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Regie tbc-bestrijding
Een kwarteeuw ervaring
Maurits Verhagen (1956) werkte vanaf
1981 als arts in Ghana. Vanaf 1989 vervulde hij verschillende rollen bij GGD’en
in Limburg, tot voor kort als arts tbc-bestrijding en forensisch geneeskundige.
Van 2008 tot 2015 leidde hij de regionalisering van de tbc-bestrijding in Zuidoost-Nederland.
Maurits Verhagen speelde jarenlang een
belangrijke rol in de nationale tbc-bestrijding, onder andere als coördinator kwaliteitszorg én vijf jaar als voorzitter van de
Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding. Hij was tien jaar bestuurslid
van de Vereniging voor Artsen werkzaam
in de tbc-bestrijding en van 2011 tot
2016 lid van de Raad van Toezicht van
KNCV Tuberculosefonds.

Bij zijn afscheid wil Verhagen de Nederlandse tbc-bestrijding wel een boodschap
meegeven. “De regionalisering is een belangrijke ontwikkeling, maar niet het eindpunt. In Nederland moeten we door naar
een nationale tbc-bestrijdingsorganisatie.
Die kan de regie beter voeren en het werk
beter verdelen. Het zou goed zijn als de visies daarop meer op een lijn komen. De generalistische artsen infectieziektenbestrijding ook tbc-taken geven is niet de richting
die we uit moeten. Tachtig procent van de
tbc-gevallen wordt passief gevonden in de
klinische zorg. Tuberculose bij clinici op de
agenda houden is van essentieel belang
voor de publieke gezondheid. Om dat te
doen, moet je gesprekspartner zijn. Dat
vereist voldoende specialistische tbc-kennis
en -ervaring.”
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