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Geachte heer/mevrouw,

Met genoegen bieden wij u hierbij het surveillance rapport ‘Tuberculose in
Nederland (TIN) 2018’ aan. TIN 2018 beschrijft de epidemiologische situatie rond
tuberculose in Nederland en biedt een nadere analyse van de kerncijfers over
2018 die al in maart 2019 werden gepubliceerd op de website van RIVM.
Het aantal tbc-patiënten in Nederland neemt de laatste tien jaar geleidelijk af. In
2018 was er een kleine toename doordat er meer tbc bij minderjarige asielzoekers
uit Eritrea voorkwam. Er werden 806 tbc-patiënten gerapporteerd, ten opzichte
van 783 in 2017. Meer dan driekwart van het aantal tbc-patiënten in Nederland in
2018 was geboren in het buitenland. De conclusies en aanbevelingen van het
rapport worden ter bespreking voorgelegd aan de Commissie voor Praktische
Tuberculosebestrijding (CPT).

Het rapport is geproduceerd door RIVM Centrum Infectieziektebestrijding (CIb),
Epidemiologie en Surveillance, in samenwerking met KNCV Tuberculosefonds. TIN
2018 had niet tot stand kunnen komen zonder de inbreng van velen die bij de tbc
bestrijding in Nederland betrokken zijn. Graag bedanken wij alle medewerkers van
de afdelingen tbc-bestrijding van de GGD’en, behandelaars, artsen-microbiologen,
de betrokken medewerkers van KNCV Tuberculosefonds, GGD GHOR Nederland en
van het RIVM die aan de dataverzameling en rapportage hebben bijgedragen.
Wij hopen dat u TIN 2018 met plezier zult lezen en dat het een waardevolle
bijdrage levert aan uw werk voor de tbc-bestrijding in Nederland.

Met vriendelijke groet,

Dr. S. van den Hof
Hoofd Epidemiologie en Surveillance


