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Toename tuberculose
bij alleenstaande minderjarige
asielzoekers uit Eritrea
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van tuberculose bij de binnenkomst
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FIGUUR 2.
Aantal Eritrese alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers) en aantal
asielzoekers met tuberculose gevonden bij binnenkomstscreening, met
geboorteland Eritrea en leeftijd 14-17 jaar, 2014 tot en met september 2018
GCC
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FIGUUR 1.
Tuberculose bij Eritrese alleenstaande minderjarige vreemdelingen
(n=30) gevonden naar aanleiding van de binnenkomstscreening,
januari-september 2018.
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in een ziekenhuis waren opgenomen, waar

Conclusie
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