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Tuberculose (tbc) is een ernstige ziekte die veel voorkomt in de wereld. Ook 
in het land waar u vandaan komt. Daarom wordt u bij aankomst in Nederland 
onderzocht op tuberculose. Het eerste onderzoek is verplicht volgens de 
Vreemdelingenwet. Het onderzoek moet soms herhaald worden. Dit hangt af 
van hoe vaak tuberculose voorkomt in het land waar u vandaan komt. Het is 
belangrijk dat u meedoet aan de onderzoeken. Voor uw eigen gezondheid en 
voor die van uw omgeving. 

Wat is tuberculose?
Tuberculose is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. De ziekte 
komt meestal voor in de longen. Iemand met longtuberculose kan de ziekte 
via hoesten overdragen op anderen. Klachten die passen bij tuberculose zijn 
hoesten, gewichtsverlies, koorts of nachtzweten. Soms hebben mensen geen 
of weinig klachten. U kunt dus tuberculose hebben zonder het te weten. 

Onderzoek  
Voor het onderzoek naar tuberculose worden verschillende testen gebruikt. De 
keuze van de test is afhankelijk van uw gezondheid, uw leeftijd en het land waar 
u vandaan komt. Om te bepalen welke test voor u het meest geschikt is, zal de 
GGD u eerst een aantal vragen stellen over uw gezondheid. 

De longfoto
Met een röntgenonderzoek van de longen (longfoto) kan snel worden gezien of 
er afwijkingen zijn, die kunnen wijzen op tuberculose. De uitslag van de foto is 
na een aantal dagen bekend. Een longfoto maken is veilig. Ook voor kinderen en 
zwangere vrouwen. In de folder Tbc-onderzoek met een longfoto vindt u meer 
informatie over dit onderzoek.  

De tuberculinehuidtest (Mantouxtest)
Met deze test wordt een klein beetje vloeistof in de huid van de linker onderarm 
gespoten. Na 2 tot 3 dagen zal een medewerker van de GGD de huidreactie 
beoordelen. Een reactie van de huid, bijvoorbeeld een bultje, kan betekenen 
dat u besmet bent met de tuberculosebacterie. In de folder Huidtest en  
bloedtest tuberculose vindt u meer informatie over dit onderzoek.

https://www.rivm.nl/documenten/folder-tbc-onderzoek-met-longfoto
https://www.rivm.nl/documenten/folder-huidtest-en-bloedtest-tuberculose
https://www.rivm.nl/documenten/folder-huidtest-en-bloedtest-tuberculose
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De bloedtest (IGRA)
Voor deze test worden een aantal buisjes bloed afgenomen. Het bloed wordt 
opgestuurd en onderzocht in het laboratorium. Deze test kan aantonen of u 
besmet bent met de tuberculosebacterie. Na 2 tot 3 weken is de uitslag van dit 
onderzoek bekend. In de folder Huidtest en bloedtest tuberculose vindt u meer 
informatie over dit onderzoek.

Wat gebeurt er na het onderzoek?
• De afdeling tuberculosebestrijding stuurt een bewijs dat u onderzocht bent op 

tuberculose naar de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Soms geeft de 
GGD dit bewijs aan u mee. U stuurt het dan zelf naar de IND. 

• De arts tuberculosebestrijding van de GGD beoordeelt de uitslagen van de 
onderzoeken. 

• De uitslag van het onderzoek wordt nooit aan de IND doorgegeven.
• Als de uitslag van het onderzoek goed is, krijgt u géén bericht.
• U krijgt wél bericht als de onderzoeken wel een afwijking laten zien. Vaak is 

dan vervolgonderzoek nodig, om uit te wijzen of u tuberculose heeft of iets 
anders. Het is dus belangrijk dat u komt als de GGD u opnieuw uitnodigt.

• Als u tuberculose heeft, wordt u zo snel mogelijk behandeld. Dit is belangrijk 
voor u, maar ook voor de mensen om u heen.

• De longfoto is een momentopname. Krijgt u later klachten die kunnen passen 
bij tuberculose zoals hoesten, gewichtsverlies, koorts of nachtzweten? Ga dan 
naar de huisarts, ook als u kortgeleden bent onderzocht. Of neem contact op 
met de afdeling tuberculosebestrijding van de GGD.

Tuberculose en de behandeling daarvan zijn geen reden om u een verblijfsver-
gunning te weigeren. U kunt de behandeling in principe in Nederland afmaken.

Wat doen wij met uw gegevens?
De GGD gaat volgens de regels van de wet om met uw persoonlijke gegevens 
die worden opgeslagen in uw medisch dossier.

Heeft u een vraag, tip, klacht of compliment over het onderzoek?
• Neem dan contact op met de afdeling tuberculosebestrijding van de GGD in 

uw regio. De contactgegevens vindt u op www.ggd.nl en in de uitnodigings-
brief. GGD’en beschikken over een klachtenprocedure.

• Op www.rivm.nl/tuberculose vindt u meer informatie over tuberculose.

https://www.rivm.nl/documenten/folder-huidtest-en-bloedtest-tuberculose
http://www.ggd.nl
http://www.rivm.nl/tuberculose


Informatie in andere talen

U kunt deze informatie lezen in het Engels / Somalisch / Tigrinya / Arabisch / Dari op: 
This information is available in English at: 
Xogtaan oo Soomaali ah waxaa laga heli karaa:

www.rivm.nl/en/tuberculosis/information-materials 
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