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Asielzoekers hebben
vaker tuberculose
Screening op tuberculose van immigranten en asielzoekers voldoet aan vastgestelde criteria.
Uit de meest recente evaluatie komen daarnaast aandachtspunten voor verdere toespitsing.
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*D
 e verplichte tbc-screening bij binnenkomst immigranten en asielzoekers afkomstig uit landen met een tbc-incidentie <50 per 100.000 werd
in respectievelijk 2015 en 2016 afgeschaft.
** O
 p basis van de bij de binnenkomstscreening vastgestelde hoge prevalentie van tuberculose is Eritrea ondanks de WHO-schatting van
98/100.000 ingedeeld in de categorie >200/100.000.
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voor immigranten als asielzoekers. Bij perso-

TABEL 2. Top 10 landen van herkomst asielzoekers en immigranten 2011-2015
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asielzoekers: respectievelijk 1.042 en 121.

Discussie
De evaluaties tonen aan dat door screening van immigranten en asielzoekers in
de periode 2011-2015 respectievelijk 87 en
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zoekers ook in andere opzichten van elkaar
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verschillen. Het risico op blootstelling aan

te ontwikkelen. Dit is dus een belangrijke

tuberculose bij asielzoekers is ook door de

doelgroep voor preventie van tuberculose.

vluchtroute en verblijf in andere landen

Preventieve behandeling, zoals aanbevolen

tijdens de vlucht en beperkte toegang tot

in de CPT-richtlijn ‘Leidraad voor beleid bij

gezondheidszorg in het land van herkomst

fibrotische afwijkingen bij radiologische

waarschijnlijk hoger dan voor immigranten.

screening’ (4), kan voorkomen dat deze
mensen tuberculose ontwikkelen.

Vervolgscreening
De dekkingsgraad van de vervolgscreening

Conclusie

lijkt beter voor immigranten dan asielzoe-

De CPT zal zich op twee punten gaan be-
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raden of de resultaten van deze evaluaties

echter moeilijk te interpreteren, omdat bij

aanleiding zijn om het screeningsbeleid

de berekening van de dekkingsgraad geen

(opnieuw) aan te passen. Ten eerste of het
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zinvol en verantwoord is om immigranten

het land inmiddels verlaten hebben, en de

uit landen met een tbc-incidentie van 51-

doelgroep van de vervolgscreening dus

100 per 100.000 bij binnenkomst te blij-

een overschatting is. Het percentage tbc-

ven screenen. De tweede vraag is of de

patiënten met longtuberculose dat door de

vervolgscreening van migranten uit hoog-

vervolgscreening wordt gevonden (respec-

risicolanden op dezelfde basis moet wor-

tievelijk 60% en 48% voor immigranten en

den uitgevoerd. Voorlopige resultaten van

asielzoekers) geeft een betere indicatie van

het ZonMW TB Endpoint onderzoek (5)

de effectiviteit van de vervolgscreening. De

tonen dat ongeveer een vijfde van deze

lagere effectiviteit van de vervolgscreening

doelgroep een LTBI heeft. Tachtig procent

bij asielzoekers komt onder andere doordat

van de huidige doelgroep heeft dus geen

asielzoekers vaak van opvanglocatie naar

verhoogd risico op het ontwikkelen van tu-

locatie verhuizen en administratief uit het

berculose. Vooruitlopend op de uitkomsten

zicht raken wanneer zij naar gemeentelijke

van het onderzoek zou al een slag gemaakt

huisvesting verhuizen. Met het nieuwe cliënt

kunnen worden om de echte hoog-risico-

registratiesysteem iTBC hopen GGD’en een

migranten beter te identificeren door een

oplossing te vinden voor dit probleem.

test op LTBI bij binnenkomst.
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