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Trainers trainen
in Nigeria
Ineke Huitema is consulent en expert educatie en training bij KNCV Tuberculosefonds.
Van huis uit verpleegkundige en onderwijskundige heeft ze inmiddels meer dan 25
jaar ervaring in competentieontwikkeling en coaching en het ondersteunen van gezondheidssystemen. Ze
werkt vanaf september 2004 bij KNCV.
Momenteel is ze coördinator in Abuja,
Nigeria, waar ze ondersteuning geeft aan
het uitrollen van de GeneXpert MTB/RIF
diagnostiek (een nieuwe, snelle technologie
voor onderzoek van sputum) onder
auspiciën van het nationale programma voor
aidsbestrijding.

Ineke Huitema is blij dat haar project in Abuja onlangs is verlengd
tot februari 2017. Nu kan ze samen met haar team van acht mensen
doorgaan met ondersteuning geven aan het nationale aidsprogramma
NACA. Het NACA-programma heeft voor de technische assistentie
KNCV Tuberculosefonds als partner aangetrokken. Dat is namelijk
de eerste organisatie die GeneXpert MTB/RIF diagnostiek in Nigeria
heeft geïmplementeerd. “Het lijkt heel simpel, installeren van GeneXpert, maar het hele proces bestaat uit 36 kritische stappen, zoals de
juiste selectie van ziekenhuizen, informatie over de werking, kosten
en onderhoud van de machine en het opvolgen van de resultaten.”
Het KNCV-team brengt verschillende soorten expertise in, zoals
laboratorium- en ICT-kennis en deskundigheid in installatie van
GeneXpert. Verschillende teamleden zijn getraind door Cepheid in
Toulouse, direct door de producent van de machines dus. Ineke zelf
is verantwoordelijk voor de aansturing van het KNCV-team en advisering van het NACA-team. “Wat mij daarin boeit is het steeds weer
zoeken naar hoe je mensen in hun kracht kan zetten.”
Ineke was vóór haar functie in Abuja al betrokken bij de ontwikkeling
van een trainingspakket voor de installatie van GeneXpert en heeft
inmiddels met haar team al drie keer een ‘Training van Trainers’ verzorgd, bedoeld voor degenen die anderen weer opleiden als installateur en de vierdaagse installatietrainingen verzorgen. Het onderdeel
‘tips en tricks in faciliteren’ is Ineke’s favoriete onderdeel, met korte
sessies die als een rode draad door de training lopen. “Prachtig om
te zien hoe mensen zich bewust worden dat lesgeven een vak is en
openstaan om feedback te krijgen op hun manier van lesgeven. Ik
geniet daar enorm van. Zet mij voor een groep en ik ben als een vis
in ’t water.”
Het Nigeriaanse nationale aidsprogramma blijft er na het project voor
zorgen dat mensen met hiv op tbc getest worden.
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