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Berichten van
het Wereldcongres van
de Union in Liverpool
Het 47e wereldcongres van de International Union against Tuberculosis and Lung Disease, eind oktober vorig
jaar in Liverpool, had als thema ‘Confronting Resistance: Fundamentals to Innovations’. In dit artikel een
selectie uit de vele boeiende bijeenkomsten: over de groeiende ongelijkheid tussen mannen en vrouwen,
over psychiatrie, over nieuwe LTBI-cijfers en over de sociaal-economische situatie in Noordwest-Engeland.

‘THE GROWING GENDER GAP’
Meer mannen dan vrouwen krijgen tuberculose en de uitkomst is voor hen slechter.
Zo liepen in 2015 5,9 miljoen mannen en
3,5 miljoen vrouwen de ziekte op, naast
ongeveer 1 miljoen kinderen. In dat jaar
stierven 1 miljoen mannen en een half miljoen vrouwen aan tuberculose.
Mannen hebben wereldwijd een achterstand ten opzichte van vrouwen als het om
tuberculose gaat. Uit cijfers uit Zuid-Afrika
en Zambia blijkt dat mannen meer contacten infecteren dan vrouwen. Vrouwen
werden ongeveer even vaak besmet door
mannen als door vrouwen terwijl mannen
in toenemende mate door mannen worden
geïnfecteerd naarmate ze ouder worden.
De verschillen tussen mannen en vrouwen
zijn in de afgelopen decennia toegenomen.

Oorzaken
Mannen hebben vaker tuberculose dan
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vrouwen door genetische verschillen en
door verhoogde blootstelling aan risicofactoren als roken, alcoholmisbruik en werk
waarbij de longen kunnen worden aangetast zoals in de mijnbouw. Mannen wach-
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