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Te r A p e l , a s i e l h o o fds tad van Neder l and
Alle asielzoekers beginnen hun asielprocedure in Ter Apel. Van daaruit gaan ze naar hun centrale
ontvangstlocatie, waar op dag 2 hun screening op tuberculose plaatsvindt. Het succes daarvan
wordt mede bepaald door de samenwerking tussen partners in de keten.
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Multiresistente (MDR-)tuberculose
*** tot 30 september 2015
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