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130 injecties en 10.000
pillen, hoe hou je dat vol?
M u lt i r e s i s t ente tuber cul o s e in Zuid-Afrika

Inge Kidgell-Koppelaar is sinds september 2014 ‘chief medical officer’ in het Doris Goodwin TB Hospital
(Zuid-Afrika), dat gespecialiseerd is in multiresistente (MDR) tuberculose. Zij belicht haar ervaringen in een
artikelenserie.
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24 Tuberculose

Een zak met voor enkele maanden medicatie, gevonden in het huis van een patiënt die wel trouw iedere maand op het spreekuur kwam, maar dus niet
slikte en weer sputum positief werd… De op het bureau geplakte lijst met alle pillen dient als voorbeeld voor de patiënten.
(Fotografie: Inge Kidgell-Koppelaar)
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