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Onderzoek naar LTBI-screening
bij immigranten en asielzoekers
Ongeveer driekwart van de tbc-patiënten is van niet-Nederlandse afkomst. Het overgrote
deel van hen is waarschijnlijk geïnfecteerd in het land van herkomst. Nieuw onderzoek moet
uitwijzen hoe screening en behandeling van LTBI de tbc-bestrijding kunnen verbeteren.
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Onderzoek tbc-bestrijding en ZonMw
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie en werkt
vooral in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) en voor de Nederlandse
Organisatie

voor

Wetenschappelijk

Onderzoek (NWO). Eerdere projecten
onderzochten de (kosten)effectiviteit
van de screening van immigranten en
asielzoekers (MSI-project), de effectiviteit van preventieve verhandeling
van geïnfecteerde contacten afkomstig uit deze risicogroep (Predict) en de
prevalentie van LTBI bij binnenkomst
in Nederland (TB Perspectief).
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