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Kopie aan 

IGZ, GGD GHOR Nederland, 

CPT, KNCV Tuberculosefonds 

Bijlage(n) 

Advies screening asielzoekers 

  
Datum 19 september 2015 

Betreft Tuberculosescreening bij vluchtelingen 
  
 

Geachte mevrouw, 

Gelezen het bijgaande advies van een ad-hoc commissie van de Commissie voor 

Praktische Tuberculosebestrijding (CPT), onderschrijf ik het voorstel om de tu-

berculosescreening van Syrische vluchtelingen uit te stellen. Reden hiervoor is 

de lage tuberculoseprevalentie bij deze doelgroep, zowel in het land van her-

komst als bij de binnenkomstscreening. Hiermee wordt voorkomen dat de capa-

citeit tekort schiet om de tuberculosescreening van vluchtelingen afkomstig uit 

landen met een hoge tuberculoseprevalentie tijdig uit te voeren.  

Het advies is afgestemd met de Inspectie voor de Gezondheidszorg.  

 

Ik zal de CPT vragen op korte termijn advies te geven wanneer en onder welke 

voorwaarden de opschorting beëindigd kan worden. Daarnaast vraag ik de CPT 

en het KNCV Tuberculosefonds om hoge prioriteit te geven aan de evaluatie van 

de effectiviteit van screening van asielzoekers, in het bijzonder van de personen 

die uit landen komen met een tuberculose incidentie lager dan 50 per 100.000 

inwoners.  

 

GGD GHOR Nederland en COA hebben toegezegd dat bij opschorting van de tu-

berculosescreening van Syrische vluchtelingen er voldoende capaciteit is om de 

komende week/weken de nog niet gescreende asielzoekers in de (nood)opvang-

locaties die niet uit Syrië komen, alsnog op tuberculose te onderzoeken. 

 

Een en ander laat onverlet dat personen met klachten, of dit nu de luchtwegen 

betreft of anderszins, onverwijld door een arts beoordeeld moeten worden en zo 

nodig medische zorg kunnen genieten zoals in Nederland gebruikelijk is. 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Prof. dr. J.T. van D                    Dr. A. T 
Directeur Centrum Infectieziektebestrijding     Hoofd centrum LCI 


