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Tuberculose 

Wat is TBC? 
Tuberculose (of TBC) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de 

tuberkelbacterie (tbc-bacterie): een groep bacteriën met onder andere M.bovis en 
M.tuberculosis. Een infectie kan ernstige ontstekingen veroorzaken. Tuberculose 

kan overal in het lichaam voorkomen, maar de meest voorkomende vorm is 

longtuberculose. Als een tbc-patiënt niet of niet goed wordt behandeld kan de 
ziekte dodelijk zijn.  

Hoe krijgt u TBC? 
De belangrijkste besmettingsroute voor mensen om besmet te raken met M. 

bovis is via de melk. Echter, mensen die in nauw contact met runderen leven 

kunnen ook door het inademen van uitgehoeste bacteriën besmet raken. 

Overdracht van M. bovis tussen mensen wordt nauwelijks gezien, mogelijk omdat 

er bij het hoesten minder bacteriën buiten het lichaam worden verspreid, dan bij 

tuberculose veroorzaakt door M. tuberculosis. Sporadisch kan door longziekte bij 

de mens een rund besmet raken.  

De incubatieperiode varieert van 8 weken tot levenslang. Na een infectie wordt 
ongeveer 10% van de mensen ziek, waarvan 80% in de eerste 2 jaar. De 

resterende 20% ontwikkelt de ziekte pas na een langere periode, die soms 

tientallen jaren kan beslaan.  

Vóórkomen van TBC 
Bijvoorbeeld in de Afrikaanse landen komt tuberculose nog veel voor. Daarom 

wordt het ten zeerste afgeraden om rauwe melk(producten) en onvoldoende 

verhit vlees te consumeren uit deze landen. Reizigers die drie maanden -of 

langer- een bezoek gaan brengen aan gebieden waar veel gevallen van 

tuberculose voorkomen, dienen te overwegen zich te laten vaccineren.  

De vaccinatie biedt vooral bescherming tegen de vroege verspreiding van de 

bacteriën door het lichaam na eerste infectie. Hiermee worden complicaties in 

bijvoorbeeld de hersenen voorkomen. Daarnaast biedt de vaccinatie deels 

bescherming tegen de verschijnselen die ontstaat wanneer een ’slapende’ infectie 
weer actief wordt. 

Preventie 
Omdat TBC bij dieren in Nederland zo weinig voorkomt wordt de Mantouxtext niet 

geadviseerd voor mensen die beroepsmatig met dieren werken. Medewerkers 

komen in aanmerking voor een contactonderzoek indien bij een dier na sectie 

tbc is vastgesteld. In overleg met de GGD wordt dan bepaald wie in aanmerking 

komt voor tuberculose onderzoekK=

 


