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Op grond van de Wet op het bevolkingsonder-

zoek heeft de minister van VWS in 2012 voor-

waarden gesteld aan de verlenging van de 

vergunning voor de screening op tuberculose 

door de GGD’en. Om mensen te beschermen 

tegen de mogelijke nadelen van bevolkings-

onderzoek, moesten zij, onder de noemer van 

GGD GHOR Nederland, binnen een jaar een 

plan van aanpak maken. In dat plan moest 

aandacht zijn voor: (verbetering van) de 

screeningsmethode, de organisatie en kwaliteit 

van de screening en de informatie- en klacht-

voorziening voor de deelnemers. Op verzoek 

van de minister heeft de Commissie Bevolkings-

onderzoek van de Gezondheidsraad de maat-

regelen die door de vergunninghouder zijn 

genomen beoordeeld. 

De commissie constateert dat de GGD’en goede 

plannen hebben gemaakt om de screening te 

laten voldoen aan de wettelijke eisen. De uitvoe-

ring ervan verloopt echter traag, waardoor nog 

niet aan alle voorwaarden is voldaan. De 

commissie vermoedt dat dit te maken heeft met 

de decentrale opzet van de GGD’en, waardoor 

het niveau van centrale regie dat nodig is voor 

een landelijk gestandaardiseerd screenings-

programma van hoge kwaliteit ontbreekt. Zij 

adviseert de minister dan ook om de GGD’en 

aan te sporen prioriteit te geven aan de uitvoe-

ring van de plannen. Verder adviseert zij om de 

tuberculosescreening onder centrale regie te 

laten uitvoeren en beveelt aan daarbij een voor-

beeld te nemen aan de landelijke bevolkingson-

derzoeken naar kanker. 
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De Gezondheidsraad, ingesteld in 1902, is een adviesorgaan met als taak de regering en het parlement ‘voor te lichten over de stand der  

wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek’ (art. 22 Gezondheidswet). 

De Gezondheidsraad ontvangt de meeste adviesvragen van de bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Infrastructuur en Milieu;  

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken. De raad kan ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen, en ontwikkelingen of trends 

 signaleren die van belang zijn voor het overheidsbeleid. 

De adviezen van de Gezondheidsraad zijn openbaar en worden als regel opgesteld door multidisciplinaire commissies van – op persoonlijke titel 

benoemde – Nederlandse en soms buitenlandse deskundigen.

U kunt de publicatie downloaden van www.gr.nl.

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald:
Gezondheidsraad. WBO: tuberculosescreening. Den Haag: Gezondheidsraad, 2017;  
publicatienr. 2017/02.
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