De uitkomstresultaten (klinische effectiviteit) waren goed; 86% van de patiënten was 
genezen (de kweken werden negatief) of had een succesvol voltooide behandeling 
(zonder kweek-bewijs). Deze getallen zijn vergelijkbaar met streefcijfers bij patiënten 
met normaal gevoelige TB. Falen van de behandeling werd niet gezien, evenmin als een 
terugkeer van ziekte na voltooiing van de behandeling bij deze relatief lage dosering 
van aminoglycosiden. Net als bij eerdere studies deden bijwerkingen zich voor bij 
langere behandelduur en bij oplopende totale (cumulatieve) dosering, maar er was geen 
samenhang met de dagdosering en evenmin met doseringsfrequentie. 

Bij 80 patiënten met MDR- en XDR-TB werd eveneens gekeken naar de bijwerkingen en 
de effectiviteit van de aminoglycosiden. De dosering was als hierboven beschreven: op 
geleide van PK/PD en MIC bepalingen met een beperkt aantal afgenomen bloedmonsters. 
De mediane (meest voorkomende) dosering was 6.5 mg/kg/dd i.p.v. de door de WGO 
geadviseerde, meer dan 2x hogere dosering van 15 mg/kg/dd. 
Gehoortesten werden iedere 3-4 weken uitgevoerd bij 250, 500, 1000, 2000, 4000 en 
8000 Hz. Gehoorverlies werd gedefinieerd als een vermindering van 20 decibel (dB) in 
vergelijking met de test voor de start van aminoglycoside-behandeling. 
Bij 9 patiënten (11%) werd een gehoorverlies gevonden, vooral bij de hogere frequenties 
(4000 en 8000 Hz). Er werd geen correlatie gevonden tussen gehoorverlies en één van de 
andere medicamenten.
In andere studies werden veelal hogere waarden gevonden van patiënten met 
gehoorverlies: vanaf 21.3% tot 37%. Naarmate de dosering per kg lichaamsgewicht hoger 
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was, trad meer gehoor-schade op, dit was de enige correlatie die werd gevonden. 
Het voorkomen van nierbeschadiging in onze studie was vergelijkbaar met andere 
studies. Een verhoogd creatinine wordt hierbij als maat gebruikt maar is deze maat is 
discutabel omdat TB patiënten tijdens adequate therapie vaak in spiermassa aankomen – 
en creatinine wordt aangemaakt in de spieren, waardoor een toename van het creatinine 
juist een gunstig teken kan zijn.
Wij zagen dat het met onze patiënten goed ging; kennelijk was de behandeling effectief.

Om de effectiviteit te behouden en de bijwerkingen zo gering mogelijk te houden hebben 
we een populatie farmacokinetisch (PK) model ontwikkeld en gevalideerd. Daarbij 
hebben we het aantal bloedmonsters voor het bepalen van amikacine en kanamycine 
bij (MDR-)TB zo klein mogelijk gehouden. Dat is prettig voor patiënten die dan minder 
bloedafnames hebben, en het bespaart kosten in de laboratoriumbepalingen, zowel voor 
de dagelijkse patiëntenzorg als bij wetenschappelijk onderzoek. 

De beste maat voor effectiviteit van aminoglycosiden is waarschijnlijk de maximale 
concentratie in het bloed (Cmax) gedeeld door de MIC (Cmax ⁄ MIC). Dit is bij andere 
bacteriën dan MTB een belangrijke voorspeller van de antibiotische activiteit van 
aminoglycosiden. Bij gramnegatieve en grampositieve bacteriën is men het erover eens 
dat de waarde > 8 zou moeten zijn voor klinische effectiviteit en ter voorkoming van 
resistentievorming. Het lijkt aannemelijk dat de PK van streptomycine, kanamycine en 
amikacine vergelijkbaar is

Wij beargumenteren dat het oppervlak onder de concentratie-tijdcurve (the area under the 
curve) gedeeld door de MIC (AUC

0-24h
/MIC) tenminste net zo belangrijk is hoewel dit nog 

niet is bevestigd bijvoorbeeld in een proefopstelling waarin de wisselende concentraties 
in de tijd in een holle buis worden nagebootst. Dit idee moet nog wel in toekomstig 
onderzoek bij mensen worden bevestigd.

Een beperkte afname strategie van aminoglycosiden werd specifiek bestudeerd in een 
andere studie. Daarnaast werd in deze studie het hierboven beschreven populatie PK 
model ontwikkeld en gevalideerd om een optimum wat betreft de effectiviteit en de 
bijwerkingen te vinden in de dosering. Voor amikacine was dat een mediane (meest 
voorkomende waarde) voor de AUC

0–24h
: 77.2 mg h/L en voor kanamycine was dit 64.1 mg 

h/L. 

Variatie van AUC
0–24h

 tussen verschillende personen kan soms groot zijn en daarbij 
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bijdragen aan zowel onderdosering met daarbij mogelijk verworven resistentievorming, 
als aan overdosering met meer bijwerkingen. 

Toekomstperspectieven en aanbevelingen

Na meer dan 30 jaar voorschrijven van aminoglycosiden bij TB in een dosering van 15 
mg/kg lichaamsgewicht lijkt de tijd rijp voor een prospectief vergelijkend onderzoek 
van behandeling met de klassieke dosering (15 mg/kg) aminoglycosiden in vergelijking 
met dosering op basis van de Cmax ⁄ MIC m.b.v. TDM met als primaire uitkomstmaten: 
effectiviteit en bijwerkingen.

TDM stuit zowel bij artsen als bij patiënten op bezwaren en bedenkingen. Wij pleiten 
voor een ruimere toepassing. Als de methode om geneesmiddelconcentraties te meten 
wat makkelijker wordt, zoals uit een op filterpapier gedroogde bloeddruppel uit een 
vingerprik, of concentratiemeting in speekselmonsters zal TDM misschien makkelijker 
ingang vinden in de praktijk.

Het bewaken van medicatiespiegels bij de patiënt zou wel eens een belangrijk wapen 
kunnen zijn in de strijd tegen de oprukkende geneesmiddelresistentie wereldwijd. 

In hoofdstuk 5 bespreken we twee studies over ertapenem, een carbapenem antibioticum, 
en als bèta-lactam antibioticum verwant aan penicillines en cefalosporines, medicijnen die 
bij vele andere infectieziekten (veroorzaakt door gram positieve, negatieve en anaerobe 
bacteriën) worden gebruikt. 

Om nieuwe medicamenten aan het arsenaal van middelen tegen TB toe te voegen worden 
geheel nieuwe medicamenten zoals bedaquiline (TMC 207), delamanid (OPC 67683) 
en Pretomanid (PA-824) ontwikkeld; daarnaast bestaat de mogelijkheid om te kijken of 
middelen die al voor andere indicaties op de markt zijn, misschien ook werkzaam zijn bij 
TB. Op dit moment zijn van alle carbapenems twee middelen: meropenem en imipenem 
(samen met cilastatine) die door de WHO als mogelijk effectieve anti-TB-middelen 
worden genoemd. Tot nu toe maakt ertapenem er nog geen deel van uit. Het middel 
wordt al wel gebruikt bij diverse gram positieve en negatieve en anaerobe infecties. Een 
carbapenem gecombineerd met clavulaanzuur toonde bij muizen activiteit tegen TB. 
Een gunstige eigenschap van ertapenem is dat het langzaam uitgescheiden wordt in de 
urine: het heeft een relatief lange halfwaardetijd, en dat er geen omzetting in de lever 
plaats vindt, waardoor er ook minder botsingen met andere medicamenten ontstaan. Bij 
andere infecties dan TB kan ertapenem heel goed werken als het slechts eenmaal per 
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dag wordt toegediend. Het nadeel is dat het middel niet via het maagdarmkanaal wordt 
opgenomen; het moet als injectie worden toegediend.

Het bactericide (bacterie-dodende) effect van alle bèta-lactam antibiotica, en dus ook 
van carbapenems, is gecorreleerd aan de tijd dat de concentratie in het serum – niet 
aan eiwitten gebonden - hoger is dan de MRC (MIC): T

free
 > MIC. Zodra de concentratie 

onder de remmende concentratie daalt, houdt het effect op; bij andere infecties moet 
die concentratie minstens 70% van de tijd boven de MIC zijn om optimaal te werken. 
Bèta-lactam antibiotica hebben een tijd-afhankelijke bacteriedodende werking. De 
carbapenems krijgen antibacteriële eigenschappen wanneer de plasmaconcentratie 
minimaal 40% van de tijd uitkomt boven de MIC (%T > MIC). Hoewel dit nog niet is 
bewezen voor TB patiënten, is de verwachting ook hier dat %T>MIC een belangrijke maat 
voor effectiviteit is. 

In ons (retrospectieve) onderzoek werden de bijwerkingen en farmacokinetiek van 
ertapenem bestudeerd bij 18 patiënten met MDR- en XDR-TB. Naast ertapenem 
was de andere DR-TB medicatie gebaseerd op een individueel regiem op basis van 
gevoeligheidsbepalingen van de gekweekte MTB stam in het laboratorium. Het middel 
werd uitstekend verdragen tijdens langdurige behandeling. Het PK/PD profiel was gunstig 
(zoals beschreven hierboven); de gemiddelde AUC

0-24h
 was 544,9 (tussen 309 – 1130) mg 

h/L. De gemiddelde C
max

 was 127.5 (73.9 – 277.9) mg/L. 

Onze studie richtte zich niet op effectiviteit; wel bleek dat bij alle patiënten het 
microscopisch en kweekonderzoek van het sputum een fraaie omslag naar negatief liet 
zien.

De studieopzet had beter gekund – als de gegevens niet retrospectief maar prospectief 
waren verzameld waren de uitslagen waarschijnlijk betrouwbaarder; ook was er geen 
controlegroep met voor het overige gelijke behandeling om zuiverder het effect van 
de toevoeging van ertapenem te kunnen beoordelen. We moeten daarom voorzichtig 
zijn met het doen van harde uitspraken, vooral over de effectiviteit. Een ander en groot 
probleem is het definiëren van de MIC van ertapenem bij MTB. 

Het doel van onze andere ertapenem-studie was een model te ontwikkelen dat het gebied 
onder de concentratie tijd curve gemeten over de eerste 24 uur (AUC 

0-24
) na toediening 

van ertapenem kon voorspellen met gebruik van een beperkte bloedafname bij patiënten 
met DR-TB. De AUC

0-24
 kan ‘vertaald’ worden naar %T>MIC en de verwachting is daarmee 
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dat deze waarde voor wat betreft de anti-mycobacteriële activiteit gebruikt kan worden 
bij prospectieve studies. 
Frequente afnames van het gebied onder de curve (AUC) is tijdrovend, kostbaar en een 
last voor de patiënt daar gedurende 24 uur afnames plaatsvinden. Gebruikmakend van 
het populatie PK model werden strategieën met beperkte afnames geëvalueerd. In een 
simulatie gaven de tijdstippen 1 en 4 uur na dosering de beste voorspellende ertapenem-
uitslagen, weergegeven in de AUC

0-24h
. Deze tijdstippen zijn ook geschikt zijn voor afname 

van andere medicamenten.

De gemiddelde AUC
0-24h

 voor ertapenem was 621.3 (403.4 - 1101) mg*h/L. Twee patiënten 
hadden hoge plasma-top-concentraties (> 900 mg/L). Volgens het populatie PK model 
(PKK) werd bij de meeste patiënten een minimum bereikt van 40% van de tijd boven de 
MRC (MIC) van 0.5 mg/L, bij 11 patiënten kwam de %T>MIC boven de 0.25 mg/ L.

Dit is de eerste studie bij patiënten met DR-TB waarin een PK-model van ertapenem werd 
gebruikt. Het is een goed bruikbaar model, met een onderschatting van 14 % vergeleken 
met directe precieze metingen in het bloed. 

Toekomstperspectieven en aanbevelingen

Ertapenem in WHO D3 (‘add-on’; voorheen: groep 5: ‘unknown significance’) van de MDR-
TB medicatie?
Wij denken dat ons werk met ertapenem, samen met dat van anderen, reden is voor verder 
onderzoek naar de klinische effectiviteit en veiligheid bij DR-TB. daarvoor is eerst nodig 
dat een betrouwbare gevoeligheidstest voor MTB beschikbaar komt; een gerandomiseerd 
onderzoek met een controlegroep (RCT) met een effectief achtergrondschema, waarin 
liefst een aminoglycoside (amikacine / kanamycine) wordt vergeleken met ertapenem.

TDM en beperkte bloedafname

Bij gebruik van ertapenem bij DR-TB (dit geldt evenzo voor andere medicamenten in 
gebruik bij DR-TB) is TDM van groot belang om ineffectieve therapie (zoals verworven 
resistentie, therapie falen en een terugkeer van de ziekte) en (vermijdbare) bijwerkingen 
tegen te gaan. 
Zowel in landen met lage als met hoge TB incidentie dient TDM (met beperkte 
bloedafname) een vaste plaats te krijgen in het nationaal TB programma (vergelijkbaar 
met TB diagnostiek en 1e en 2e lijns medicatie voorziening). 
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In landen waar veel TB voorkomt kan TDM met beperkte bloedafname misschien 
kostenbesparend zijn; technische ondersteuning is daarbij gewenst en noodzakelijk 
vanuit partners in de westerse wereld.

Om DR-studies met elkaar te kunnen vergelijken zijn vaste, eensluidende definities nodig, 
zoals bv over effectiviteit en bijwerkingen.

In dit Hoofdstuk 6 worden de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift in ‘t kort 
vermeld: wat voegt het toe aan wat we al wisten, hoe kunnen we de resultaten gebruiken 
voor patiënten met MDR-TB en wat zijn toekomstverwachtingen bij de aanpak van TB? 

De WHO 2035 visie is het aanzienlijk terugbrengen van ziekte en sterfte door TB. 
Vooral voor de zgn. ‘low-resource, high burden countries’ is dit een enorme uitdaging. 
Diagnostiek en therapie moeten optimaal zijn om dat doel te bereiken. Vanuit die visie 
doen we in dit proefschrift enkele aanbevelingen m.b.t. de therapie, vooral van DR-TB. 

Een benadering met de beste aanpak lijkt ons het ontwikkelen van een werkzame 
vaccinatie (toe te passen voorafgaand aan- en na besmetting; en als TB is ontstaan: als 
therapeutisch vaccin), naast eventueel nog andere vormen van beïnvloeding van de 
afweer van de patiënt zoals beschreven in hoofdstuk 2. 

Hoofdstuk 3 geeft onze behandeluitkomsten weer van DR-TB in Nederland met zeer 
goede resultaten. De methodes waarmee deze werden behaald zijn medicatie gedoseerd 
op resistentiepatroon (PCR (Xpert-TB RIF; Haine Line Probe Assay), en met behulp van 
TDM; een goed geoutilleerd TB centrum met een gemotiveerd behandelteam en een 
uitstekende TB organisatie in Nederland, in dit laatste komt zeker een goede politieke wil 
als belangrijke factor naar voren. 

In hoofdstuk 4 beschrijven wij drie studies over het gebruik van aminoglycosiden bij 
MDR-TB. We tonen aan dat met behoud van effectiviteit de dosering veelal kan worden 
verlaagd (< 50 % van de aanbevolen dosering) dit ging gepaard met een aanzienlijke 
afname van de bijwerkingen. Dosering was op basis van PK/PD en MIC met een beperkte 
afname strategie. 

Ertapenem, een medicijn in gebruik bij andere infecties wordt besproken in hoofdstuk 
5, als zodanig is het (nog?) niet toegevoegd aan de WHO lijst van anti-TB middelen. Een 
model werd ontwikkeld dat het gebied onder de concentratie tijd curve gemeten over 
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de eerste 24 uur (AUC 
0-24

) na toediening van ertapenem kon voorspellen met gebruik 
van beperkte bloedafname bij patiënten met DR-TB. De AUC

0-24
 kan ‘vertaald’ worden 

naar %T>MIC en de verwachting is daarmee dat deze waarde voor wat betreft de anti-
mycobacteriële activiteit gebruikt kan worden bij prospectieve studies.

Een belangrijke volgende stap zou zijn om PK-studies in ‘low income high-burden 
settings’ te starten. ‘Echte’ DST met kweekproeven zijn misschien voorlopig nog een 
brug te ver, moleculaire testen zijn daarbij de beste benadering voor die kweekproeven. 
Naast en na PK studies kan ook een vergelijkend onderzoek tussen ertapenem en een 
aminoglycoside bij patiënten met DR-TB worden uitgevoerd, al moet dan wel met een 
panel van moleculaire tests worden gewerkt om ervoor te zorgen dat de gevoeligheid 
voor alle vergeleken geneesmiddelcombinaties bekend zijn. Met andere woorden, het 
achtergrond-regime moet bij alle deelnemende patiënten effectief zijn om therapiefalen 
te voorkomen. 

Van belang voor het behalen van alle doelen is een nauwe samenwerking tussen alle 
deskundigen en medewerkers betrokken bij TB. Dit geldt zowel in landen met hoge als 
met lage incidentie.
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AE Adverse effects / adverse events
AUC Area Under the Curve
BCG Bacillus Calmette-Guérin 
CI Confidence interval
CIb Centrum voor infectieziektebestrijding 
DBS Dry blood spot
DOTS Directly Observed Treatment Short-Course 
DST Drug sensitivity testing
DR-TB Drug resistant tuberculosis
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
HIV Human immunodeficiency virus / Humaan immuundeficiëntie virus
IRIS Immuun Reconstitutie Inflammatoir Syndroom
KNCV Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der tuberculose
MDR-TB Multi-drug resistant tuberculosis
MIC  Minimal inhibitory concentration 
Mtb (MTB) Mycobacterium tuberculosis
NTR Nederlands tuberculose register
PAS Para-aminosalicylic acid
PD Pharmacodynamische / farmacodynamische 
PK Pharmacokinetische / farmacokinetische 
PPK Een populatie farmacokinetisch model 
RCT  Randomised controlled trial (onderzoek waarbij door loting patiënten 

of proefpersonen hetzij aan de actief behandelde groep, hetzij aan de 
controlegroep worden toegewezen)

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RMSE Root mean square error
SDG Sustainable Development Goals 
TB Tuberculose / Tuberculosis
TDM Therapeutic drug monitoring
WHO  World Health Organization  (Wereld gezondheidsorganisatie)
XDR-TB Extensively drug resistant tuberculosis
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Mijn eerste promotor: Prof. dr. T.S. van der Werf, beste Tjip. Jouw kennis en inzet voor 
patiënten, collega’s en onderzoek was niet-aflatend. Ondanks je drukke werkzaamheden 
was je, indien nodig, altijd aanspreekbaar voor overleg over patiëntenzorg en onderzoek. 
Ook als promotor was je voor mij zeer waardevol, altijd opbouwend kritisch, gelardeerd 
met ironie, en altijd komend met suggesties, zowel tekstueel als inhoudelijk, waarin 
uitkwam dat je de literatuur vaak al kende voordat die werd gepubliceerd. De wekelijkse, 
gezamenlijke visites met jou op de TB-afdeling werden door mij erg op prijs gesteld naast 
het feit dat je altijd andere relevante disciplines en interne en buitenlandse stagiaires 
aanmoedigde daarbij aanwezig te zijn, allemaal facetten waarmee deze visites naar 
een hoger plan werden getild. Dit was patiëntenzorg en onderwijs tezamen met tevens 
altijd suggesties voor onderzoek. Het was voor mij een eer en plezier met jou te hebben 
gewerkt. 

Mijn tweede promotor: Prof. Dr. H.A.M. Kerstjens, beste Huib. Ik heb ontzettend veel 
waardering voor niet alleen je vele capaciteiten maar ook hoe je die inzet voor de 
longafdeling. Ondanks de meerdere long-subafdelingen was je er altijd voor de TB-
afdeling en wist je de lijnen nadat je informatie had ingewonnen, niet alleen uit te zetten 
maar hierin ook veel te implementeren. Onder jouw leiding hebben we ontzettend veel 
bereikt, om er een paar te noemen: een fusie, een goed draaiende afdeling en een geheel 
nieuw TB-gebouw. Beatrixoord was aanvankelijk wel betrokken qua medische activiteiten 
bij toentertijd nog het Academisch ziekenhuis Groningen (AZG), het latere Universitair 
Medische Centrum Groningen (UMCG) maar was daarvan een onafhankelijke instelling. 
Bij het fusieproces, waaraan vele haken en ogen, was je nauw betrokken en kon je goed 
hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden. Vanaf 1988 was ik werkzaam in Beatrixoord 
en had al vele fusiegesprekken meegemaakt, tijdrovend en zonder enig succes, mogelijk 
door onvoldoende motivatie van sommigen? Mijn scepsis over deze (achteraf laatste en 
gelukkig succesvolle) fusie wist je goed te hanteren. De bouw van een volledig nieuwe 
TB-afdeling, de drive bij het tot stand komen hiervan, komt grotendeels op jouw conto. 
Onze eerste promotiegesprekken hebben we jaren terug gehouden tijdens een diner in 
Kaapstad. Het is er nu eindelijk van gekomen. 

Mijn co-promotor: Dr. J.W.C. Alffenaar, beste Jan-Willem. Vanaf je komst in Beatrixoord, waar 
we elkaar leerden kennen, kreeg ik veel waardering en bewondering voor je vooruitziende 
blik en inzet die je toonde voor onderzoek m.b.t. de farmacologisch gerelateerde 
patiëntproblematiek op de TB-afdeling. Wij konden komen met vragen en problematiek 
vanuit de klinische kant, jouw farmacologische kennis en drive voor onderzoek vulde dit 
goed aan. Tijdens de patiëntbesprekingen en ook tijdens onze dinsdag en donderdag 
lunchbesprekingen waarin veelal TB-problematiek werd bediscussieerd, kwamen vrijwel 
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Dankwoord

altijd suggesties met onderzoeksvragen en hoe daarmee verder vooral (maar niet alleen) 
vanuit farmacologische benadering. Dit was altijd erg stimulerend. Veel onderzoek en 
promovendi heb je in korte tijd succesvol begeleid. Je ziet snel kansen, kunt delegeren 
en blijft tegelijk goed coachen en ‘in the lead.’ In dit alles heb ik veel aan je gehad en 
daarmee bedoel ik ook de TB-afdeling die daarmee en dankzij jou op een veel hoger plan 
is gekomen. 

I am grateful to Professor GB Migliori for being a member of the assessment committee. 
Ook Professor Frank Cobelens, en Professor Bhanu Sinha, de twee andere leden van de 
beoordelingscommissie dank ik voor het beoordelen van het manuscript. 

Daarnaast zijn er veel mensen die op directe en indirecte wijze een belangrijke rol hebben 
gespeeld of tot grote steun zijn geweest bij het tot stand komen van dit proefschrift. Aan 
hen ben ik veel dank verschuldigd. 

Alle patiënten die deelnamen aan onderzoek, en dat zijn er veel geweest in al die 
jaren, ben ik erg dankbaar dat ze hieraan en altijd belangeloos, wilden deelnemen. Een 
openheid en uitleg van onze kant, aangepast aan het niveau van de patiënt, over het 
waarom van onderzoek zal hieraan zeker hebben bijgedragen. De verpleging heeft hierin, 
onder leiding van ons (mijn) aller Tineke een belangrijke rol in gespeeld. Nu ik Tineke heb 
genoemd, je was geweldig en erg belangrijk voor de afdeling. Onze reis naar Canada was 
onvergetelijk. Je was me pas jaren later dankbaar dat je je presentatie ook uitstekend 
beheerste voor het geval de elektriciteit zou zijn uitgevallen. Iets wat daar trouwens 
onwaarschijnlijk was maar waar ik nu ben is het tegenovergestelde meer het geval. 

Mijn collega van de TB-afdeling, drs. W.C.M. de Lange. Beste Wiel, het was voor mij heel 
plezierig dat je ons team kwam versterken met jouw kennis. Zo ver van huis werken zal 
lang niet altijd makkelijk zijn geweest, maar desondanks was je altijd bereid taken op je 
te nemen, zowel op de afdeling, op de GGD en bij het foto’s kijken. Jouw inzet voor de 
TB-afdeling, als collega, in patiëntenzorg, faciliterend en meedenkend en -werkend bij 
onderzoek en last but not least jouw inzet voor de bouw van de nieuwe afdeling zijn heel 
belangrijk geweest.

Dr. O.W. Akkerman, beste Onno, de afdeling kan zich geen betere opvolger van mij 
wensen. Deze mooie tak van sport wordt door weinig (klare) longartsen geambieerd, m.i. 
omdat het te onbekend is. Dankzij de UMCG-Beatrixoord fusie zijn er voor deze functie 
ook meer mogelijkheden en kansen geschapen om het vak breder te kunnen uitoefenen. 
In de korte tijd dat we hebben samengewerkt was je een voortreffelijke en heel plezierige 
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collega, begaan met je patiënten en met onderzoek. Heel mooi dat jouw boekje is 
afgerond. Begrijpelijk is dat je als domicilie voor het dorpje Altena hebt gekozen. 

De vaste consulenten en aanwezig bij de patiëntbesprekingen, dr. Y (Ymkje) Stienstra, 
beste Ymkje, dank voor al je adviezen en inzet; als consulent infectieziekten heb 
ik dankzij jou veel kennis en expertise opgebouwd over de benadering van en de 
medicamenteuze behandeling van HIV-gerelateerde co-infecties. Prof. dr. T.S. van der 
Werf, Tjip is al besproken, ook hij liet zich niet onbetuigd met scherpe opmerkingen op 
deze besprekingen zodat je gespitst bleef. Dr M.S. Bolhuis, beste Mathieu aanvankelijk 
was onze samenwerking op het gebied van onderzoek dat resulteerde in jouw promotie, 
later nam je de rol van Jan-Willem over als steunpilaar bij patiëntenzorg en -onderzoek 
vanuit de farmacologische bril. Plezierig was dat je altijd bereid was voor mij moeilijke 
zaken op een rustige manier uit te leggen en ook je scholingsmomenten richting het 
TB-team werden op prijs gesteld. Veel heb ik gehad aan je adviezen bij het technisch 
afronden van dit proefschrift.

Na de totstandkoming van het UMCG was er vanuit psychiatrie altijd een vaste consulent. 
Voor de TB-afdeling is dit een must. Er zijn veel patiënten met psychiatrische problematiek, 
het herkennen daarvan en indien mogelijk hulp bieden zijn belangrijke pijlers. Voor het 
team kan niet-herkennen en vaak daarmee gepaard een verkeerd hanteren van sommige 
psychiatrische problematiek grote negatieve gevolgen hebben. Ondersteuning was 
er niet alleen voor patiënten maar vooral voor de teamleden hoe hiermee om te gaan, 
enigszins vergelijkbaar met dog whisperer Cesar Millan: niet de hond maar vooral de 
baas veranderen om beter om te gaan met de hond. Beste Drs C. Jiawan, beste Carel, de 
teamleden waar ik toe behoor hebben ontzettend veel aan je gehad, veel dank voor je 
humoristische en wijze inbreng. 

Emeritus hoogleraar Prof. Dr. C.J. Thijn, beste Kees, voor mij onvergetelijk blijven de 
jarenlange leermomenten waarin we gezamenlijk en wekelijks alle röntgenfoto’s van 
Beatrixoord bekeken die door jou werden beoordeeld. Ontzettend veel heb ik daarbij 
van je geleerd. In je schilderkunst met symbolisch-surrealistische taferelen kwam deze 
nauwkeurigheid terug. Heel mooi dat jouw werken blijvend tentoongesteld zijn in je 
museum ‘Thijnhof’ in Coevorden. Als mens en als steun in mijn werk en bij deze dissertatie, 
heb ik ontzettend veel aan je gehad. Kees, veel dank voor alles!

Vanuit ‘de apothekers’ (naast de al benoemde Jan-Willem en Mathieu) zijn belangrijke 
steunen geweest: drs. A.D. Pranger en dr. D.H. Vu. Beste Arianna, in jouw Beatrixoord-
periode hebben we samen veel onderzoek uitgevoerd bij patiënten resulterend in enkele 
fraaie en door jou behaalde gepubliceerde artikelen. Je bent ontzettend accuraat in je 
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werk. Dit lijkt me een goede eigenschap voor een apotheker, maar hopelijk blokkeert 
dit niet dat het afronden van jouw boekje al te lang op zich laat wachten. Aan onze 
samenwerking op de afdeling heb ik goede herinneringen. 
Dear Hoa, I really enjoyed our cooperation in particular taking (limited?) samples from 
patients on the TB-department. I still remember your Groningen-home-made Vietnamese 
spring rolls and according to your family legends, your mother can make them even better. 
Although we live close by since a few years, we have not teamed up yet after Groningen. 

Vanuit het laboratorium van het RIVM was er goede samenwerking richting medicijn-
gevoeligheidsbepalingen bij MTB maar ook nauwe betrokkenheid bij meerdere 
onderzoeksprotocollen. Prof. dr. D. van Soolingen, beste Dick dank voor alle samenwerking, 
je inbreng en kritische opmerkingen bij de referaten en je bereidwilligheid altijd mee 
te denken over de overlappingen in ons vakgebied. Onze reis naar Turkmenistan staat 
me nog diep in het geheugen gegrift. Na een reis van bijna 2 dagen zonder slaap bleek 
het hotel niet beschikbaar waarna we naar een leeg gebouw werden gereden, zonder 
drinkwater, en zonder water in de toiletten. We konden slapen op houten britsen zonder 
enige vorm van bekleding. Jij weigerde subiet, hoewel hun aanbod een welgemeende 
traditie kon zijn en mogelijk zelfs door hen werd gezien als uiterst eervol, gaf je aan de 
Turkmeniërs te verstaan direct terug naar Nederland te willen gaan waarop na wat morren 
adequate logies voor onze groep werd geregeld. Ook hier toonde jij je talenten, met veel 
verve en succesvol! 
T. van der Laan, beste Tridia. Ondanks de afstand kon ik altijd (en vaak) een laagdrempelig 
(telefonisch) beroep op je doen met vragen over gevoeligheidsbepalingen of gerelateerde 
zaken. Veel dank voor al je hulp en inzet en altijd prettige samenwerking.

Dr. G de Vries, beste Gerard, de belangrijke combinatie van jouw klinische kennis eerder 
opgedaan en je huidige inzichten en visie vanuit de epidemiologische en de public health 
sector waren voor mij erg waardevol en stimulerend. Zonder jouw hulp en inzet was mijn 
dissertatie nooit zover gekomen. Veel tijd heb je gestoken in het opdiepen en analyseren 
van Beatrixoord-data. Je bereidheid om mee te willen lezen en denken vond ik een 
prachtig aanbod. Je bent voor mij een geweldige vriend en collega. 

Drs J. A Dijkstra, beste Koos en Msc. S. P. van Rijn, beste Sander en J. F. Borjas Howard, beste 
Jaime,  jullie veel dank voor al je inzet bij het vergaren en interpreteren van vele, vele data, 
een monnikenwerk (waar ik nu ben is 1 op de 100 mannen monnik) met uitkomsten goed 
voor mijn en binnenkort ook voor de dissertaties van Koos en Sander. Het was ontzettend 
plezierig met jullie de vele data uit te spitten en te interpreteren. Werkzaam vooral als 
clinicus was dit met jullie kennis en uitleg, voor mij een aanvullende eye-opener. 
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Mijn dank gaat uit tevens uit naar alle co-auteurs die hebben bijgedragen aan deze 
dissertatie. Niet ongenoemd wil ik laten de gedreven dokters uit het TB-centrum 
te Dekkerswald, Dr Martin Boeree en Dr Cecile Magis-Escura, ook zij verdienen een 
nadrukkelijke vermelding. Het was en is plezierig met hen samenwerken! 

Alle personeelsleden van de TB-afdeling waren mij erg dierbaar. Het zijn, zeker in de loop 
der jaren, te veel personeelsleden om ze allemaal te benoemen en bedanken, zowel in de 
disciplines verpleging, maatschappelijk werk, fysiotherapie als diëtetiek en last but not least: 
de voedingsassistenten. Maar wel: mw I Rinsma, teammanager / hoofdverpleegkundige, 
beste Iris, heel veel jaren hebben we met veel reilen en zeilen de afdeling geleid. Er was niet 
altijd even veel houvast, met iedere nieuwe manager werden nieuwe managementstijlen 
ingevoerd, niet gebaseerd op logica maar op persoonlijke voorkeur. Jij wist hier goed mee 
om te gaan en verdiepte je weer in onwerkbare controlesystemen met allerlei ‘checklisten’ 
met geduldig papier. Ik wachtte vaak weer op de volgende manager voor een ‘nieuwe 
aanpak’. Jij wist me dan in zo’n periode goed uit de wind te houden zodat ik mijn werk in 
patiëntenzorg en onderzoek kon doen. Hierin waren we zeker aanvullend. Waar we vooral 
naar keken was niet zozeer de methode met het systeem maar waar liggen de kwaliteiten 
van de teamleden en waar kunnen we die het beste inzetten. Onze patiënt-populatie 
was een bijzondere met alle mogelijke lichamelijke en psychosociale problematiek en 
leeftijden. Onze teamleden konden hier goed mee omgaan, mede te danken aan jouw 
leiderschap. Zowel mijn ontgroeningsexamen (in 1994?) als mijn afscheidsfeest waren 
voor mij onvergetelijke gebeurtenissen, en zolang ik ‘ertussen werd genomen’, leek de 
fantasie van de teamleden ongebreideld te zijn. Om over de tussenliggende periode maar 
te zwijgen. Vaak denk ik met veel plezier en met goede herinneringen terug aan mijn 
periode in Beatrixoord. Voor mij was het een voorrecht om van dit team deel uit te mogen 
maken. En zonder de hulp, inzet van al deze vele teamleden onder jouw leiding zou ik het 
eindresultaat van deze dissertatie nooit hebben kunnen bereiken. 

Het secretariaat: naar mijn mening is een secretariaat helaas een sterk ondergewaardeerd 
discipline. De drie secretaresses: Alie, Natascha en Marja ben ik erg dankbaar voor alle hulp 
gegeven aan de afdeling, zowel qua patiëntenzorg als qua ondersteuning in onderzoek 
maar ook richting de menselijke kant naar menig personeelslid. Beste Alie, een afdeling 
en de personeelsleden daar werkzaam, kunnen zich geen betere secretaresse wensen. 
Iedereen kon altijd op je inzet rekenen. Mijn eerste stappen op de TB-afdeling waren in 
’93-’94, jij werkte er al veel langer. Door je kennis van de afdeling heb je me toen veel 
geholpen en veel werk uit handen genomen. Ik stelde prijs op inhoudelijk goede brieven 
zonder taalfouten; het nakijken en corrigeren van de taal werd altijd zorgvuldig door jou 
gedaan en je wist altijd wel verbeteringen aan te brengen. Verder heb ik van jou geleerd 
op buienradar te kijken voordat je naar huis fietst. Dit laatste heb ik nu niet meer nodig, 
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het weer is hier vrijwel 100% (en zelfs maanden van tevoren) voorspelbaar. Enkele jaren 
terug heb je het besluit genomen vervroegd uit te treden en thuis (en vooral uit) met 
je Arjen, je man te gaan genieten. Slechts herinneringen blijven over aan onze goede 
samenwerking die ik altijd heb gewaardeerd. 
Beste Natascha, je was altijd plezierig aanwezig en met veel inzet. Doordat jouw Russisch 
nog altijd beter is dan ‘GOOGLE translate’ kwamen we erachter dat voordat we een trip 
maakten naar een van de ex-Russische staten voor een TB-meeting, niet al onze dia’s juist 
waren vertaald. Het Engelse woord ‘stable’ was voor meerderlei uitleg vatbaar: ‘Shortly 
after start therapy the patient came in stable condition’ zou zonder jouw hulp in het Russisch 
zijn veranderd in: ‘Shortly after start therapy the patient came in a horse stable. Geen idee 
hoe onze gastheren zouden hebben gereageerd, echter nadat we de omstandigheden 
voor patiënten in het desbetreffende land hadden bekeken zou de paardenstal niet eens 
een slecht alternatief onderkomen zijn geweest. 
Beste Marja, niet alleen als secretaresse was je voortreffelijk, ook als mens en ook nog 
eens met humor. Je was handig in het regelen en organiseren en had hierin veel goeie 
tips, en soms zelfs diplomatiek. Ook ben je heel creatief, mijn (papier-maché) hond is 
prachtig geworden.

Als laatste wil ik mijn belangrijke paranimfen bedanken voor hun steun en inzet; mijn 
dochter Lydia, geweldig zoals jij kunt multitasken waardoor veel werk werd verzet en 
ogenschijnlijk met plezier en haar vriend Maarten Roorda die altijd klaarstond als een 
schaaktoren in de branding. 

Last but not least, lieve Naing Naing, jouw aanmoedigingen met het proefschrift te 
beginnen en je verdere ondersteuning gedurende de hele periode waren voor mij 
belangrijk dit tot een goed einde te kunnen brengen. Ongetwijfeld komen er nog vele 
andere mooie projecten op onze weg waarin wederzijdse ondersteuning meer oplevert 
dan de som der delen.

Hiernaast zijn er natuurlijk ook velen die indirect hebben bijgedragen aan dit proefschrift. 
Onderzoek doen en een dissertatie schrijven waren voor mij twee verschillende eieren 
die gelegd zijn. Het doen en vooral bedenken van onderzoek is voor mij een must en 
hoort bij patiëntenzorg. Het bediscussiëren en komen met ideeën en niets op voorhand 
aannemen is fascinerend. De uitvoering in een dissertatie wordt al wat minder en het 
opschrijven is weer wat verder voor mij weg.

Hoe verder na dit proefschrift?
Ik geloof dat ik voorlopig iets geestelijks ga doen, voor mijn gedachtenleven. Maar wat?
(Marten Toonder, Heer Bommel uit: De Viridiaandinges)
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