Nederlandse overheid steunt
gezamenlijke aanpak tbc/hiv
Vorig jaar startte KNCV Tuberculosefonds een vijfjarig project
voor een samenhangende aanpak van tbc en hiv in een aantal
zwaar getroffen landen. Door nauw samen te werken met lokale gezondheidscentra en vrijwilligersorganisaties zetten we een
gezamenlijke aanpak op, waarvan de blauwdruk later ook in
andere steden en landen te kopiëren is. Het project wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid vanuit de bijdrage aan
Global Fund: het multilaterale fonds voor de bestrijding van aids,
tuberculose en malaria.
Na Nigeria, Kazachstan, Nepal en Swaziland werd het project
onlangs uitgebreid naar de Filipijnen. Samen met partnerorganisatie Hivos levert KNCV kennis en expertise aan lokale organisaties in de hoofdstad Manila, zoals de Santo Nino de Tondo Parish
Church, het Cannosa Health and Social Center en Love Yourself,
een Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transsexual and Intersexed (LGTBI-)organisatie met maar liefst 800 vrijwilligers en
activisten. De laatste startte zes jaar geleden als een hiv-testkliniek voor mannen die seks hebben met mannen. Aan deze test
De officiële aftrap van het project in de Filipijnen vond plaats
op 12 januari.
(Fotografie: KNCV Tuberculosefonds / Hivos)

bleek een enorme behoefte te bestaan en inmiddels hebben ze
meer dan 40.000 personen getest. Met ondersteuning van KNCV
gaan zij nu ook tbc-diagnostiek en -zorg integreren in hun aanpak.

Berichten
Amsterdam

Joyce Toet daar in dezelfde rol het team

Groningen

Vanaf 1 januari is Ulla Al-Saad niet meer

versterken.

Op 2 januari 2017 is Hanneke Stoffers
gestart als sociaal verpleegkundige tbc-

werkzaam als AIOS bij de afdeling tbcbestrijding van de GGD Amsterdam.

bestrijding bij de GGD Groningen.

Doetinchem/Apeldoorn/Harderwijk
Bo Visser is op 1 februari 2017 begonnen

Den Haag
Jan Reijnders en Tet van der Pol zijn vertrokken

als

sociaal

als sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding

Rotterdam

bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Op respectievelijk 16 januari en 1 maart
2017 zijn Mariëlla de Lang en Patrick van

verpleegkundigen

Heckers begonnen als sociaal verpleegkun-

tbc-bestrijding bij de GGD Haaglanden

Heerlen/Maastricht

vanwege het bereiken van de pensioenge-

Vanaf

rechtigde leeftijd, op respectievelijk 15 no-

Schreuders werkzaam als sociaal ver-

dam Rijnmond.

vember 2016 en 1 april 2017. Op 1 maart

pleegkundige tbc-bestrijding bij de GGD

Daar zijn ook drie nieuwe longartsen

is Hewan Teshome gestart als sociaal ver-

Zuid-Limburg. Mirjam Henssen is daar

gestart: Nelleke Koedoot (per 1 december

pleegkundige tbc-bestrijding bij de GGD

sinds deze datum niet meer werkzaam als

2016), Upama Rai (per 1 januari 2017) en

Haaglanden en vanaf 1 juni komt ook

sociaal verpleegkundige.

Dennis van Leeuwen (per 15 januari 2017).

Tegen de

24 Tuberculose

28

november

2016

is

Inge

digen tbc-bestrijding bij de GGD Rotter-

