Van u it h et B y landt h u is

Wetenschappelijk directeur van KNCV Tuberculosefonds Frank Cobelens begint
op 1 januari 2016 als nieuwe bestuursvoorzitter van het Amsterdam Institute for
Global Health and Development (AIGHD) in Amsterdam. Hij volgt in deze functie
Joep Lange op, die in juli 2014 om het leven kwam bij de ramp met vlucht MH17.
De nieuwe post betekent dat Frank Cobelens aftreedt als wetenschappelijk directeur. Hij blijft echter aan KNCV Tuberculosefonds
verbonden als wetenschappelijk adviseur, en
nauw betrokken bij grote onderzoeksprojecten
zoals de ‘Challenge TB core projects’.
Frank Cobelens is thans reeds deeltijdhoogleraar
epidemiologie van armoedeziekten bij het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het AIGHD.
Deze overgang betekent een versterking en uitbreiding van de wetenschappelijke samenwerking
tussen KNCV Tuberculosefonds en het interdisciplinaire AIGHD.
Frank Cobelens

Oprichting Joep Lange Instituut en Joep Lange Leerstoel
Bijna een jaar na de ramp met MH17 is de oprichting van het Joep Lange Instituut en de instelling
van de Joep Lange Leerstoel aangekondigd. Dit
geeft een permanente plek aan de unieke combinatie van pragmatisme, wetenschap en actie die
Joep Lange in zichzelf verenigde. Vanuit de Verenigde Staten is een eerste financiële bijdrage van
20 miljoen dollar toegezegd. Het Nederlands
ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt de
nieuwe Leerstoel.
Joep Lange

Verklaring van Bali
De eerste wereldtop over tuberculose en diabetes op Bali, Indonesië werd op
3 november jl. afgesloten met de Verklaring van Bali. Algemeen Directeur Kitty
van Weezenbeek, die namens KNCV Tuberculosefonds ondertekende, vindt
dat de conclusie uit de top helder is: “Door goede samenwerking kunnen we
veel sterfgevallen voorkomen. Wij bundelen daarom
onze krachten met onze collega’s in de diabeteszorg in de
landen die kampen met een
hoge last van beide ziekten.
Daarnaast zal KNCV Tuberculosefonds door onderzoeksactiviteiten bijdragen aan de
wetenschappelijke basis voor
een kosteneffectieve aanpak
van deze zorgwekkende dubbele epidemie.”
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PERSONALIA
Bureau KNCV Tuberculosefonds
Technical Division
Kristiaan van Kalmthout is per 1
augustus jl. aangesteld als Young TB
Professional.
Operations Division
Martine van Vliet is sinds 21 september jl. werkzaam in de functie van
Travel Secretary.
Stefanie Rust is per 3 augustus
begonnen in de functie van Project
Officer.
Finance Division
Bobby Nanhoe en Bianca
Schuurbiers zijn sinds 1 oktober jl.
werkzaam als Financial Officer.
Human Resource Management
Miriam Smit heeft de organisatie per
1 oktober verlaten. Virginie Oddoux
heeft haar plaats als Advisor HRM
ingenomen.
Kantoor Malawi
Anthony Abura is sinds 22 oktober jl.
werkzaam als Country Representative.
Prakash Raj Pant is werkzaam in de
functie van Advisor Procurement and
Supply Chain Management sinds 1
november jl.
Seraphine Mulenga Kaminsa is sinds
1 november jl. werkzaam als Technical Coordinator.
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Frank Cobelens voorzitter van AIGHD

