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In 2015 registreerden zich ruim 1,3 miljoen asielzoekers in de EU+ (Europese 
Unie, Noorwegen en Zwitserland). (1) Naar verwachting zal de instroom van 
asielzoekers de de komende jaren aanzienlijk blijven. (2) 

 
Slechte hygiënische omstandigheden in landen waar asielzoekers vandaan komen en 
doorheen reizen, onderbroken gezondheidsprogramma’s (zoals vaccinatiepro-
gramma’s) en de fysieke omstandigheden tijdens het verblijf in collectieve 
opvanglocaties dragen bij aan een verhoogd risico op infectieziekten bij asielzoekers. 
Asielzoekers vallen echter niet te definiëren als homogene groep als het gaat om 
infectieziekten. Het risico op tuberculose is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van de 
omstandigheden in het land van herkomst en tijdens de vlucht. Inzicht in de 
epidemiologie van infectieziekten bij asielzoekers is van belang voor optimale 
gezondheidzorg, zowel curatief als preventief.  
In Nederland is het CIb (Centrum infectieziektebestrijding) van het RIVM 
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verantwoordelijk voor de landelijke 
surveillance van infectieziekten. Behalve bij de meldingsplichtige ziekten die door de 
GGD’en (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten) geregistreerd worden in OSIRIS, 
registreren de meeste andere surveillancesystemen echter niet of het een ziekte bij 
een asielzoeker betreft. Bovendien bestaat er op dit moment geen landelijke 
surveillance onder asielzoekers voor in deze groep vaak voorkomende ziekten, zoals 
scabiës. Om meer inzicht te krijgen in de prevalentie, trends en uitbraken van 
infectieziekten bij specifieke groepen asielzoekers startten het CIb, het NIVEL 
(Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) en GC A 
(Gezondheidscentrum Asielzoekers) met de syndroomsurveillance voor 
infectieziekten bij asielzoekers die in een COA-opvanglocatie verblijven. 
 
Syndroomsurveillance is niet gebaseerd op een door het laboratorium bevestigde 
diagnose van een ziekte. In de surveillance wint men snelheid door naar 
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gezondheidsindicatoren te kijken op basis van de door huisartsen gestelde klinische 
diagnoses en symptomen (‘syndroom’). (3) Deze vorm van surveillance is weliswaar 
minder specifiek, maar wel gevoelig en snel, en kan een aanvulling op 
laboratoriumgebaseerde surveillancesystemen vormen. (4) 
Asielzoekers ontvangen eerstelijnszorg via het GC A. GC A-zorgverleners registeren 
diagnoses, symptomen ende verleende zorg in één landelijk huisartsinformatie-
systeem (HIS). Zij maken hierbij gebruik, net als in reguliere huisartsenpraktijken, 
van ICPC-codes (International Classification of Primary Care). (2,3,5,6) Deze 
gegevens vormen de basis voor de surveillance. Het NIVEL zal de anonieme 
gegevens wekelijks verzamelen en beschikbaar maken voor het CIb. Het CIb zal 
vervolgens de incidentie van bepaalde infectieziektesyndromen schatten en probeert 
uitbraken vroegtijdig te signaleren.  
Na een jaar zal het systeem geëvalueerd worden om na te gaan wat de toegevoegde 
waarde is ten opzichte van bestaande surveillancesystemen. 
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