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Waarom deze uitnodiging? 

Tuberculose (tbc) is een ernstige maar 
wel behandelbare ziekte die veel 
voorkomt in de wereld. Ook in het land 
waar u vandaan komt. Daarom wordt 
u bij aankomst in Nederland onder-
zocht op tuberculose. Het eerste 
onder zoek is verplicht op grond van  
de Vreemdelingenwet. 

Tuberculose is een ziekte die zich 
langzaam ontwikkelt. Daarom kan het 
voorkomen dat u wordt opgeroepen 
voor meerdere vervolgonderzoeken. 
Dit hangt af van hoe vaak tuberculose 
voorkomt in het land waar u vandaan 
komt.  
 
U hoort van de afdeling tbc-bestrijding 
van de GGD of een vervolg onderzoek 
voor u nodig is en wanneer u hiervoor 
wordt verwacht. Deelname aan de 
onderzoeken is belangrijk, zowel voor 
uw eigen gezondheid als voor die van 
uw omgeving.

Wat is tuberculose? 

Tuberculose (tbc) is een ziekte die 
wordt veroorzaakt door een bacterie. 
De ziekte komt meestal voor in de 
longen. Iemand met longtuberculose 
kan de ziekte via de lucht overdragen 
op anderen. Klachten die passen bij 
tuberculose zijn hoesten, gewichts-
verlies, koorts of nachtzweten. Soms 
hebben mensen geen of weinig 
klachten.  
 
U kunt dus tuberculose hebben zonder 
het te weten. Daarom is het tbc- 
on der  zoek belangrijk. Ook voor uw 
omgeving, want u kunt anderen 
besmetten zonder dat u het zelf weet. 
Wilt u meer weten? Download dan  
de folder “Wat is tuberculose?” via 
www.tuberculose.nl of vraag er naar bij 
de afdeling tbc-bestrijding van de GGD.

Wat moet u weten over de 
röntgenfoto (longfoto)? 

Omdat besmettelijke tuberculose 
voorkomt in de longen wordt er 
meestal een röntgenfoto van de longen 
(longfoto) gemaakt. Dit onderzoek is 
niet gevaarlijk, ook niet voor jonge 
kinderen of voor zwangere vrouwen. 

Wat moet u doen voordat de longfoto 
wordt gemaakt?

-  Sieraden (halsketting, broche, 
piercing, enz.) afdoen

-  Lang haar opsteken/hoofddoek 
hoeft niet af

-  Meestal wordt de foto gemaakt 
met bloot bovenlichaam.

Wat moet u doen tijdens het maken 
van de longfoto?

-  U wordt gevraagd diep in te 
ademen, en de adem vast te 
houden op het moment dat de  
foto wordt gemaakt.

-  Als er van uw kind een longfoto 
wordt gemaakt, kunt u uw kind 
blijven zien door het glas. Stel  
uw kind gerust, het maken van  
de longfoto doet geen pijn en  
duurt maar even. 

Wat gebeurt er daarna?

-  De longfoto wordt bekeken door de 
arts tbc-bestrijding van de GGD.

-  De afdeling tbc-bestrijding stuurt 
een bewijs dat u onder zocht bent 
op tuberculose naar de Immigratie 
en Naturalisatie Dienst (IND) (alleen 
bij het eerste onderzoek). Soms 
geeft de GGD dit bewijs aan u mee. 
U stuurt het dan zelf naar de IND. 
De uitslag van het onderzoek wordt 
nooit doorgegeven aan de IND.

-  Als op uw longfoto niets bijzonders 
te zien is, krijgt u géén bericht. 

-  U krijgt wél bericht als uit de 
long  foto blijkt dat er verder onder-
zoek nodig is. Dit wil nog niet 
zeggen dat u tuberculose heeft. 
Afwijkingen op de foto hebben 
misschien een andere oorzaak. 
Maar verder onderzoek is nodig,  
in uw eigen belang. Het is dus heel 
belangrijk dat u komt als de GGD  
u opnieuw uitnodigt.

-  Als u tuberculose heeft, wordt u  
zo snel mogelijk behandeld. 
Tuberculose en de behandeling 
daarvan zijn geen reden om u een 

verblijfsvergunning te weigeren.  
U kunt de behandeling in principe 
in Nederland afmaken.

-  Als er bij u tuberculose of andere 
afwijkingen worden gevonden, 
krijgt uw huisarts hierover bericht 
van de tbc-arts van de GGD.

Tot slot 

-  De longfoto is slechts een moment-
opname. Krijgt u daarna klachten 
die kunnen passen bij tuberculose 
(zoals hoesten, gewichtsverlies, 
koorts of nachtzweten)?  
Ga dan naar de huisarts, ook als  
u kort geleden bent onderzocht.  
Of neem contact op met de 
afdeling tbc-bestrijding van de 
GGD.

-  Vindt u dat u verkeerd of 
onzorgvuldig behandeld bent?  
De GGD biedt de mogelijkheid  
om een klacht in te dienen.  
Op de website van de GGD vindt  
u hierover meer informatie, of u 
kunt terecht bij de afdeling tbc-
bestrijding. 
(Zie achterzijde voor adresgegevens 
van de GGD.)

Deze folder is er ook in andere talen. 
Deze vertaalde folders vindt u op de 
website www.tuberculose.nl


