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Stellingen 
 
1. Immigrantenscreening zou moeten worden beperkt tot personen uit landen met een 
tuberculose-incidentie van meer dan 100/100.000 personen. (dit proefschrift) 
 
2. De kosteneffectiviteit van de binnenkomstscreening op tuberculose zal sterk verbeteren indien 
alleen geïnfecteerde immigranten op actieve tuberculose worden getest. (dit proefschrift) 
 
3. Immigranten zouden moeten worden gescreend op latente M. tuberculosis infectie gevolgd door 
het aanbieden van preventieve behandeling. (dit proefschrift) 
 
4. Voor het screenen van immigranten op latente M. tuberculosis infectie is het gebruik van de 
QuantiFERON®-TB Gold In-Tube assay te prefereren boven dat van de tuberculine huidtest. (dit 
proefschrift) 
 
5. Contacten van tuberculosepatiënten moeten op latente M. tuberculosis infectie worden 
onderzocht, ook als zij afkomstig zijn uit landen met een hoge tuberculose incidentie. (dit 
proefschrift)  
 
6. Het is van belang om de achtergrond M. tuberculosis infectieprevalentie vast te stellen bij 
immigranten voor een adequate toepassing van het ringprincipe bij contactonderzoek. (dit 
proefschrift) 
 
7. Het niet opvolgen van de richtlijnen voor tuberculose contactonderzoek geeft aan dat het maken 
van richtlijnen slechts het halve werk is. (Grol R, 2001. Med Care;39:II46-54) 
 
8. Nu tuberculose in Nederland in belangrijke mate een importziekte is geworden, is het in het 
belang van Nederland en kosten-effectief om internationale tuberculosebestrijding te financieren. 
(Schwartzman, 2005. N Engl J Med;353:1008-20) 
    
9. De beste manier om onze nationale zorgkosten structureel te verlagen is door te investeren in 
preventie. 
   
10. Wanneer mensen ophouden voortdurend hun leven te plannen hebben ze veel meer tijd om te 
leven. (Dr. Esther Walrecht) 
 
 


