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Inleiding
Tuberculose is nog steeds een van
de belangrijkste en meest frequent
voorkomende geregistreerde infectieziektes. Exacte cijfers zijn pas te
verkrijgen na grondige analyse en na
integratie van de data in het Belgische register.
De data die in dit artikel beschreven
worden, zijn het resultaat van een
analyse van het tuberculoseregister
uit het Vlaamse Gewest in 2002. De
data werden verzameld door de verpleegkundigen van de gezondheidsinspecties van de Vlaamse Gemeenschap.
Trends in de tuberculose-incidentie in Vlaanderen
De aangifte van 562 tuberculosepatiënten in 2002 in het Vlaamse
Gewest bracht de tuberculose-incidentie op 9,4 patiënten per 100.000
inwoners. Dertig van die patiënten
(5,3 %) vertoonden een recidief van
tuberculose.
Figuur 1 laat de evolutie zien van de
tuberculose-incidentie in het Vlaamse Gewest de laatste jaren. Van
begin tot midden jaren negentig daal-

de de tuberculose-incidentie geleidelijk aan. Sindsdien is de incidentie
relatief stabiel gebleven.

RX van een bilaterale longtuberculose

Figuur 2 toont de tuberculose-incidentie per provincie van het Vlaamse
Gewest. Behalve voor de provincie
Limburg waar er een toename was
van 8,2/100.000 in 2001 tot
9,3/100.000, bleef de tuberculoseincidentie in de andere provincies
stabiel of daalde lichtjes ten opzichte van het vorige jaar.
Tuberculose-incidentie volgens
nationaliteit, geslacht en leeftijd
In 2002 was de tuberculose-incidentie
in het Vlaamse Gewest 17 maal hoger
bij de niet-Belgen (93,0/100.000) dan
bij de Belgen (5,4/100.000). Van de
562 nieuwe patiënten werden er 306
(54,4 %) als Belgen geregistreerd en
256 (45,5 %) als niet-Belgen.
Allochtonen maken een steeds groter deel uit van de tuberculosepatiënten.
In 2000 en 2001 lag dit percentage
nog op 32,3 % en 38,0 %. Net als in
2001 was de tuberculose-incidentie
bij de allochtone bevolkingsgroep het
hoogst in de provincies Antwerpen

(142,5/100.000) en West-Vlaanderen
(108,2/100.000), waar ze 28 en 20
keer hoger was dan bij de autochtone bevolkingsgroep (figuur 3). In de
provincie Limburg daarentegen was
de incidentie bij de niet-Belgen
slechts 7 maal hoger dan bij de
Belgen. In 2002 was de proportie
allochtone inwoners onder de tuberculosepatiënten het hoogst in de
provincie Antwerpen (63,9 %),
gevolgd door Vlaams-Brabant
(42,8 %) en Limburg (37,8 %).
In Oost- en West-Vlaanderen waren
respectievelijk 27,8 % en 27,1 % van
de aangegeven tuberculosepatiënten
niet-Belgen.

Figuur 1 Tuberculose-incidentie van het Vlaamse Gewest 1990 - 2002
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Figuur 2 Tuberculose-incidentie per provincie van het Vlaamse Gewest 2002

Figuur 4 toont hoe het overwicht van
mannelijke tuberculosepatiënten in
het Vlaamse Gewest meer uitgesproken is bij patiënten met een
Belgische nationaliteit dan bij patiënten met een niet-Belgische nationaliteit.
Figuur 5 illustreert hoe tuberculose
bij de Belgische bevolking een aandoening is die voornamelijk de oudere leeftijdsklassen treft. Het aandeel
65-plussers bedraagt 43,5 % van alle
tuberculosepatiënten in de Belgische
bevolkingsgroep en de Belgen vertegenwoordigen bijna 90 % van alle
tuberculosepatiënten in die leeftijdsklasse. Bij de niet-Belgen daarentegen, worden vooral personen van 15
tot 44 jaar getroffen door tuberculose (74.6 % van alle niet-Belgische

patiënten). Deze spreiding van tuberculose bij allochtonen in België komt
overeen met de waarnemingen in
landen met een hoge tuberculoseprevalentie. Opvallend is dat de incidentie bij de kleinste kinderen al
50,6/100.000 is bij allochtonen in ons
land, terwijl de ziekte bij jonge
Belgische kinderen zeldzaam is.

Longtuberculose in het Vlaamse
Gewest in 2002
Bijna 73 % (n=414) van de tuberculosepatiënten in het Vlaamse Gewest
vertoonde de pulmonale vorm van
de ziekte. Van die patiënten had 45,4 %
(n=186) positief sputum bij direct
microscopisch onderzoek en had
78,8 % (n=323) een positieve spu-

tumkweek. Die percentages waren
vrijwel gelijk bij Belgische en nietBelgische patiënten.
Van de 414 patiënten met longtuberculose hadden er 26 (6,3 %) nog
een tweede ziektelokalisatie. Elf in
de pleura, vier in extra-thoracale ganglia, één patiënt had osteo-arthritits,
twee hadden intestinale tuberculose,
één urogenitale tuberculose, drie
patiënten hadden een extra-respiratoire vorm van de ziekte en vier patiënten hadden een veralgemeende
(miliaire) tuberculose. Bij de 153 patiënten met extra-pulmonale tuberculose waren er twee met meningitis en
zeven met miliaire tuberculose; bij
veertig patiënten was enkel de pleura aangetast, bij veertien het urogenitaal systeem en bij achtenveertig

Figuur 3 Tuberculose-incidentie naar nationaliteit en per provincie in het Vlaamse gewest
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Figuur 4 Tuberculose-incidentie per geslacht en naar nationaliteit in het Vlaamse gewest in 2002

de extra-thoracale ganglia. Vijf
patiënten werden gediagnosticeerd
met de ziekte van Pott en zes met
osteo-articulaire tuberculose. Er
waren drie patiënten met een cutane tuberculose.
In 2002 werden er dus in totaal elf
patiënten gemeld met miliaire tuberculose en twee met tuberculose
meningitis.

172 (30,6 %) van de in 2002 geregistreerde patiënten tot de bevolkingsgroepen met een verhoogd
risico voor tuberculose. Asielzoekers
maakten het grootste deel uit van de
tuberculosepatiënten, gevolgd door
personen die in contact kwamen met
een besmettelijke tuberculosepatiënt
en sociaal marginalen (tabel 2).

Risicogroepen en risicofactoren

Van de 562 tuberculosepatiënten
vertoonden er 166 (29,5 %) een of
meer risicofactoren. De meerderheid

In het Vlaamse Gewest behoorden

(51) leed aan een concomitante respiratoire aandoening. In totaal waren
er 17 patiënten HIV-positief. Acht van
hen hadden pulmonale tuberculose
(waarvan zes met een positieve cultuur), vier patiënten hadden extrathoracale ganglia. Twee patiënten
hadden een gangliopulmonale tuberculose en een persoon werd gediagnosticeerd met urogenitale
tuberculose.

Figuur 5 Tuberculose-incidentie per leeftijd in het Vlaamse Gewest in 2002
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Tabel 1 Proportie pulmonale tuberculose per provincie en naar nationaliteit
Longtuberculose

Sputum positief bij
direct microscopisch
onderzoek

Cultuur positief

N

% totaal

n

% pulmonale

n

% pulmonale

35
24

67,3 %
61,5 %

16
10

45,7 %
41,7 %

28
16

80,0 %
66,7 %

66
97

83,5 %
69,3 %

27
35

40,9 %
36,1 %

47
74

71,2 %
76,3 %

57
17

81,4 %
62,9 %

30
12

52,6 %
70,6 %

44
15

77,2 %
88,2 %

42
20

71,2 %
90,9 %

25
10

59,6 %
50,0 %

37
18

88,1 %
90,0 %

Belgen
Niet-Belgen

38
18

82,63 %
64,3 %

17
6

44,7 %
33,3 %

33
14

86,8 %
77,8 %

Totaal Vlaanderen

414

73,7

188

45,4 %

326

78,8 %

Belgen
Niet-Belgen

238
176

77,8 %
68,8 %

115
73

48,3 %
41,8 %

189
137

79,4 %
77,8 %

Vlaams-Brabant
Belgen
Niet-Belgen
Antwerpen
Belgen
Niet-Belgen
Oost-Vlaanderen
Belgen
Niet-Belgen
West-Vlaanderen:
Belgen
Niet-Belgen
Limburg

Tabel 2 Aantal nieuwe tuberculosepatiënten per risicogroep in 2002

Risicogroepen

Vlaams Gewest

Asielzoekers
Contactpersonen
Sociaal marginalen
Niet officieel geregistreerde bewoners
Gedetineerden
Gezondheidswerkers
Personeel in contact met risicogroepen
Totaal aantal patiënten uit alle risicogroepen
Aantal patiënten met één of meer van deze risico’s
(% van alle tuberculosepatiënten)

10

74
44
40
20
10
6
2
196
172

(13,1 %)
(7,8 %)
(7,1 %)
(3,6 %)
(1,9 %)
(1,1 %)
(0,4 %)
(34,8 %)
(30,6 %)

Tabel 3 Aantal nieuwe tuberculosepatiënten met een of meerdere risicofactoren in 2002 in het Vlaamse Gewest

Risicofactoren

Vlaanderen

Respiratoire aandoeningen

51 (9,1 %)

HIV+

17 (3,0 %)

Alcoholisme

50 (8,9 %)

Diabetes mellitus, nierinsufficiëntie

28 (4,9 %)

Immunosuppressie

14 (2,5 %)

IV-drugsgebruik

3 (0,5 %)

Gastro-intestinale chirurgie

3 (0,5 %)

Besluit
In 2002 was de tuberculose-incidentie in het Vlaamse Gewest relatief stabiel in vergelijking met de vorige jaren
(9,4/100.000). De incidentie daalde in alle Vlaamstalige provincies, behalve in Limburg waar er in 2002 een toename was van 8,2/100.000 in 2001 tot 9,3/100.000 in 2002. Ook dit jaar kende de provincie Antwerpen de hoogste
tuberculose-incidentie, zowel bij de algemene bevolking (13,2/100.000) als bij de allochtone populatie (142,5/100.000).
In die provincie waren 63,9 % van de tuberculosepatiënten van niet-Belgische oorsprong, terwijl dat percentage in
alle andere Nederlandstalige provincies gemiddeld 33,9 % bedroeg (range 27,1-42,8 %).
Patiënten uit de leeftijdsgroep van de 65-plussers waren bijna uitsluitend Belgen, terwijl de niet-Belgen het grootste deel uitmaakten van de patiënten tussen 25 en 44 jaar.
In het Vlaamse gewest had 72,9 % van alle tuberculosepatiënten longtuberculose en 78,8 % hiervan had een positieve sputumcultuur. Meer dan een derde van alle tuberculosepatiënten in het Vlaamse Gewest behoorde tot een
van de populatiegroepen met een verhoogd risico voor tuberculose.

Voedselinfecties in Vlaanderen 2003
K. De Schrijver1, I. Maes1, G. Top2

Voedselinfecties zijn courante aandoeningen die ernstig kunnen verlopen en een belangrijke socioeconomische impact hebben. Deze
ziektes worden in principe veroorzaakt door de inname van gecontamineerd voedsel. Vanwege hun
onststaanswijze zijn voedselgebonden aandoeningen door relatief eenvoudige maatregelen te voorkomen.
Het ziektebeeld kan variëren van een
klassieke gastro-enteritis over een
sepsis tot algemene systeemaandoeningen en neurologisch ingekleurde ziektebeelden. De oorzaken
zijn velerlei. Zo maakt men onderscheid tussen microbiële, chemischmicrobiële en chemische oorzaken.
Bij de microbiële oorzaken onderscheiden we besmettingen van bacteriële, virale, mycologische en
parasitaire origine. In de groep van
1 Gezondheidsinspectie Antwerpen
2 Coördinatie Infectieziekten Brussel

de bacteriële oorzaken onderscheidt
men infecties met toxinevormende
kiemen en kiemen waarbij de fysiopathologie invasie, overgroei of lokale darmslijmvliesnecrose vertoont.
Belangrijke toxineproducerende kiemen zijn Staphylococcus aureus,
Clostridium perfringens en Clostridium
botulinum. Bij de invasieve kiemen
domineren Salmonella-, Campylobacter-, Yersiniakiemen en Vibrio
parahaemolyticus. Het onderscheid
tussen voedselgebonden en nietvoedselgebonden ziekten is niet
steeds evident. Clustering van ziektegevallen in tijd en ruimte bij personen die aan dezelfde maaltijd
hebben deelgenomen pleiten voor
een voedselgebonden oorzaak. Een
geconfirmeerde voedselinfectie veronderstelt het aantreffen van een
identieke kiem in het voedsel en in
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de patiënt. Om een aantal redenen
zijn voedselinfecties in belangrijke
mate ondergediagnosticeerd en
ondergerapporteerd. In Vlaanderen
worden voedselinfecties waar meerdere personen bij betrokken zijn
sinds 1995 geregistreerd.
Methode
Ziekte-incidenten waarbij de route
voedsel als de meest waarschijnlijke
wordt geacht en waarbij drie of meer
personen betrokken zijn, worden na
validatie door de Gezondheidsinspectie opgenomen in een jaarregister. Meldingen komen van artsen,
laboratoria en sporadisch ook van
particulieren, verantwoordelijken van
instellingen of keuringsorganisaties.
Naast registratie, zorgt de dienst
Infectieziekten van de Gezondheids-

