
Risico-inventarisatievragenlijst tuberculose 
en latente tuberculose-infectie voor 

volwassenen

Vragenlijst 1 bij risico-inventarisatie op tuberculose en latente tuberculose-
infectie (LTBI) voorafgaande aan (of bij) gebruik van immuunsuppressieve 

medicatie - volwassenen

Deze vragenlijst is ontwikkeld door de richtlijnwerkgroep Tuberculose-screening voorafgaand aan im-
muunsuppressieve medicatie, ingesteld door de Nederlandse Vereniging van Artsen Longziekten en 
Tuberculose (NVALT). De vragenlijst is niet gevalideerd. Voor de risico-inventarisatie bij kinderen is een 
aparte vragenlijst ontwikkeld. Lees altijd de overwegingen en aanbevelingen van de betreffende richtlijn-
module voor nuances, eventuele afwijkende situaties en extra achtergrondinformatie.
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Hoofdvragen

Is er bij u de laatste 6 maanden een 
thoraxfoto gemaakt?

Ja Nee/onbekend

Uitslag opvragen Thoraxfoto maken

1. Bent u geboren in Nederland? Ja Nee/ onbekend

2. Bent u geboren vóór 1960? Nee Ja / onbekend

3. Heeft u ooit tuberculose (TBC) of een 
latente tuberculose-infectie (LTBI) 
gehad?

Nee Ja / onbekend

4. Heeft u ooit gedocumenteerd contact 
gehad met mensen met (open) tubercu-
lose?

Nee Ja / onbekend 

5. Werkt u in de gezondheidszorg of 
heeft u in de gezondheidszorg gewerkt?

Nee Ja / onbekend

6. Werkt u (direct en intensief) met 
risicogroepen voor tuberculose (immi-
granten, asielzoekers, illegalen, dak- en 
thuislozen, alcohol- of drugsverslaafden, 
etc.) of heeft u in het verleden met deze 
risicogroepen gewerkt?

Nee Ja / onbekend

7. Behoort of behoorde u zelf tot een 
risicogroep voor tuberculose (dak- of 
thuisloos, alcohol- of drugsverslaafd, 
verblijf in buitenlandse gevangenis)?

Nee Ja / onbekend

8. Heeft u langer dan 3 maanden 
gereisd of gewoond in landen waar 
meer 50/100.000 tuberculosepatiënten 
voorkomen (zie algemene landenlijst)?

Nee Ja / onbekend

Indien alle vragen met 
‘groen’ zijn beantwoord:
Er is een zeer laag risico op 
tuberculose of LTBI. Er kan 
gestart worden met immuun-
suppressieve medicatie 
zonder Mantoux en/of IGRA 
test of consult bij tuberculo-
se-deskundige.* 

Indien minstens 1 vraag met 
‘geel’ beantwoord:
Mogelijk risico op tuberculo-
se of LTBI: Verwijs de patiënt 
door naar een tuberculo-
se-deskundige (meestal 
longarts, internist-infectio-
loog of tuberculose-arts 
GGD) ter verdere beoorde-
ling. Er kan nog niet gestart 
worden met immuun-sup-
pressieve medicatie. 

* Bespreek met de patiënt dat een risico op een tuberculose-infectie niet waarschijnlijk is maar nooit kan 
worden uitgesloten. Onbegrepen klachten die bij (long)tuberculose kunnen passen (hoest, koorts, nachtzwe-
ten, gewichtsverlies), maar ook onbegrepen klachten buiten de longen moeten aan de behandelaar worden 
gemeld. Leg tevens uit dat wanneer nieuw risico is gelopen, dit doorgegeven wordt aan de behandeld arts. 
IGRA: Interferon gamma release assay (Quantiferon Plus of T-SPOT®.TB); THT (Mantoux): Tuberculine 
Huidtest (volgens de methode van Mantoux). 


