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Ruim 25 jaar tuberculose
en hiv in zuidelijk Afrika
Inmiddels werkt de auteur alweer ruim 25 jaar met tussenpozen in zuidelijk Afrika, waar ze de ontwikkelingen
op het gebied van tuberculose en hiv van dichtbij heeft meegemaakt. Ze blikt terug en staat stil bij wat er is
bereikt en hoe het nu verder moet.

I

n het pre-antiretrovirale therapie tijdperk
arriveerde ik, net afgestudeerd en vol
idealen, in 1990 in Botswana om voor-

afgaand aan de tropenopleiding zes maanden mee te werken in een missieziekenhuis.
Tbc-patiënten waren er ondanks de beperkte diagnostiek (alleen microscopie) genoeg. Ik herinner mij nog hoe gefascineerd
ik was door een 4-jarig jongetje met een
hemiparese, mogelijk veroorzaakt door een
tuberculoom. Hij moest weken wachten op
een CT-scan, die helemaal in Johannesburg
in Zuid-Afrika moest worden gemaakt.
Van hiv/aids hadden we natuurlijk wel
gehoord. Toch waren er maar weinig patiënten met een klinische verdenking en er
werd nog nauwelijks getest. Hoe anders
was het drie jaar later in Zimbabwe. De
impact van de hiv-epidemie was nu duidelijk zichtbaar, met overvolle afdelingen
vol uitgemergelde doodzieke patiënten.
Openlijk praten over hiv was taboe, maar
we konden, na counseling, wel testen. De
uitslag duurde zo’n drie weken en ze waren
allemaal positief. Dat was zo deprimerend
dat we na na enige tijd zelfs zijn gestopt
met testen want behalve symptoomverlichting hadden we toch niets te bieden. Wat
betreft tuberculose was er niets nieuws: de
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afdeling lag altijd vol, iedereen kreeg twee
maanden streptomycine en de diagnostiek
verliep nog steeds middels microscopie.
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<20/mm3, waarbij vrijwel alle orgaansyste-
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men zijn aangetast door zowel tuberculose
als hiv. De meesten daarvan overlijden bin-

Spectaculaire ontwikkelingen

nen een week. Therapie-ontrouw voor ART

Na acht jaar tbc-bestrijding in Rotterdam

is het grootste probleem onder deze groep.

vertrok ik opnieuw naar Zuid-Afrika. De

De enorme aantallen tbc-patiënten, hiv-
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eigen ogen zien en meemaken. Een beslissing waar ik zeker geen spijt van heb. Het
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