
Vragenlijst voor patiënten om het risico op een tuberculose infectie (TBC) in te schatten. 
 
Sommige patiënten kunnen zonder dit zelf te weten tuberculose hebben. Deze bacterie kan 
bijvoorbeeld in de longen zitten, zonder klachten te veroorzaken. Bij het starten van een bepaalde 
groep geneesmiddelen (biologicals) die TNF-remmers worden genoemd (infliximab, adalimumab, 
etanercept, certolizumab, golimumab) kan de bacterie weer actief worden. Daarom moet voor het 
starten worden onderzocht of u TBC onder de leden heeft, door het maken van een longfoto (X-
thorax). Bij verhoogd risico op TBC wordt ook nog aanvullend onderzoek verricht (bloedonderzoek en 
een Mantoux test). Verhoogd risico lopen o.a. personen geboren voor 1960, of geboren in een land 
waar TBC vaak voorkomt (bij meer dan 50 per 100.000 inwoners). 
 
Wilt u svp onderstaande vragenlijst invullen en opsturen naar uw behandelend arts? 
(per post, per email (poli.dermatologie@amsterdamumc.nl), of via een bericht in mijn dossier) 
 
1. Bent u geboren in een land waar TBC vaak voorkomt, bij meer dan 50 per 100.000 inwoners (zie de 
lijst van landen op de volgende pagina)? 
- Nee  /  Ja  /  Onbekend 
 
2. Heeft u langer dan 3 maanden gereisd of gewoond in een land waar TBC vaak voorkomt, bij meer 
dan 50 per 100.000 inwoners (zie de lijst van landen op de volgende pagina)? 
- Nee  /  Ja  /  Onbekend 
 
3. Bent u geboren voor 1960? 
- Nee  /  Ja  /  Onbekend 
 
4. Heeft u ooit tuberculose (TBC) gehad, of een positieve Mantoux test of bloedonderzoek passend 
bij een infectie met de tuberculose bacterie? 
- Nee  /  Ja  /  Onbekend 
 
5. Heeft u ooit (bewezen) contact gehad met mensen met (open) tuberculose?  
- Nee  /  Ja  /  Onbekend 
 
6. Werkt u in de gezondheidszorg of heeft u in de gezondheidszorg gewerkt? 
- Nee  /  Ja  /  Onbekend 
 
7. Werkt u (direct of intensief) met risicogroepen voor tuberculose (immigranten, asielzoekers, 
mensen zonder verblijfsvergunning, dak- en thuislozen, alcohol- en drugsverslaafden, etc.) of heeft u 
in het verleden met deze risicogroep gewerkt? 
- Nee  /  Ja  /  Onbekend 
 
8. Behoort of behoorde u zelf tot een risicogroep voor tuberculose (dak- en thuislozen, alcohol- en 
drugsverslaafden, verblijf in buitenlandse gevangenis)?  
- Nee  /  Ja  /  Onbekend 
 
 
Alles nee: laag risico op tuberculose infectie, alleen een röntgenfoto maken is voldoende 
Minstens 1 vraag ja/onbekend: verhoogd risico op sluimerende tuberculose infectie, aanvullend 
onderzoek doen (Mantoux test en bloedonderzoek). De Mantoux test houdt in dat er een prik in de 
arm wordt gegeven die na 3 dagen wordt afgelezen. Als er een bultje ontstaat is er contact geweest 
met de tuberculose bacterie. 
  



Lijst van landen met tuberculose incidentie > 50/100.000 inwoners (2022) 
Afghanistan 
Algeria 
Angola 
Azerbaijan 
Bangladesh 
Benin 
Bhutan 
Bolivia (Plurinational State of) 
Botswana 
Brunei Darussalam 
Burundi 
Cambodia 
Cameroon 
Central African Republic 
Chad 
China 
Congo 
Cote d'Ivoire 
Democratic People's Republic 
of Korea 
Democratic Republic of the 
Congo 
Djibouti 
El Salvador 
Equatorial Guinea 
Eritrea 
Eswatini 
Ethiopia 
Fiji 
Gabon 
Gambia 
Georgia 

Ghana 
Greenland 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guyana 
Haiti 
India 
Indonesia 
Kazakhstan 
Kenya 
Kiribati 
Kyrgyzstan 
Lao People's Democratic 
Republic 
Lesotho 
Liberia 
Libya 
Madagascar 
Malawi 
Malaysia 
Mali 
Marshall Islands 
Mauritania 
Micronesia (Federated States 
of) 
Mongolia 
Morocco 
Mozambique 
Myanmar 
Namibia 
Nauru 
Nepal 

Niger 
Nigeria 
Northern Mariana Islands 
Pakistan 
Palau 
Papua New Guinea 
Peru 
Philippines 
Republic of Moldova 
Romania 
Rwanda 
Sao Tome and Principe 
Senegal 
Sierra Leone 
Solomon Islands 
Somalia 
South Africa 
South Sudan 
Sri Lanka 
Sudan 
Tajikistan 
Thailand 
Timor-Leste 
Tokelau 
Tuvalu 
Uganda 
Ukraine 
United Republic of Tanzania 
Uzbekistan 
Viet Nam 
Zambia 
Zimbabwe 

 
 


