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• Migratie is van alle tijden

• Migratie in “harde cijfers”

• Migratie en gezondheid

• Migratie, infectieziekten en microbiologie



Menselijke migratie is de verplaatsing van mensen. 

Deze populatie-dynamiek is meestal gedreven door socio-economische, 
politieke of omgevingsfactoren.



IOM defines a migrant as any person who is moving or has moved across an 
international border or within a State away from his/her habitual place of 
residence, regardless of (1) the person’s legal status; (2) whether the 
movement is voluntary or involuntary; (3) what the causes for the movement 
are; or (4) what the length of the stay is.



I. Migratie is van alle tijden







Enkele voorbeelden uit de recente geschiedenis

• Slavenhandel van Afrika naar Amerika (18e en 19e eeuw)

= grootste gedwongen migratie uit de geschiedenis: 11 - 14 miljoen mensen 



• “great famine” in Ierland (1845-1850): 1-2 106 Ieren emigreren



• Migratie uit Europa (1815 – 1932)

– 60 106 mensen

– Op de vlucht voor vervolging (ras, nationaliteit, religie), honger en 
armoede

– voornamelijk naar de gebieden van Europese nederzettingen in 
Amerika (vooral VS, Canada, Argentinië, Brazilië), Australië, Nieuw-
Zeeland, Siberië



• WO II

– Meer dan 60 106 vluchtelingen wereldwijd

– Mei 1940: 4 106 Belgen op de vlucht (Frankrijk, UK, 
Nederland, …)

– 1944: 2 106 Nederlandse vluchtelingen (1/4)



II. Migratie in harde cijfers



• Meer migranten dan ooit ervoor

• 1 miljard “migranten” wereldwijd (1/7)

• 258 miljoen internationaal

• 763 miljoen interne migranten

• 68 miljoen gedwongen migratie

https://www.who.int/migrants/en/



• Europa (vooral Middellandse Zee landen) 

• Bevolkingsgroei van 5 miljoen sinds 2005

• 70% van populatiegroei  2005 – 2010

• 2017: 73 miljoen migranten in Europa (8% totale populatie)







20 juni 2018, Wereldvluchtelingendag
Global Trends“ rapport van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR





• 40 miljoen mensen binnenlands ontheemd

• 25,4 miljoen mensen ontvluchtten hun land

• meeste vluchtelingen zijn erg jong: 53 % kinderen

• velen reizen gescheiden van familie of alleen



• 63% opgevangen in 10 landen

• 85% in laag- en middeninkomen landen

• Top 5 landen met grootste aantal vluchtelingen: 

Turkije (3,5 106 ), Pakistan, Uganda, Libanon en Iran

• Europa vangt 11% op, Duitsland 1 106 vluchtelingen



III. Migratie en gezondheid





• Relatie tussen gezondheid en migratie is complex.

https://migrationdataportal.org/themes/migration-and-health





Meest frequente gezondheidsproblemen

• Verwondingen
• Hypothermie
• Ondervoeding
• Brandwonden
• Gastro-intestinale aandoeningen
• Cardiovasculaire aandoeningen
• Complicaties van zwangerschap en bevalling
• Problemen door seksueel geweld
• Diabetes
• Hypertentie
• Alcoholisme en druggebruik, …

Kwetsbare groepen: kinderen, (zwangere) vrouwen



• Keuzes, prioriteiten

• Nood aan gestructureerde aanpak

• WHO https://www.who.int/migrants/en/

https://www.who.int/migrants/en/


IV. Migratie, infectieziekten en microbiologie





Infectieziekten bij azielzoekers
en vluchtelingen:

• Review van 51 studies
• Hoogste prevalentie ID voor: 

– latente tuberculosis (9–45%), 
– actieve tuberculosis (tot 11%)
– hepatitis B (tot 12%).

• Lagere prevalentie voor
– malaria (7%)
– hepatitis C (tot 5%).

• Recente case reports van cutane
diphtheria, louse-born relapsing fever, 
Shigella infecties

Eiset AH, Wejse C. Review of infectious diseases in refugees  and asylum seekers. Public Health Reviews 2017; 38:22 





• Migranten bij aankomst

• Migranten in vluchtelingenkampen of andere opvangplaatsen

• Migranten na doorverwijzing (“resettlement”)

• Migranten op reis naar hun land van oorsprong



Migranten bij aankomst

• Infectieziekten vaak geen 
prioriteit

• Trauma, verloskundige en 
psychologische problemen 
meest voorkomend



• Nood voor snel screening voor sterk besmettelijke 
infectieziekten: snel, weinig middelen

• Publiek belang: verspreiding voorkomen

• (Individueel belang)



• Syndromale screening

• Kennis van epidemiologie in 
landen van oorsprong en 
transit essentieel



Pulmonaire Tuberculose

• Reeds aanwezig, recent verworven, re-
activatie

• Risicofactoren:

– Slechte reisomstandigheden

– Suboptimale gezondheid (vooral bij 
kinderen, ouderen)

• Herkennen van meest besmettelijke personen
• 4 (5) sleutelsymptomen: koorts > 1 w, hoest > 2 w, gewichtsverlies, 

nachtzweten, (hemoptoe)

• Doorverwijzen voor diagnose en start therapie



Scabies

• Geen ernstig gezondheidsrisico

op zich

• Risico op bacteriële surinfectie & complicaties

• Makkelijke verspreiding tijdens transport (boten, 
vrachtwagens)

• Belang snelle detectie om verdere verspreiding te voorkomen



Faeco-oraal overdraagbare aandoeningen

• Slechte hygiëne tijdens reis

• & in vluchtelingenkamp

• Hepatitis A & E

• S. typhi

• Overige



Andere

• Andere luchtwegaandoeningen

• Malaria
– Zeldzaam gezien lange reis, semi-immuniteit

– Eventueel relapsing malaria (P. vivax, P. ovale)



Migranten in vluchtelingenkampen of 
andere opvangplaatsen



Risicofactoren voor epidemie
1. Slechte hygiënische omstandigheden in (overvolle) kampen 

2. Vaak langdurig verblijf

3. Onvolledige vaccinatie

Vooral luchtweg- en gastro-intestinale infecties

Kentikelenis A et al. How do economic crises affect migrants’ risk of infectious disease? A systematic-narrative review. Eur J Public Health 
2015: 25(6):937–44



• Vaccinatiestatus?
o Gebrek aan documentatie 

(geen formulieren, taalbarrière, …)

o Kinderen vaak geen immuniteit!!

• Start vaccinatie: MBR, Td Polio, 
Hib, …

Gautret P et al. The spread of vaccine-preventable diseases by international travellers: a public concern. Clin Microbiol Infect 2012; 
18 (suppl 5): 77-84.
Jablonka A et al. Measles, mumps, rubella and varicella seroprevalence in in refugees in Germany in 2015. Infection 2016; 44:481-7.



Vaccinatiestatus in land van origine



Mazelen epidemie in Calais 2016
o 3500 migranten (vnl. jonge mannen)

o 13 patiënten

o Migranten, ziekenhuispersoneel, vrijwilliger

o Start vaccinatie (> 60% van 3500)

Jones et al. Measles outbreak in a refugee
settlement in Calais, France: january to February
2016. Eurosurveillance 2016; 21: 30167, 



Tuberculose
• Onderzoek naar actieve TB noodzakelijk

• Eventueel onderzoek naar latente TB (LTBI) indien haalbaar
– Mantoux

– IGRA

XXX.



• AS in Brescia, Italy during 2015–2016
• 2567 (88.4%) were evaluated for TB  (92,7% male, 86,9% African origin, 31% Nigeria)
• 79.4% from countries TB incidence > 150/100 000

• Active TB screening based on symptoms (questionnaire), RX, and microbiology (Microscopy, 
Culture, GeneXpert), 

• LTBI screening on the tuberculin skin test (TST)

• 2.4% (62) active TB (yield 155/100,000)
• Questionnaire screening identified 28.6% (4/14) prevalent cases. 

• 2303 (89.7%) were evaluated with TST result
• positivity rate was 36.6% (843/2303). 
• Of them 413 (49.0%) completed the screening. 
• LTBI treatment was prescribed to 190 (47.9%) of 397 eligible individuals, 
• 10.8% (91) completed treatment.

Pontarelli A et al. Screening for active and latent tuberculosis among asylum seekers in Italy: A retrospective cohort analysis. Travel 
Medicine and Infectious Disease, https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2018.10.015.

https://www-sciencedirect-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/science/journal/14778939


Andere

o Meningokokken meningitis
o Reservoir asymptomatische carriers

o Jong volwassen populatie

o Luizen, vlooien

o Zoönosen: 

Leptospirose, Bartonella henselae,

…

Stefanelli P et al. Imported and Indigenous cases of Invasive Meningocococcal
Disease W:P1.5,2:F1-1: ST-11 in migrants' reception centers. Italy, June-
November 2014. Adv Exp Med Biol 2016; 897-81.



Migranten na doorverwijzing

Risicofactoren voor infectie na doorverwijzing

1. Prevalentie van ziektes in land van oorsprong

2. Marginalisatie, armoede-gerelateerde infecties in bestemming

Kentikelenis A et al. How do economic crises affect migrants’ risk of infectious disease? A systematic-narrative 
review. Eur J Public Health 2015: 25(6):937–44



Migranten in vluchtelingenkampen of 
andere opvangplaatsen

“Banale” infecties versus

Meest voorkomend

Kentikelenis A et al. How do economic crises affect migrants’ risk of infectious disease? A systematic-narrative 
review. Eur J Public Health 2015; 25(6): 937–44

“Belangrijke” infecties 
(screening, preventie, vroege therapie)

HBV & HCV

HIV ea. STD

TB

infecties die met vaccinatie te voorkomen zijn

chronische parasitaire aandoeningen



Hepatitis B & C
• Prevalentie zoals in land van oorsprong

• 250 106 HBV (HBsAg+), 887 000 +/jr (2015)

• 71 106 chronisch HCV met 400 000 +/jr

• Vooral in landen in ontwikkeling

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c


• Serologische screening bij aankomst & moleculaire confirmatie

• Behandeling
– Kwetsbare groep!

– Gebrek aan kennis van mogelijkheden

– Probleem toegankelijkheid gezondheidszorg

– Door onder-behandeling, hoger risico op chronische ziekte

• Hepatitis B vaccinatie (iedereen, risicogroepen?)

Falla AM et al. Limited access to hepatitis B/C treatment among vulnerable risk populations: an expert survey in six European countries. 
Eur J Public Health 2017, 2017 Apr 1;27(2):302-306.
Santos-Hovener C et al. Determinants of HIV, viral hepatitis and STI prevention needs among  African migrants in Germany; a cross-
sectional survey on knowledge, attitudes, behaviors and practices. BMC Public Health 2015;15:753.



• Prevalentie +/- gelijk aan prevalentie in land van origine = hoger dan B

Castelli F, Sulis G. Migration and infectious diseases.  Clin Microbiol Infect 2017;23:283.
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/reports/ Epidemiologie van aids en HIV-infectie in België 2016.

HIV

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/reports/


• Ook verwerving in post-migratie-fase (2-62%)

• Late presentatie

• Groter risico om te verdwijnen uit follow-up

• Slechtere outcome!

• Sociale maatregelen en implementatie van migrant-vriendelijke aanpak 
effectief!

Saracino A et al. Clin Microbiol Infect 2016;22. 288.e1ee8.
Deblonde J et al. BMC Public Health 2015;15: 1228.
Van Beckhoven D et al. BMC Infect Dis 2015;15:496



Andere SOA’s

• Pre-migratie

• Reis oa. seksueel geweld (vooral vrouwen)

• In land van bestemming: armoede, discriminatie

• Waarschijnlijk belangrijke onder-diagnose

• Potentieel belangrijke impact, zeker bij vrouwen (vruchtbaarheid en 
verloskundig)

xxx



Tuberculosis

• Armoede gerelateerde ziekte!

• Veel migranten afkomstig uit landen met hoge TB-prevalentie: 
grote kans op LTBI



Tuberculosis in de wereld

• 10,4 106 nieuwe gevallen in 2017

• 1,6 106 overlijdens (0,3 106 HIV)

• 66% in 8 landen: India (27%), China (9%), 
Indonesia (8%), the Philippines (6%), 
Pakistan (5%), Nigeria (4%), Bangladesh 
(4%), Zuid- Afrika (3%). 

• 87% in 30 landen

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis
https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/global  tuberculosis report 2018 

• 558 000 nieuwe patiënten met rifampicine resistentie
• waarvan 82% MDR-TB



• Risicofactoren voor ontwikkeling actieve TB:

– HIV

– Slechte levensomstandigheden, armoede: toegang gezondheidszorg

• Extra-pulmonaire (lymfeklieren, bot) TB zeer frequent (40-70%!!): 
moeilijke diagnose

• Late diagnose en suboptimale therapie geassocieerd met

– verspreiding in omgeving, maar risico voor autochtone populatie is 
verwaarloosbaar

– therapie-falen

– MDR TB

Sandgren A et al. Tuberculosis transmission between foreign- and native-born populations in the EU/EEA: a systematic review. 
Eur Respir J 2014;43:1159e71.



Hargreaves S. Multidrug-resistant tuberculosis and migration to Europe. Clin Microbiol Infection 2017; 23:141e146.



• Nood aan systematisch testen en 
snelle en adequate behandeling 
van actieve TB

• Nood aan systematisch testen en 
behandelen van LTBI

– Verminderen van reservoir

– Risico op MDR TB

• Optimaal gebruik beschikbare 
middelen!



Chronische helminthiasis

• Zeer frequente kolonisatie

• WHO: 1,5 109 mensen besmet (24% wereldbevolking)



• Systematische screening wenselijk 

• maar gebeurt momenteel niet

• Potentieel gezondheidsrisico
– Klassieke verwikkelingen

– Chronische infecties (Schistosoma spp.)

– Hyperinfecties (Strongyloïdes stercoralis)



Migranten op reis naar land van oorsprong

• Visiting friends & relatives, “VRF’s”

• Zelden pre-travel advies: niet gekend, 
financieel, taalbarrière, …)

• Hoge incidentie aan travel-gerelateerde 
aandoeningen

• Malaria meest belangrijk!



• Malaria bij VRF’s

– Vaak geen profylaxe  

– Gedeeltelijke immuniteit bij volwassenen verdwijnt

– Ernstig, fataal verloop bij jonge kinderen (geen immuniteit)

– > 50% van malariagevallen in Europa met piek juli-september

Odolini S, Gautret P, Parola P. Epidemiology of imported malaria in the Mediteranean Region.  Mediter J Hematol Infect Dis 2012; 4 (1) 



Behrens RH. Imported malaria among people who 
travel to visit friends and relatives: is current UK policy 
effective or does it need a strategic change? Malaria 
Journal (2015) 14:149



Country Year N° cases P. falciparum % Acquired VRF %

UK 2013 1501 80 65% West-Africa 82

France 2001-
2004

6500-
7000/yr

83 90% P. falciparum
Sub-Saharan Africa

France 2012 3510 88 95% Africa

Italy 2000-
2006

5219 83 93% Sub-Saharan
Africa

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/347478/Imported_Malaria_cases_ 
deaths_1994_to_2013.xlsx
http://www.invs.sante.fr/beh/2006/32/beh_32_2006.pdf
http://www.cnrpalu-france.org/docs/rapport_activites_cnr_paludisme_2012.pdf
Romi R et al. Incidence of malaria and risk factors in Italian travelers to malaria endemic countries. Travel Med Infect Dis. 2010; 8:144–54

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/347478/Imported_Malaria_cases_ deaths_1994_to_2013.xlsx
http://www.invs.sante.fr/beh/2006/32/beh_32_2006.pdf
http://www.cnrpalu-france.org/docs/rapport_activites_cnr_paludisme_2012.pdf


Vaak hoog risico verblijven!

• Langdurig
• Slechte hygiënische omstandigheden
• Beperkte toegang tot medische zorg
• Jonge kinderen
• Seksuele contacten
• ….



Pre-travel raadpleging

• Malariaprofylaxe indien nodig

• Gele koorts

• Basisvaccinaties (TdP, Polio, MMR, …)

• Hepatitis A: vaak immuniteit bij volwassenen

• Hepatitis B

• Typhus

• Zo nodig meningitis, rabies, Japanese encephalitis



Specifieke uitdagingen 
voor het laboratorium microbiologie

• Rekening houden met epidemiologie in land van origine

– Aandoeningen vb. (MDR) TB, Brucellosis, Meliodosis, …

– Micro-organismen 

– Resistentieprofielen vb. MDRO

– Genetische profielen vb. MDR MTB





Costa E et al. Prevalence of multidrug-resistant organisms in migrant children admitted to an Italian cardiac surgery department, 2015-
2016. J Hosp Infection 2018; 98: 309e312. 



Ravensbergen SJ et al. High prevalence of MRSA and ESBL among asylum seekers in the Netherlands. PLoS ONE 2017; 12(4): e0176481. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176481



Ravensbergen SJ et al. High prevalence of MRSA and ESBL among asylum seekers in the Netherlands. PLoS ONE 2017; 12(4): e0176481. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176481



Aro T et al. High rates of meticillin-resistant Staphylococcus aureus among asylum seekers and refugees admitted to Helsinki University 
Hospital, 2010 to 2017. Euro Surveill 2018;23(45):pii=1700797. 



Ravensbergen S et al. Proportion of asylum seekers carrying multi-drug resistant microorganisms is persistently increased after arrival in 
the Netherlands. Antimicrobial Resistance and Infection Control 2019; 8:6





Om nooit meer te vergeten …

• Wij zijn allemaal migranten en migratie is van alle tijden.

• De relatie tussen migratie en gezondheid is complex.

• Er zijn belangrijke gezondheidsproblemen bij migranten waaronder 
infectieziekten.

• Een gestructureerd en wel doordacht beleid voor het opsporen en 
behandelen van ID bij migranten is essentieel.

• Denk af en toe aan een zebra.



Dank u voor uw aandacht.



• Exit West, Mohsin Hamid

• De aankomst, Shaun Tan

• Wat is de wat, Dave Eggers

• Het verslag van Brodeck, Philippe Claudel

• http://www.banksy.co.uk/

• http://giuliopiscitelli.viewbook.com/

• https://www.who.int/migrants/en/

http://www.banksy.co.uk/
http://giuliopiscitelli.viewbook.com/
https://www.who.int/migrants/en/

