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Inhoud van deze nieuwsbrief: 
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 Screening immigranten en asielzoekers op LTBI 
 
In de CPT van december is besproken om het screenen op LTBI bij immigranten 
en asielzoekers vanaf nu stapsgewijs te gaan implementeren. De GGD’en zullen in 
het komende jaar gaan starten met de screening van immigranten- en 
asielzoekerskinderen (<18 jaar). Graag willen we nog even naar voren halen hoe 
deze reden van onderzoek in Osiris LTBI weergegeven moet worden.  

 
Op deel 2 kun je bij de vraag ‘reden onderzoek’ de optie ‘screening na mogelijke 
blootstelling’ aanvinken.  
 

Reden onderzoek 
Bron- en contactonderzoek 

Screening na mogelijke 

blootstelling 

Immuunsuppressie 

Overige (incl. Mx voorafgaand 

aan BCG / reis / 
aanstellingsonderzoek etc.) 
 

LTBI9 

 
Er klapt een vervolgvraag uit. Bij deze vervolgvraag is het mogelijk om de optie 
‘screening immigranten/asielzoekers’ aan te vinken 

 

Namelijk 
Beroepscontactgroep 

Reiziger uit/in 

endemische gebieden 

Screening 

immigranten/asielzoekers 
 

Overige 
 

     LTBI16 

 
 

 Verzoek vanuit CPT werkgroep ‘asielzoekers en tbc’ 
 

In het afgelopen jaar is er een werkgroep ‘asielzoekers en tbc’ gestart. Deze 

werkgroep monitort namens de CPT de gegevens over asielzoekers en 
tuberculose en voornamelijk tuberculose onder de groepen asielzoekers uit Eritrea 
en Syrië. Wij zullen daarom vaker naar de actuele stand van zaken in Osiris 

mailto:henrieke.schimmel@rivm.nl


 

 
 

 
 
 

 
 
 

 Pagina 2 van 2 
 

 
kijken m.b.t. meldingen van patiënten uit deze landen. Graag willen we jullie 
vragen om bij het melden van patiënten uit de groep asielzoekers altijd al 
zo snel mogelijk op deel 2 het geboorteland weer te geven en de datum 
van binnenkomst in Nederland, zodat deze meldingen goed kunnen worden 

meegenomen in de monitoring. Alvast hartelijk dank! 
 
 

 Kerncijfers 2015 
 

In de eerste week van maart hebben we een nieuw bestand uit Osiris-NTR 

gehaald en vastgelegd in het NTR met de meldingen van het voorgaande jaar. 
Het aantal gemelde tuberculose patiënten in 2015 is 867, dat is meer dan het 
aantal gemelde patiënten in 2014 (814 patiënten). Deze en andere kerncijfers 
over 2015 zijn terug te vinden op de website van het RIVM (en zie ook het 
nieuwsbericht naar aanleiding van het verschijnen van het nationaal plan 
tuberculosebestrijding 2016-2020). 
 

Van 93% van de patiënten die in 2015 aan het NTR werden gemeld was deel 2 
ingezonden. Dit is lager dan het streefpercentage van 95%. Iedereen bedankt 
voor de inzet in de afgelopen maanden om de meldingen zover mogelijk 
in het meldingsproces te krijgen! 
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Indien u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van deze nieuwsbrief zie het 
telefoonnummer en emailadres rechtsboven in de afzender van deze brief.  
De nieuwsbrieven Osiris-NTR zijn ook beschikbaar via de helppagina van Osiris-NTR. 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten/Tuberculose/Kerncijfers
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Tuberculosebestrijding_in_Nederland_stand_van_zaken

