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Voorwoord 
 
Dit rapport Monitoring Screening Immigranten (MSI) van cohort 2003 en 2004 vervolgd t/m 2007 is 
een vervolg op het MSI rapport van de vijfjaarsanalyse van cohort 1998-2002 uit augustus 2007. Het 
rapport geeft de resultaten weer van de binnenkomst- en vervolgscreening op tuberculose van 
immigranten die in het jaar 2003 en 2004 in Nederland zijn gestart met screenen. De resultaten en 
conclusies dragen bij aan de evaluatie en bijstelling van het beleid rondom het screenen van 
immigranten in Nederland. 
 

De werkgroep Monitoring Screening Risicogroepen van de Commissie Praktische Tuberculosebestrijding 
heeft het opstellen van dit rapport begeleid. De leden van deze werkgroep, Mw. M. Kamphorst, Dhr. S. 

Keizer en Mw. S. Verver bedanken we voor de begeleiding en de adviezen bij het tot stand komen van 
dit rapport. 
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Inleiding 
 
In december 2006 heeft de Commissie Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) op basis van de 
resultaten van het rapport Monitoring Screening Immigranten (MSI) 1998-2002 besloten met ingang 
van 1 januari 2007 de vervolgscreening van immigranten in Nederland te beperken tot personen 
afkomstig uit landen met een geschatte tbc-incidentie volgens de WHO van meer dan 200 per 100.000.  

De verplichte binnenkomstscreening voor alle immigranten zoals bepaald in de Vreemdelingenwet1 
werd gehandhaafd, omdat de opbrengst van de binnenkomstscreening ook voor immigranten 
afkomstig uit landen met een WHO-incidentie van minder dan 100 per 100.000 voldeed aan het 
criterium van een risicogroep voor tuberculose in Nederland (>50 per 100.000 personen gescreend).  
 
In het genoemde MSI-rapport werd tevens aanbevolen personen met een afwijkende foto bij 
binnenkomst een preventieve behandeling of vervolgscreening aan te bieden, vanwege het hoge risico 

op een reactiviatie van tuberculose in deze groep van 1,6%. 
 
Omdat immigrantenstromen blijven wijzigen en omdat gegevens nodig zijn om het nieuwe 
screeningsbeleid dat per 1 januari 2007 werd ingevoerd te kunnen evalueren, heeft de CPT KNCV 
Tuberculosefonds verzocht de monitoring van de screening van immigranten te blijven vervolgen. Het 
betreft de opbrengst van de binnenkomstscreening van alle immigranten afkomstig uit de MSI-landen 

en de vervolgscreening voor personen afkomstig uit landen met een incidentie van 200 per 100.000 en 
meer en van personen met afwijkingen op de eerste röntgenfoto.  
 
In dit rapport zijn de resultaten van de binnenkomstscreening en van de vervolgscreening van cohort 
2003 en 2004 (vervolgd t/m 2007) samengevat. De gegevens zijn geanalyseerd om te evalueren of de 
beleidswijziging in 2007 ook op grond van deze gegevens gerechtvaardigd is.  
Hiertoe zijn de volgende vragen gesteld:  

- Wat is de opbrengst van de binnenkomstscreening in 2003 en 2004 naar incidentie in het land 

van herkomst, en van landen met een incidentie <50/100.000 in het bijzonder?  
- Wat is de dekkingsgraad van de vervolgscreening van de immigranten afkomstig uit landen 

met een hoge incidentie?  
- Zijn er verschillen in het resultaat van de screening naar methode van oproepen? 
- Wat is de opbrengst van de vervolgscreening van personen met een normale röntgenfoto bij 

binnenkomst in 2003 en 2004 naar incidentie in het land van herkomst?  

 
In dit rapport staat een korte beschrijving van de methoden en de onderzoekspopulatie na 
datacontrole, de resultaten van de analyse en de conclusie met betrekking tot bovengenoemde  
onderzoeksvragen. In de bijlagen vindt u de tabellen en figuren.  

                                                
1 Dit betreft vreemdelingen uitgezonderd personen afkomstig uit de Europese Unie, Australië, Canada, Ijsland, 

Israël, Japan, Monaco, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Suriname, Zwitserland en de Verenigde Staten.  
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1 Methoden   
 
De gegevens van screening op tuberculose van alle reguliere immigranten zijn door de deelnemende 
GGD’en bijgehouden en opgestuurd naar KNCV Tuberculosefonds. GGD’en hebben data over alle 
immigrantenbezoeken (1 t/m 3, 4 of 5) aangeleverd op een standaard Excel werkblad of als bestand 

(via een query) uit het patiëntenregistratiesysteem van de GGD.  
 

De GGD’en die data hebben geleverd van een of meerdere jaren zijn opgesomd in tabel 1.2. De 
volgende gegevens zijn verzameld: nummer, geboortejaar, geslacht, nationaliteit, BCG-vaccinatie, 1e 
screening op betreffende GGD of elders, datum bezoek, soort test (mantoux en/ of röntgenfoto), 
resultaat test, resultaat van de screening in de vorm van een afsluitcode (voor definities zie bijlage IV).  
 

Om de totale prevalentie en incidentie te berekenen en de proportie patiënten met screening gevonden 

te berekenen zijn ook de patiënten die niet via screening werden gevonden (maar die zich via klachten 
meldden of gevonden werden via aanstellingskeuring of contactonderzoek) in de eerste 2,5 jaar na 
binnenkomst meegenomen in de analyse. De gegevens van de patiënten in de MSI, zowel passief als 
actief gevonden, werden na toestemming van de betreffende GGD vergeleken met de gegevens van 
het Nederlands Tuberculose Register (NTR) en zo nodig na overleg met de GGD gecorrigeerd.  
Van de patiënten (zowel gevonden via screening als gevonden via klachten) is gekeken naar de tijd 

tussen de 1e screening volgens de MSI en de datum diagnose volgens het NTR. Zo is beoordeeld of ze 
bij binnenkomst (0 t/m 5 maanden) of bij vervolgscreening (6 t/m 30 maanden) zijn gevonden.  
 
In bijlage V vindt u een overzicht van de controles die zijn uitgevoerd. Tevens wordt aangegeven bij 
welke ontbrekende informatie en/of invoerfouten een persoon niet wordt meegenomen in de analyse. 
 

De gegevens zijn geanalyseerd met SPSS versie 16.0. Met behulp van gestratificeerde analyse is 
onderzocht of jaar van binnenkomst (cohort), leeftijd, soort tuberculose, land van herkomst of regio, 

geschatte incidentie in het land van herkomst volgens WHO en afwijkingen op de eerste röntgenfoto 
risicofactoren zijn voor het krijgen van tuberculose. Marokko (regio Afrika) en Turkije (regio Europa) 
zijn als aparte regio opgenomen vanwege de grote aantallen immigranten in Nederland afkomstig uit 
deze landen. De indeling van de landen van herkomst in incidentiegroepen is net als in rapport 1998-
2002 gebaseerd op de WHO cijfers 2002 (zie bijlage IV). 

 
De noemer voor de berekening van de dekkingsgraad is de totale groep immigranten zonder kinderen 
(≤ 12 jaar) en zonder patiënten gevonden bij binnenkomst.  
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2. Resultaten 
 
2.1 Resultaat datacontroles  
Driekwart van de GGD’en in Nederland (23 van de 30) leverde voor cohort 2003 en 2004 data van 1 of 
2 jaren aan MSI, waaronder twee van vier GGD’en uit de grote steden. Bij deze 23 GGD’en zijn in 2003 
en 2004 40.934 immigranten begonnen met screening, 21.877 immigranten in cohort 2003 en 19.057 
immigranten in cohort 2004 (zie bijlage I, tabel 1.1.a). De absolute aantallen zijn iets lager dan in 

cohort 2001 en 2002 en komen overeen met 78% en 73% van het totaal aantal geschatte gescreende 
immigranten bij GGD’en (zie tabel 1.1.b). 
 
Bij 1457 immigranten was sprake van een foute invoer van data. Hieronder vallen eveneens de 548 

personen bij wie de uitslag van de eerste röntgenfoto onbekend was en waarvan geen verdere 
aanvullende informatie beschikbaar was.  
 

685 personen bleken afkomstig te zijn uit landen die niet voor screening in aanmerking komen (zie 
tabel 1.1.a). Immigranten afkomstig uit landen die niet voor screening in aanmerking komen worden 
niet meegenomen in de resultaten van cohort 2003 en 2004. Vanaf 2004 komen 426 immigranten niet 
meer in aanmerking voor screening omdat deze landen vanaf 1 januari 2004 tot de Europese Unie 
behoren. Acht procent van deze immigranten van cohort 2004 kwamen uit landen met een geschatte 
WHO-incidentie > 50/100.000. De desbetreffende landen zijn de Baltische staten: Estland, Letland en 
Litouwen. In totaal zijn de gegevens van 2.142 personen (5%) niet meegenomen in de analyse.  

                   
2.2 Samenstelling onderzoeksgroep MSI na uitgevoerde datacontroles; 
Na controle van de gegevens bestond cohort 2003 uit 21.055 immigranten en cohort 2004 uit 17.874 

immigranten. De rapportage omvat daarmee de gegevens van 38.929 immigranten die in de periode 
van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2004 in Nederland zijn begonnen met screening (zie tabel 
1.1.a). De samenstelling van de onderzoeksgroep van cohort 2003 en 2004 van de MSI, naar leeftijd, 

GGD, cohort en land van herkomst is terug te vinden in bijlage I in de frequentietabellen.  
In vergelijking met cijfers van cohort 1998-2002 is het percentage immigranten afkomstig uit Azië iets 
toegenomen (van 28 naar 33%). Het percentage immigranten afkomstig uit Europa (zonder Turkije), 
Midden en Zuid Amerika, Afrika (zonder Marokko) en Turkije is min of meer gelijk gebleven. Het 
percentage immigranten afkomstig uit Marokko is licht gedaald (van 16 naar 12%).  
 
Patiëntgegevens cohort 2003 en 2004 

In 107 gevallen was er een match van de in de MSI geregistreerde patiënten met het Nederlands 
Tuberculose Register (NTR). Daarnaast werden in het NTR nog eens 16 patiënten gevonden die wel tot 
de doelgroep van de MSI behoorden, maar niet in de MSI van de desbetreffende GGD’en geregistreerd 
waren. Eén patiënt was wel geregistreerd in de MSI maar niet in het NTR. De desbetreffende GGD gaf 

als reden hiervoor dat deze persoon inderdaad via screening was gevonden, maar dat deze persoon 
inmiddels vertrokken was uit Nederland en de behandeling in het buitenland werd gestart.  
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3. Analyse van prevalentie, incidentie en opbrengst screening 
 
3.1 Dekkingsgraad in de groep immigranten afkomstig uit hoog incidente landen. 
 
De dekkingsgraad van de binnenkomstscreening is in feite onbekend, omdat het niet te achterhalen is 

hoeveel immigranten zich niet melden bij de GGD voor de binnenkomstscreening, ondanks dat deze 
screening verplicht is. De dekkingsgraad van de binnenkomstscreening van cohort 2003 en 2004  
wordt geschat op 65% van het aantal immigranten uit screeningslanden geregistreerd door CBS (zie 
tabel 1.1.c). Dit is iets lager dan de dekkingsgraad voor cohort 1998-2002 die op 70% werd geschat.  
 
In tabel 2.1 is de dekkingsgraad voor de eerste ronde op 100% vastgesteld. Omdat vanaf 2007 de 
immigranten afkomstig uit laag en middelhoog incidente landen niet meer voor vervolgscreening in 

aanmerking komen is de dekkingsgraad van deze groepen niet berekend. 

De dekkingsgraad van de tweede tot en met de vijfde screening van immigranten afkomstig uit hoog 
incidente landen was respectievelijk 61, 43, 24 en 22% voor cohort 2003 en 64, 44, 27 en 23% voor 
cohort 2004. De dekkingsgraad van cohort 1998-2002 was voor de totale groep immigranten 
(afkomstig uit alle landen) van de tweede tot en met de vijfde screening respectievelijk 59, 47, 36 en 
35%. Vergeleken met de dekkingsgraad in de cohorten 1998-2002 zijn in cohort 2003 en 2004 vooral 
de percentages in de vierde en de vijfde ronde lager. Dit is een aandachtspunt voor de groep 

immigranten afkomstig uit landen met een hoge incidentie, voor wie in het huidige beleid de 
vervolgscreening is gehandhaafd.  
 
Voor cohort 2003 en 2004 is een inventarisatie gehouden onder de GGD’en naar het screeningsbeleid 
in rondes (zie tabel 1.4) en naar het oproepbeleid van de GGD (zie tabel 1.5).  
Het percentage immigranten dat 5 rondes (2,5 jaar) wordt gescreend is hoger (56%) dan het 

percentage immigranten dat 3 rondes (1 jaar) wordt gescreend (33%). Een screeningsbeleid waarbij 4 
rondes wordt gescreend wordt het minste toegepast; bij 11% van de immigranten van cohort 2003 en 

2004. 
Van de groep immigranten die met een oproep of schriftelijke uitnodiging wordt benaderd is het 
percentage dat de screening voltooid hoger (43%) dan van de groep immigranten die via een 
afsprakenkaart wordt benaderd (37%). Van de groep immigranten waarbij beide manieren van 
oproepen worden toegepast is het percentage dat de screening voltooid het hoogste (45%), maar het 

verschil van deze kleine groep met de groep die alleen met een oproep of schriftelijke uitnodiging 
wordt uitgenodigd is klein (zie tabel 1.6). 
 
3.2 Opbrengst en prevalentie binnenkomstscreening (tabel 3.1 t/m 3.6) 
 
Door binnenkomstscreening werden in cohort 2003 en 2004 37 patiënten met tuberculose gevonden. 
Daarnaast werden tot en met 5 maanden na de eerste screening 3 patiënten op andere wijze 

gevonden. Dit betekent dat 93% van de personen met actieve tuberculose tijdens de eerste 5 

maanden na de binnenkomstscreening door screening gevonden werd.  
 
De totale opbrengst van de binnenkomstscreening is 95 per 100.000 gescreenden bij een prevalentie 
van 103 per 100.000 personen.  
De opbrengst van de binnenkomstscreening naar incidentie in land van herkomst was in de groep ‘lage 

incidentie’ met 39 per 100.000 lager dan 50 per 100.000 gescreenden (het criterium voor een 
risicogroep voor actieve tuberculose onder nieuwe immigranten). Voor personen afkomstig uit landen 
met een middelhoge incidentie is de opbrengst van de binnenkomstscreening boven deze norm (65 per 
100.000) en voor personen afkomstig uit landen met een hoge incidentie ruim boven de norm voor 
een risicogroep (277 per 100.000).  
De opbrengst van de binnenkomstscreening van cohort 2003 en 2004 is (behalve in de groep landen 
van herkomst met een hoge incidentie) lager dan de opbrengst van de binnenkomstscreening van 

cohort 1998-2002. Hetzelfde geldt voor de prevalentie.  
 

Bij 1.582 personen (4%) werden afwijkingen op de röntgenfoto bij binnenkomst vastgesteld (zie tabel 
3.2). Van deze personen hadden 232 (15%) afwijkingen passend bij actieve TBC, 127 (8%) personen 
afwijkingen bij TBC in het verleden en 1223 (77%) personen afwijkingen maar geen tuberculose. Bij 
45 personen (15%) met afwijkingen passend bij actieve tuberculose werd ook inderdaad tuberculose 
vastgesteld. Bij 34 van deze 45 personen werd op basis van vervolgdiagnostiek binnen 6 maanden de 
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diagnose actieve tuberculose gesteld en bij 11 van de 45 personen werd de diagnose actieve 

tuberculose in de periode 6-29 maanden na binnenkomst gesteld. Bij 3 personen (2%) met afwijkingen 
passend bij tuberculose in het verleden werd op basis van vervolgdiagnostiek binnen 6 maanden de 
diagnose actieve tuberculose gesteld. Bij niemand van deze personen met oude inactieve afwijkingen 
werd in de periode 6-29 maanden na binnenkomst een actieve tuberculose vastgesteld. Bij 10 
personen (0,8 %) werd ondanks ‘afwijkingen maar geen tuberculose’ toch actieve tuberculose 
geconstateerd, waarvan bij 9 personen in de periode 6-29 maanden na binnenkomst. Bij 8 van deze 
personen betrof het pulmonale tuberculose. Mogelijk is bij deze personen bij het beoordelen van de 

eerste röntgenfoto misclassificatie opgetreden.  
 
Bij de herziening van het screeningsbeleid voor immigranten in Nederland in 2007 is aanbevolen om 
personen met afwijkingen op de eerste röntgenfoto een preventieve behandeling te bieden of anders 
gedurende een periode van 2 jaar röntgenologisch te vervolgen. Om deze reden zou bij 
vervolgscreening vastgesteld tuberculose onder deze immigranten tot de opbrengst van de 

binnenkomstscreening gerekend kunnen worden. Indien de personen met afwijkingen op de eerste 
röntgenfoto bij wie tijdens de periode van vervolgscreening tuberculose is vastgesteld worden 
meegerekend bij de opbrengst van de binnenkomstscreening, dan is de opbrengst van de 
binnenkomstscreening aanzienlijk hoger en voor alle incidentiegroepen boven de norm voor een 
risicogroep (59, 90 en 408 per 100.000 (zie tabel 3.3)). 
 
Een relatief groot percentage immigranten in Nederland in 2003 en 2004 was afkomstig uit Turkije. 

Volgens de schatting van de WHO in 2002 is de incidentie van tuberculose in Turkije 28 per 100.000 
en daarmee ruim onder de norm voor een risicogroep. De prevalentie van tuberculose onder 
immigranten uit Turkije is daarom apart berekend (67 per 100.000 [95%BI: 18-171] (zie tabel 3.4)). 
Ook in de periode 1998-2002 was de prevalentie bij binnenkomst onder Turkse immigranten hoger dan 
op grond van de geschatte prevalentie verwacht werd) en hoger dan de norm voor een risicogroep. 
 

3.3 Opbrengst en incidentie vervolgscreening cohort 2003 en 2004, vervolgd t/m 2007 

(tabel 3.5). 
 
In tabel 3.5 is een berekening gemaakt van de opbrengst van de vervolgscreening voor alle incidentie 
groepen met immigranten met een normale röntgenfoto bij binnenkomst. Vanaf 2007 worden deze 
gegevens voor middel en laag incidente landen niet meer verzameld; omdat deze gegevens uit cohort 
2003 en 2004 beschikbaar waren konden de resultaten meegenomen worden in deze rapportage.     

 
De opbrengst en incidentie tijdens de vervolgperiode onder immigranten met een normale röntgenfoto 
bij binnenkomst uit landen met een lage of middelhoge incidentie was ruim onder de norm voor een 
risicogroep in Nederland. De incidentie tijdens de vervolgperiode onder immigranten uit landen met 
een hoge incidentie bleef ook in de vervolgperiode hoog (193 per 100.000) (zie tabel 3.5). 
 
Van personen met een normale röntgenfoto bij binnenkomst waarbij actieve tuberculose tijdens de 

periode van 6 t/m 29 maanden na de eerste screening werd gediagnosticeerd werd 34% door 
screening gevonden.  
 
Het merendeel (65%) van de patiënten gevonden via klachten tijdens de periode van vervolgscreening 
bestaat uit patiënten met extrapulmonale tuberculose (zie tabel 3.5). 
 
Deze resultaten onderbouwen het huidige screeningsbeleid om de screening te richten op immigranten 

met een afwijkende foto bij binnenkomst en op de groep immigranten afkomstig uit landen met een 
hoge incidentie.  
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4. Conclusie cohort 2003 en 2004 
 
Terugkomend op de onderzoeksvragen genoemd in de inleiding kunnen we op basis van de resultaten 
de volgende conclusies trekken.  
 

De opbrengst van de binnenkomstscreening naar incidentie in land van herkomst was in de groep ‘lage 
incidentie’ met 39 per 100.000 lager dan de norm voor een risicogroep van 50 per 100.000. Even als 
in de periode 1998-2002 vormen immigranten afkomstig uit Turkije een uitzondering hierop, met een 
opbrengst en prevalentie van 67 per 100.000. Voor personen afkomstig uit landen met een middelhoge 
incidentie is de opbrengst van de binnenkomstscreening boven deze norm (65 per 100.000) en voor 
personen afkomstig uit landen met een hoge incidentie ruim boven de norm voor een risicogroep (277 
per 100.000). De opbrengst van de binnenkomstscreening en de prevalentie van tuberculose onder 

immigranten afkomstig uit landen van herkomst met een incidentie lager dan 200 per 100.000 in het 

cohort 2003 en 2004 is lager dan de opbrengst van de binnenkomstscreening van cohort 1998-2002.  
 
Indien de personen met afwijkingen op de eerste röntgenfoto, bij wie tijdens vervolgscreening 
tuberculose is vastgesteld ook worden meegerekend bij de opbrengst van de binnenkomstscreening, 
dan is de opbrengst van de binnenkomstscreening voor personen afkomstig uit alle incidentiegroepen 
boven de norm voor een risicogroep. Deze resultaten pleiten er vooralsnog niet voor om het huidige 

beleid (de binnenkomstscreening voor alle immigranten zoals bepaald in de Vreemdelingenwet te 
handhaven) te wijzigen. 
 
De dekkingsgraad van de tweede tot en met de vijfde screening van de groep immigranten afkomstig 
uit landen met een hoge incidentie was respectievelijk 61, 43, 24 en 22% voor cohort 2003 en 64, 44, 
27 en 23% voor cohort 2004. De dekkingsgraad van de vervolgscreening in de vierde en de vijfde 

ronde van cohort 2003 en 2004 was lager dan in de cohorten 1998-2002. Voor de groep immigranten 
afkomstig uit landen met een hoge incidentie voor wie in het huidige beleid de vervolgscreening is 

gehandhaafd is verbetering van de opkomst een belangrijk aandachtspunt. Onbekend is echter of een 
(aanzienlijk) deel van de doelgroep het land heeft verlaten en er sprake is van een vertekening van de 
werkelijke opkomst. Op basis van deze gegevens is daarom geen uitspraak mogelijk over de optimale 
duur van de vervolgscreening.  
 

Onderzoek naar de methode van oproepen heeft vooralsnog geen duidelijke aanknopingspunten 
opgeleverd om de opkomst te verbeteren. Van de groep immigranten die met een oproep of 
schriftelijke uitnodiging wordt benaderd is het percentage dat de screening voltooid hoger dan van de 
groep immigranten die via een afsprakenkaart wordt benaderd. Van de groep immigranten waarbij 
beide manieren van oproepen worden toegepast is het percentage dat de screening voltooid het 
hoogste, maar de verschillen tussen de groepen zijn klein.  
 

De opbrengst (en incidentie) tijdens de vervolgperiode onder immigranten met een normale 

röntgenfoto bij binnenkomst uit landen met een lage of middelhoge incidentie was ruim onder de norm 
voor een risicogroep in Nederland. De incidentie tijdens de vervolgperiode onder immigranten uit 
landen met een hoge incidentie bleef ook in de vervolgperiode hoog. De resultaten van de analyse van 
de gegevens van de MSI van cohort 2003 en 2004 onderbouwen het vanaf 1 januari 2007 gevoerde 
beleid om vervolgscreening bij immigranten afkomstig uit landen met een geschatte tbc-incidentie 

volgens de WHO van minder dan 200 per 100.000 te staken en voortzetting van de vrijwillige 
vervolgscreening te richten op immigranten afkomstig uit landen met een hoge incidentie en op 
immigranten met afwijkingen op de eerste röntgenfoto.  
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BIJLAGE I Frequentietabellen cohort 2003 en 2004  

 
Tabel 1.1.a Aantal immigranten per cohort 2003 en 2004 
 
 

 Ruwe data 
aangeleverd door 

GGD’en 

N afkomstig uit 
landen die niet 

voor screening in 
aanmerking komen 

N afkomstig uit 
landen die vanaf 

2004 niet voor 
screening in 
aanmerking komen  

Foute 
data 

invoer 

Definitief 
aantal 

meegenomen 
in analyse  

2003 21.877 172 - 631 21.055 

2004 19.057 87 426* 826 17.874 

Totaal 40.934 259 426 1457 38.929 

 
Tabel 1.1.b Aantal immigranten per cohort 1998-2004 
 

 

 N GGD’en N immigranten 

1998 
1999 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

12 
17 

21 
21 
22 
23 
21 

5608 
9417 

12056 
17929 
23112 
21055 
17874 

 

 

 
Tabel 1.1.c Aantal immigranten uit MSI landen geregistreerd in MSI t.o.v. cijfers CBS  
 

Aantal immigranten uit MSI 

landen 

2003 2004 Totaal 

MSI aangeleverd GGD’en  21.877 19.057 40.934 

Schatting GGD’en niet 
aangeleverd  

  6.000   7.000 13.000 

Totaal geregisteerd MSI 27.877 26.057 53.934 

% opgenomen in analyse MSI  
(aangeleverd/ totaal MSI) 

78% 73% 76% 

Immigranteninstroom in 

Nederland Volgens CBS 

43.000 41.000 84.000 

Percentage geregistreerd 
volgens MSI t.o.v. cijfers 
instroom CBS  

65 % 64 % 64% 

 
 
 
 



 12 

Tabel 1.2 Aantal immigranten per GGD naar cohort. 
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Tabel 1.3 Leeftijdscategorieën per cohort  
 
 

 
 
 
Tabel 1.4 Aantal immigranten naar duur vervolgscreening beleid GGD’en cohort 2003 en 
2004  

 
 

Aantal rondes N 
immigranten 

% 

3 (1 jaar) 

4 (1,5 – 2 jaar) 
5 (2,5 jaar) 

12.933 

 4.365 
21.631 

33,2 

11,2 
55,6 

 
 

 

 
Tabel 1.5 Aantal immigranten naar oproepbeleid van de GGD  
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Tabel 1.6 Resultaat van screening naar oproepbeleid van de GGD  
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Tabel 1.7 Regio’s van herkomst van immigranten naar cohort (met Marokko en Turkije als regio). 
 

 

Regio’s van herkomst van immigranten 

   cohort 

   
1998-2002 2003 2004 Totaal 

regio Afrika (zonder Marokko) 7603 2589 2639 5228 

11 % 12,3% 14,8% 13,4% 

Azië 19354 6792 5895 12687 

28 % 32,3% 33,0% 32,6% 

Europa (zonder Turkije) 12554 4182 2292 6474 

18 % 19,9% 12,8% 16,6% 

Marokko 11154 2412 2236 4648 

16 % 11,5% 12,5% 11,9% 

Midden en Zuid Amerika 5425 1793 1594 3387 

8 % 8,5% 8,9% 8,7% 

Onbekend 2122 343 183 526 

3 % 1,6% 1,0% 1,4% 

Turkije 9910 2944 3035 5979 

15 % 14,0% 17,0% 15,4% 

Totaal 68122 21055 17874 38929 

100 % 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabel 1.8 Aantal immigranten naar incidentie land van herkomst en cohort. 
 

 

Aantal immigranten naar incidentie land van herkomst en cohort  

   cohort 

   

1998-2002 2003 2004 Totaal 

incidentie <100/100.000 26687 8610 6710 15320 

39 % 40,9% 37,5% 39,4% 

100-200/100.000 27865 8099 7394 15493 

41 % 38,5% 41,4% 39,8% 

>200/100.000 11445 4003 3587 7590 

17 % 19,0% 20,1% 19,5% 

onbekend 2125 343 183 526 

3 % 1,6% 1,0% 1,4% 

Totaal 68122 21055 17874 38929 

100 % 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabel 1.9 Resultaat van screening naar cohort  
 
 

 

 cohort cohort 

  

 
1998-2002 2003 2004 

Totaal cohort 

2003 en 2004 

geen TBC, screening voltooid 28692 8353 7772 16125 

42 % 39,7% 43,5% 41,4% 

geen TBC, screening afgebroken, 

land verlaten 

3985 1100 449 1549 

6 % 5,2% 2,5% 4,0% 

geen TBC, screening afgebroken, 

verder andere GGD 

727 148 91 239 

1% ,7% ,5% ,6% 

TBC, gevonden via screening 128 38 32 70 

0 % ,2% ,2% ,2% 

TBC, gevonden via klachten 59 21 16 37 

0 % ,1% ,1% ,1% 

recente tuberculose infectie 92 2 8 10 

0 % ,0% ,0% ,0% 

Anders 115 6 2 8 

0 % ,0% ,0% ,0% 

overleden 3 1 0 1 

0 % ,0% ,0% ,0% 

geen TBC, screening afgebroken 

reden onbekend 

34321 11386 9504 20890 

50% 54,1% 53,2% 53,7% 

Totaal 68122 21055 17874 38929 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
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BIJLAGE II Dekkingsgraad  

 
Tabel 2.1 Dekkingsgraad: Incidentie land van herkomst > 200 per 100.000 
 

 
*= personen die de screening hebben voltooid of niet meer voor screening verschijnen om redenen 
     die bekend zijn zoals: persoon jonger dan 12 jaar, land verlaten, screening voortgezet bij andere 
     GGD, overleden, TBC gevonden etc. 

 
 

Figuur 2.1 Dekkingsgraad cohort 2003 immigranten afkomstig uit landen met incidentie > 
200 
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Figuur 2.2 Dekkingsgraad cohort 2004 immigranten afkomstig uit landen met incidentie > 
200 
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BIJLAGE III Opbrengst van screening, prevalentie en incidentie.   

 
Tabel 3.1 Opbrengst binnenkomstscreening en prevalentie (0 t/m 5 maanden na eerste 
screening) cohort 2003 en 2004 onderverdeeld naar incidentie land van herkomst 
 
Opbrengst van binnenkomstscreening en prevalentie cohort 2003 en 2004  

 Aantal 
gescreenden 

Aantal patiënten met  
tuberculose 

Opbrengst 
per 
100.000 
gescreend 

95% BI Prevalentie 
/100.000 

95% BI 

Geschatte 
Incidentie land 
van herkomst 

 Gevonden 
bij 
screening 

Gevonden 
anders 

    

<100/100.000 
100-200/100.000 
>200/100.000 
onbekend 

15.320 
15.493 
7.590 
526 

6* 
10 
21 
0 

0 
 1* 
2 
0 

39 
65 
277 

- 

14-85 
31-119 
171-423 

- 

39 
71 
303 

- 

14-85 
35-171 
192-455 

- 

Totaal 38.929 37 3 95 65-126 103 71-135 

 

* Waarvan 1 patiënt met extrapulmonale tuberculose  
 
Tabel 3.2 Opbrengst binnenkomstscreening en prevalentie (0 t/m 5 maanden na eerste 
screening) cohort 2003 en 2004 bij immigranten met afwijkingen op de 1e röntgenfoto, 
onderverdeeld naar incidentie land van herkomst 
 
Opbrengst van binnenkomstscreening en prevalentie cohort 2003 en 2004 indien afwijkingen op de 1e 
röntgenfoto (n=1582) 

Uitslag 
röntgenfoto bij 
eerste 
screening 

Aantal 
immigranten 

Aantal patiënten met  
tuberculose 

Opbrengst 
per 
100.000 
gescreend 

95% BI Prevalentie 
/100.000 

95% BI 

  Gevonden 
bij 
screening 

Gevonden 
anders 

    

Afwijkingen 
passend bij TBC 

232 33* 1 14.224 9.371-
19.077 

14.655 9.729-
19.581 

Afwijkingen 
passend bij TBC 
in het verleden 

127 3 0 2.362 487-6902 2.362 487-6902 

Afwijkingen maar 
geen TBC 

1.223 1 0 82 2-456 82 2-456 

Totaal  1.582 37 1 2.339 1.582-
3.092 

2.402 1.683-
3.166 

 
* Waarvan 1 patiënt met extrapulmonale tuberculose  
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Tabel 3.3 Opbrengst binnenkomstscreening en prevalentie (0 t/m 5 maanden na eerste 

screening) cohort 2003 en 2004 indien immigranten met afwijkingen op de 1e röntgenfoto 
maar gevonden tijdens periode vervolgscreening hierbij worden meegeteld, onderverdeeld 
naar incidentie land van herkomst 
 
Opbrengst binnenkomstscreening cohort 2003 en 2004 en prevalentie INDIEN IMMIGRANTEN MET 
AFWIJKINGEN OP DE 1e RONTGENFOTO MAAR GEVONDEN TIJDENS PERIODE VERVOLGSCREENING OOK 
WORDEN MEEGETELD 

 Aantal 
gescreenden 

Aantal patiënten met  
tuberculose 

Opbrengst per 
100.000 gescreend 

95% BI 

Geschatte 
Incidentie land 
van herkomst 

 Gevonden 
bij 
screening 

Gevonden anders   

<100/100.000 
100-200/100.000 
>200/100.000 
onbekend 

15.320 
15.493 
7.590 
526 

6 +3 
10*+4 
21*+10 

0 

1+1 
0+1* 
0+1* 

0 

59 
90 
408 

- 

27-112 
49-152 
265-552 

- 

Totaal 38.929 37+17 1+3 139 102-176 

 

* Waarvan 1 patiënt met extrapulmonale tuberculose  
 
Tabel 3.4 Opbrengst binnenkomstscreening en prevalentie (0 t/m 5 maanden na eerste 
screening) cohort 2003 en 2004 voor immigranten afkomstig uit Turkije.  
 
Opbrengst binnenkomstscreening en prevalentie (0 t/m 5 maanden na eerste screening)  cohort 2003 
en 2004 Turkije  

 Aantal 
gescreenden 

Aantal patiënten met  
tuberculose 

Opbrengst 
per 
100.000 
gescreend 

95% BI Prevalentie 
/100.000 

95% BI 

Geschatte 
Incidentie land 
van herkomst 

 Gevonden 
bij 
screening 

Gevonden 
anders 

    

Turkije 
28/100.000 

5.979 4 0 67 18-171 67 18-171 

 

 
Tabel 3.5 Opbrengst vervolgscreening en incidentie (6 t/m 30 maanden na eerste screening) 
cohort 2003 en 2004 van immigranten met een normale röntgenfoto bij de 1e screening 
onderverdeeld naar incidentie land van herkomst zonder de leeftijdscategorie <= 12 jaar en 
zonder patiënten bij binnenkomst en onderverdeeld naar pulmonale en extrapulmonale 
tuberculose. 
 
Opbrengst van vervolgscreening en incidentie van cohort 2003 en 2004 van immigranten met een 
normale 1e röntgenfoto  onderverdeeld naar incidentie land van herkomst, zonder de leeftijdscategorie 
<= 12 jaar en zonder patiënten bij binnenkomst, (n= 33.639). 
 Persoons-

jaren 
vervolgd 

Aantal 
screenin
gen in 
ronde 
2-5 

Aantal patiënten met  
tuberculose 

Opbren
gst per 
100.000 
screenin
gen 

95% BI Totale 
incidentie/ 
100.000 
pers.jr. 
vervolgd 

95% BI 

Geschatte 
Incidentie land 
van herkomst 

  Gevonden 
bij 
screening 

Gevonden 
anders 

    

   PTB ETB PTB ETB     

<100/100.000 
100-200/100.000 
>200/100.000 
onbekend 

32.388 
32.920 
15.021 
 1.130 

20.231 
19.458 
8.593 
321 

2 
2 
8 
0 

0 
3 
1 
0 

1 
3 
7 
0 

1 
6 
13 
0 

10 
26 
105 

- 

1-36 
8-60 

48-199 
- 

12 
43 
193 

- 

3-32 
23-71 

123-263 
- 

Totaal 81.459 48.603 
 

12 4 11 20 33 19-53 
 

58 
 

41-74 
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BIJLAGE IV Definities en Indeling land van herkomst naar geschatte incidentie volgens WHO 
in 2002 
 
Definities  
 
Risicogroep 
Een risicogroep is een groep personen, met een eenduidig gemeenschappelijk kenmerk, waarbij een 

verhoogde incidentie van tuberculose wordt vastgesteld, ten gevolge van en verhoogde expositie aan 
de tuberculosebacterie. Het afkappunt voor een risicogroep voor tuberculose in Nederland is 50 per 
100.000.  
 
Immigrant 
Een immigrant is een persoon met een legale verblijfstatus anders dan toerist of 

vluchteling/asielzoeker, die aan de ‘regelgeving met betrekking tot screening van immigranten’ 
onderhevig is en minder dan 2,5 jaar in Nederland verblijft. 
 
Afsluitcode screening 
Het screeningsresultaat in de vorm van een afsluitcode is gedefinieerd als (1) Geen tuberculose, 
screening voltooid; (2) Geen tuberculose, screening afgebroken, land verlaten; (3) Geen tuberculose, 
screening gestopt, voortgezet op andere GGD; (4) Tuberculose gevonden via screening; (5) 

Tuberculose gevonden via klachten; (6) Recente tbc-infectie; (7) Anders; (8) Overleden; (9) Screening 
afgebroken, reden onbekend. 
 
Dekkingsgraad 
De dekkingsgraad is het aantal personen gescreend gedeeld door het aantal personen in de doelgroep 
per screeningsronde.  

 

Opbrengst  
De opbrengst van de screening wordt uitgedrukt per 100.000 gescreende personen, hoewel de 
studiegroep kleiner is, om vergelijking met internationaal gebruikte incidentie cijfers mogelijk te 
maken. 
 
Opbrengst bij binnenkomst  

De opbrengst bij binnenkomst werd berekend door het aantal patiënten binnen 5 maanden (=152 
dagen) na de binnenkomstscreening gevonden via screening te delen door het totale aantal 
gescreenden, en het resultaat te vermenigvuldigen met 100.000.  

 
Prevalentie bij binnenkomst  
De prevalentie bij binnenkomst is berekend door het aantal patiënten gevonden door zowel screening 
als klachten binnen 6 maanden na binnenkomst in Nederland te delen door het totale aantal 

gescreenden en het resultaat te vermenigvuldigen met 100.000.  
 
Opbrengst vervolgperiode  
Ook voor de vervolgperiode (6- 29 maanden na binnenkomst) is de opbrengst berekend. De opbrengst 
van vervolgscreening werd berekend door het aantal patiënten gevonden via screening te delen door 
het aantal screeningen in ronde 2 t/m 5. Het gaat hier dus niet om het aantal personen; 1 persoon kan 
meerdere keren gescreend zijn.  

 
Incidentie vervolgperiode  
De incidentie voor de vervolgperiode (6- 29 maanden na binnenkomst) werd berekend door het aantal 
patiënten gevonden via screening en via klachten te delen door het ‘aantal persoonsjaren vervolgd’ 
maal 100.000. 
 

Dekkingsgraad 
Bij de dekkingsgraad is niet alleen de doelgroep per ronde maar ook het daadwerkelijk aantal 
gescreenden per ronde in de berekening meegenomen. Immigranten van de GGD’en die één jaar 
screenen, worden in ronde 4 en 5 niet meer tot de doelgroep gerekend.  
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Berekening aantal persoonsjaren vervolgd bij berekening incidentie per risicofactor.  

De vervolgperiode voor iedere immigrant is tot 2,5 jaar na binnenkomst in Nederland. Een onbekend 
percentage immigranten verlaat het land echter voordat de 2,5 jaar verstreken zijn.  

 
Standaard aantal persoonsjaren vervolgd = 2,5. 
 
Indien de screening eindigt vóór de 5e screening: persoonsjaren vervolgd: 23/12. 
Indien de screening eindigt vóór de 4e screening: persoonsjaren vervolgd: 17/12 

Indien de screening eindigt vóór de 3e screening: persoonsjaren vervolgd: 11/12 
Indien de screening eindigt vóór de 2e screening: persoonsjaren vervolgd: 5/12 

 
Berekening aantal persoonsjaren vervolgd bij GGD’en die korter screenen. 
Ook de immigranten van de GGD’en die korter dan 2,5 jaar screenen dragen bij aan persoonsjaren 
vervolgd, ongeacht of ze tot de doelgroep voor screening behoren. Alleen tbc-patiënten, kinderen en 

immigranten die het land verlaten hebben, dragen niet bij aan het aantal persoonsjaren vervolgd.  
 
Indeling land van herkomst naar geschatte incidentie volgens WHO in 2002: 
Laag   < 100 per 100.000 populatie 
Middel  = 100-200 per 100.000 populatie 
Hoog  > 200 per 100.000 populatie. 
 

incidentie < 100/ 100.000      

afrika azië europa midden en zuid 
amerika 

algerije arabische emiraten albanië 
antigua en 
barbuda 

comoren bahrein armenië argentinië 

egypte brunei azerbajdsjan bahama's 

libië fiji-eilanden belarus barbados 

mauritius hong kong bulgarije belize 

réunion jemen estland brazilië 

sâo tomé en principe jordanië hongarije chili 

seychellen koeweit joegoslavië colombia 

tunesië korea zuid kosovo cuba 

 libanon kroatië dominicaanse rep. 

  maleisië letland el salvador 

 oman litouwen guatemala 

 saoedi arabië macedonië honduras 

 singapore malta jamaïca 

 sri lanka moldavië mexico 

 syrië oekraïne nicaragua 

 tonga eilanden polen panama 

 vanatua servië paraguay 

 verenigde arabische emiraten servië montenegro st. lucia 

  slovenië trinidad en tobago 

   slowakije uruguay 

   tsjechië venezuela 

   turkije  
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incidentie 100-200/100.000   

afrika azië europa midden en zuid 
amerika 

kameroen bhutan bosnië-herzegovina costa rica 

marokko china georgië ecuador 

 india kazachstan guyana 

 irak kyrgyzstan peru 

 iran oezbekistan  

 korea noord roemenië  

 laos russische federatie  

 mongolië tadzjikistan  

 myanmar toerkmenistan  

 nepal   

 pakistan   

 taiwan   

 thailand   

 vietnam   
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incidentie >200/100.000   

afrika azië europa midden en zuid 
amerika 

angola afganistan  bolivia 

benin bangladesh  haïti 

botswana djibouti   

burkina faso filippijnen   

burundi indonesië   

centraal afrika kambodja   

congo    

equatoriaal guinea    

eritrea    

ethiopië    

gabon    

gambia    

ghana    

guinee    

guinee bissau    

ivoorkust    

kaapverdië    

kenya    

kongo    

lesotho    

liberia    

madagascar    

malawi    

mali    

mauretanië    

mozambique    

namibië    

niger    

nigeria    

oeganda    

rwanda    

senegal    

sierra leone    

soedan    

somalië    

sudan    

swaziland    

tanzania    

togo    

tsjaad    

uganda    

zaïre    

zambia    

zimbabwe    

zuid afrika    
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BIJLAGE V Toelichting op uitgevoerde datacontroles en analyse 

                                                                                                            
UITGEVOERDE DATACONTROLES 
 
De opgestuurde gegevens zijn gecontroleerd op invoerfouten en/of ontbrekende gegevens en 
vervolgens geanalyseerd. 
 
Controles zijn uitgevoerd op de volgende punten: 

 
Zijn alle basisgegevens aanwezig zoals uniek cliëntnummer, geslacht, geboortejaar 
of geboortedatum, nationaliteit etc.. 
 
Zijn er cliënten afkomstig uit landen die niet gescreend hoeven te worden. 
NB. Personen afkomstig uit de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Zwitserland,  

Monaco, Noord-Amerika, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Israël, Japan  
en Suriname hoeven officieel niet gescreend te worden. 

 
Is de tijd tussen 2 screeningsrondes groter dan 0 dagen en kleiner of gelijk aan 1000 dagen. Indien dit 
niet het geval is, is er waarschijnlijk een foute datum ingevoerd. 
 
Heeft elke cliënt een afsluitcode (= resultaat einde screening) gekregen. 

 
Is er bij elke datum waarop een screening is uitgevoerd ook een uitslag ingevuld. 
 
Is er bij elke uitslag ook een datum ingevuld. 
 
Indien een cliënt afsluitcode 4 (= TBC gevonden via screening) of 5 (= TBC gevonden via klachten) 

heeft gekregen, zijn er dan ook gegevens over lokalisatie, ZN uitslag en/of kweekuitslag. 

 
Indien er gegevens zijn over lokalisatie, ZN uitslag en/of kweekuitslag, heeft een 
cliënt dan ook afsluitcode 4 of 5 gekregen.  
 
Indien een cliënt afsluitcode 6 (= recente TBC infectie) heeft, zijn er dan ook 
mantoux testen gedaan en is het verschil tussen deze testen groter dan 0. 

 
Hebben kinderen jonger dan 12 jaar geen afsluitcode 2 (= screening afgebroken, 
land verlaten), afsluitcode 3 (screening voortgezet andere GGD) of afsluitcode 9   
(= screening afgebroken, reden onbekend) gekregen.  
NB. Sinds 1999 hoeven kinderen jonger dan 12 jaar maar één keer gescreend te  
worden. Zij kunnen daarom nooit afsluitcode 2, 3, of 9 krijgen. 
 

Indien een cliënt afsluitcode 2, 3, of 9 heeft, is het verschil tussen de eerste 
screening (binnenkomstscreening) en de laatste screening dan kleiner dan 23 
maanden (of  704 dagen). 
NB. Indien de screening bij een GGD is afgebroken, dan moet het aantal       
screeningrondes dat een cliënt heeft meegedaan minder dan 5 zijn. 
 
 

Personen worden niet meegenomen in de analyse als uit de datacontrole blijkt dat: 
 
 Zij afkomstig zijn uit landen die niet hoeven te worden gescreend. 

 
 De tijd tussen 2 screeningsrondes kleiner dan 0 of groter dan 1000 dagen is. 

 

 Bij een datum geen uitslag is ingevuld. 
 
 Bij een uitslag geen datum is ingevuld. 
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 Er gegevens zijn over lokalisatie, ZN uitslag en kweekuitslag, maar geen afsluitcode 4 of 5 is 

gegeven. 
 
 Afsluitcode 6 is gebruikt, maar er geen gegevens zijn over mantouxtesten of het 

      verschil tussen de mantouxtesten kleiner of gelijk aan 0 is. 
                                                                                                                    
Voor de analyse geldt dat: 
 

 De analyse alleen wordt uitgevoerd met die immigranten waarvan de gegevens 
      correct of nagenoeg correct zijn ingevoerd. Ontbreekt bij een immigrant belangrijke 
      informatie (zie boven) dan wordt deze immigrant niet meegenomen in de 
      analyse. Ontbreekt minder belangrijke informatie (bijv. nationaliteit) dan wordt 
      deze immigrant wel meegenomen in de analyse.  
 

 
 Elke screening is ingedeeld bij een bepaalde screeningsronde. De volgende indeling wordt 

gehanteerd:  
 
       screeningsronde                              aantal dagen na                           aantal maanden na 
                                                            eerste screening GGD                  eerste screening GGD 
 
        1 (= binnenkomstscreening)           ≥   0      en   < 152                       ≥   0     en   <   5 
        2                                                  ≥  152   en   < 337                       ≥   5     en   <   11 
        3                                                  ≥  337   en   < 520                       ≥   11   en   <   17 
        4                                                  ≥  520   en   < 704                       ≥   17   en   <   23 
        5                                                  ≥  704   en   ≤ 1000                     ≥   23   en   ≤   33 
 

 

        

       Indien een immigrant na één jaar (bijv. 370 dagen of 13 maanden na de eerste 
       screening) komt voor de tweede foto, betekent dit dat deze tweede foto wordt 
       ingedeeld bij screeningsronde 3. Bij deze persoon ontbreekt dan screeningsronde 2. 
  
 
 Een screening (foto) wordt gezien als nader onderzoek indien: de vorige foto 

      afwijkingen liet zien en de nieuwe foto binnen 123 dagen (= 4 maanden) wordt 
      gemaakt. 
 
 Elke screeningsronde wordt bepaald wie tot de doelgroep behoort. Personen 

      behoren niet meer tot de doelgroep indien: 
 
      - De screening is voltooid. 

      NB. Sinds 1999 hoeven kinderen jonger dan 12 jaar maar één keer te worden   
             gescreend.   

      - Het land is verlaten. 
      - De screening wordt voortgezet op een andere GGD.  
      - TBC is gevonden 
      - Een TBC infectie is geconstateerd (mantoux-omslag). 
      - De persoon is overleden. 

 
 
 
  
 
 

 
 
 


