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Actuele lessen uit het verleden
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In het voorwoord vragen wij meestal
aandacht voor heden en toekomst.
Dat is begrijpelijk, want onze missie
– de eliminatie van tuberculose –
vraagt om focus en visie op nieuwe
ontwikkelingen. Maar deze keer is er
een goede reden om terug te kijken.
Directe aanleiding is het recente overlijden van de Franse Annik Rouillon
(1929-2015), die op onnavolgbare
wijze haar gehele professionele leven
aan de strijd tegen tuberculose heeft
gewijd. In de periode 1979-1991
was zij eerst wetenschappelijk en
later algemeen directeur van de
IUATLD (The Union). Samen met
Karel Styblo stond zij aan de wieg
van de ontwikkeling én de acceptatie van de DOTS-strategie. Die heeft
een cruciale impuls gegeven aan de
mondiale tbc-bestrijding waardoor
tientallen miljoenen mensenlevens
zijn gered.

meer internationale aandacht krijgt,
stuiten we op oude artikelen over
kindertuberculose
van…
Annik
Rouillon.

Annik was ook betrokken bij de
oprichting van de Tuberculosis Surveillance Research Unit (TSRU) en
werkte in dat kader nauw samen met
fameuze Nederlandse tbc-bestrijders
als wijlen John Meijer, wijlen Herman
van Geuns en Matthijs Bleiker. Een
belangrijke periode waarin afgerekend werd met dogma’s en nieuwe
epidemiologische inzichten werden
ontwikkeld. Een groot deel van de
wetenschappelijke literatuur uit die
tijd is nog steeds relevant, en nu
tuberculose bij kinderen gelukkig

Met hulp van de Stichting Mondiale
Tuberculosebestrijding en de ’s Gravenhaagse Stichting tot Steun aan
de Bestrijding van Tuberculose heeft
KNCV Tuberculosefonds twee jonge
professionals kunnen rekruteren. Zij
zullen een jaar lang samenwerken
met onze ervaren consulenten om
zich te bekwamen in alle aspecten
van de internationale tbc-bestrijding.
Het is ‘nu of nooit’ om de ervaring
van oudere generaties over te brengen op een jongere lichting bestrijders die onze missie gaat voltooien.
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Toen ik op het punt stond af te reizen om de begrafenis van Annik bij
te wonen en de verandering van
mijn planning met andere medewerkers deelde, werd al gauw duidelijk
dat de meesten nog nooit van Annik
hadden gehoord. Dat is illustratief
voor de verjonging van KNCV Tuberculosefonds, de pensionering van
een generatie tbc-bestrijders en de
daaraan gerelateerde snelle afname
van historisch tbc-besef. En dat
brengt ons uiteindelijk toch bij heden
en toekomst: de rekrutering van
twee veelbelovende ‘young professionals’ voor KNVC Tuberculosefonds
en onze verhuizing naar een mooi en
functioneel nieuw kantoor.

En bij een verhuizing hoort inpakken,
en bij inpakken horen vondsten. In
dit geval een groot aantal originele
publicaties en filmscripts. Daarbij zijn
juweeltjes uit de 19e en begin 20ste
eeuw met intrigerende titels als: ‘Aan
de vrouwen van Nederland’ (citaat:
“Zonder de hulp der vrouw, en
bovenal der moeder, zal de gevreesde
ziekte nooit verdwijnen”), ‘De strijd
tegen de tuberculose: een waarschuwend woord voor jonge mannen’,
‘The Society for the promotion of
the interests of TB patients’ (Amsterdam 1948), ‘De tering en het arbeidende volk’ en ‘Pro en contra van
rooken’. Ja, er was ooit een ‘pro
kamp’.
De stapels met oude publicaties illustreren dat ‘social mobilization’ en
‘community involvement’ altijd deel
hebben uitgemaakt van de Nederlandse tbc-bestrijding. Het is onze
taak deze ervaringen te delen met de
landen waar KNCV Tuberculosefonds werkt. Wie deze publicaties
graag eens wil bekijken, is van harte
welkom in ons nieuwe kantoor!
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