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Regelingen voor ‘illegale’
tbc-patiënten hebben positief
effect op behandeling
Vreemdelingen zonder verblijfstatus (‘illegalen’) zijn een van de risicogroepen
voor tuberculose in Nederland. Deze groep is in omvang bescheiden maar verdient
toch extra aandacht, omdat illegale tbc-patiënten vaak beperkt toegang hebben tot
zorg, met alle risico’s van dien. Nederland kent voor deze specifieke groep twee
regelingen die moeten bevorderen dat tbc-behandeling succesvol wordt afgerond.
We onderzochten het gebruik van deze regelingen, de bijdrage die ze leveren aan een
succesvolle behandeling en wat voor uitdagingen er liggen.
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Figuur 1. Illegale vreemdelingen met tuberculose naar gebruik van regeling

Artikel 64-aanvraag
De sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding
van de GGD zal bij illegalen met tuberculose
vroeg in de behandeling de mogelijkheid
van een regeling met de patiënt bespreken
en, als de patiënt dit wil, samen met hem of
haar de aanvraag in gang zetten.
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Figuur 2. Resultaat van behandeling naar regeling
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