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> Retouradres Postbus 1 3720 BA Bilthoven 

  
Datum 14 maart 2022 
Betreft Tuberculosescreening Oekraïense vluchtelingen 
  

 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Door de recente oorlog in Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op 
gang gekomen richting het Westen. Er zijn grote aantallen vluchtelingen in 
de buurlanden en ook in Nederland zijn al enkele duizenden vluchtelingen 
uit Oekraïne aangekomen.  
 
In de tuberculosebestrijding worden twee schema’s gehanteerd voor het 
screenen van migranten op tuberculose. Voor asielzoekers geldt dat zij 
gescreend worden wanneer zij uit een land komen met een incidentie van 
> 50 per 100.000. Reguliere migranten (zoals arbeidsmigranten en 
studenten) worden gescreend als zij uit een land komen met een incidentie 
van > 100 per 100.000. De tbc-incidentie in Oekraïne is volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie 73 per 100.000 inwoners.  
 
De Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) heeft in de 
vergadering van 11 maart j.l. besloten de vluchtelingen uit Oekraïne 
voorlopig als reguliere migranten te beschouwen en dus niet te screenen 
op tuberculose. Tot ongeveer een maand geleden zouden migranten uit 
Oekraïne immers ook niet zijn gescreend en het is onwaarschijnlijk dat hun 
risico op tuberculose in de laatste paar weken is toegenomen. Het aantal 
meldingen van tuberculose onder vluchtelingen uit Oekraïne zal de 
komende maanden door het RIVM en de CPT gemonitord worden, zodat 
het screeningsbeleid zo nodig aangepast kan worden. 
 
De CPT vraagt verder aandacht voor de volgende zaken: 
• Vluchtelingen die in Oekraïne al behandeld werden voor tuberculose en 

deze behandeling nog niet hebben voltooid, wordt geadviseerd zo 
spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling 
tuberculosebestrijding van de GGD, zodat de behandeling kan worden 
voortgezet.  

• Als vluchtelingen klachten ontwikkelen die passen bij tuberculose 
(hoestklachten > 2 weken, gewichtsverlies, nachtzweten en koorts), 
dan is het advies om laagdrempelig onderzoek te doen naar 
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tuberculose. Dat kan bij de afdeling tuberculosebestrijding van de 
GGD’en. 

• Naar verwachting hebben Oekraïense vluchtelingkinderen de vaccinatie 
tegen tuberculose (BCG-vaccinatie) gehad, omdat deze in Oekraïne 
direct na de geboorte wordt gegeven. De kinderen van Oekraïense 
ouders die nu in Nederland worden geboren, komen in aanmerking 
voor vaccinatie en kunnen daarvoor doorverwezen worden naar de 
afdeling tuberculosebestrijding van de GGD. 

 
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Bij vragen kunt u 
contact opnemen met de arts tuberculosebestrijding van de lokale GGD of 
met de secretaris van de CPT (gerard.de.vries@rivm.nl).  
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 

Wieneke Meijer 
Voorzitter CPT 
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