
Risico-inventarisatievragenlijst tuberculose 
en latente tuberculose-infectie voor 

kinderen

Risico-inventarisatievragenlijst voor de screening op tuberculose of latente 
tuberculose-infectie (LTBI), bedoeld voor pediatrische patiënten die 

immuunsuppressieve medicatie gaan krijgen. 

Deze vragenlijst is ontwikkeld door de richtlijnwerkgroep Tuberculosescreening voorafgaand aan 
immuunsuppressieve medicatie. De vragenlijst is niet gevalideerd. Lees altijd de overwegingen en 
aanbevelingen van de betreffende richtlijnmodule voor nuances, eventuele afwijkende situaties en extra 
achtergrondinformatie.
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Zijn patiënt of ouders geboren in landen 
waar meer (>50/100.000 – 200/100.000) 
of veel (>200/100,000) tuberculose 
voorkomt (zie landenlijst*)?

Nee Ja / onbekend

Heeft patiënt of één van de huisgeno-
ten ooit tuberculose of latente tubercu-
lose-infectie gehad?

Nee Ja / onbekend 

Heeft patiënt, voor zover bekend, wel 
eens contact gehad met mensen met 
tuberculose?

Nee Ja / onbekend

Is er bij de patiënt of in zijn omgeving 
(familie of school) ooit contact onder-
zoek gedaan naar tuberculose?

Nee Ja / onbekend

Heeft patiënt gereisd naar of gewoond 
in landen waar meer (>50.000 – 
200/100.000) of veel (>200/100,000) 
tuberculose voorkomt (zie landenlijst*)?

Nee Ja / onbekend 

Aanvullende vraag voor de interpretatie 
van de Tuberculinehuidtest (Mantoux 
test): Is patiënt gevaccineerd tegen 
tuberculose (BCG vaccinatie)?
Ja / Nee / Onbekend

Alle vragen met ‘Nee’ 
beantwoord:
Een Mantoux OF IGRA vóór 
start immuunsuppressieve 
medicatie. Wanneer negatief 
kan medicatie gestart 
worden.

Ten minste 1 vraag met ‘Ja’ 
beantwoord: doe een 
Mantoux én IGRA, en laat 
een X-thorax maken. Indien 
er aanwijzingen zijn voor 
tuberculose of LTBI, overleg 
met of verwijs naar een 
specialist op het gebied van 
tuberculose.

* https://www.kncvtbc.org/kb/5-1-landenlijst-reizigersadvies-bcg-vaccinatie-en-vervolgscreening/

Indien op alle vragen negatief geantwoord kan worden (groen antwoord), wordt aanbevolen een tuberculine-
huidtest (THT) óf IGRA te verrichten - bij BCG-gevaccineerde kinderen wordt een IGRA aangeraden. Indien 
de gebruikte test een negatieve uitslag heeft, kan gestart worden met immuunsuppressieve medicatie. Bij 
een positieve testuitslag: overleg met of verwijs naar een specialist op het gebied van tuberculose (meestal 
een kinderarts-infectioloog).   

Wanneer de antwoorden afwijken van de antwoorden in de groene kaders: Laat een THT én IGRA plus 
X-thorax maken, waarna overlegd kan worden met of verwezen worden naar een specialist op het gebied van 
tuberculose. 


