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Nieuwe medicijnen en kortere behandeling
bieden MDR-tbc-patiënt hoop

N

a bijna veertig jaar zijn er eindelijk

negen in plaats van de gebruikelijke 20 tot

nieuwe

beschikbaar

24 maanden, een enorme vooruitgang.

medicijnen

voor patiënten met multiresistente

Op het moment van schrijven hebben zes

(MDR) tuberculose. Dat betekent nieuwe

patiënten de eerste intensieve fase in het

hoop voor mensen voor wie niet of nau-

ziekenhuis afgesloten. Zij kunnen nu am-

welijks meer behandeling mogelijk was en

bulant worden behandeld.

kortere, beter vol te houden behandeltra-

Intensieve voorbereiding

jecten.

Aan de introductie van nieuwe medicijnen

De vierjarige Ilias en zijn twee jaar oude
zusje Sumaya kregen beide in februari de
diagnose multiresistente tuberculose. Nu,
slechts enkele maanden later, zijn zij weer
thuis bij hun moeder en de rest van het
gezin, waar ze de rest van de behandeling
mogen afmaken. Een hartverwarmend
succes, dat vooral te danken is aan de grote
inzet van de betrokken gezondheidswerkers.
(Fotografie: KNCV/USAID)
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en korte behandeltrajecten gaat een lang

USAID, ondersteunt KNCV Tuberculose-

en intensief traject vooraf. Alle raderen

fonds de introductie van nieuwe medi-

moeten in elkaar passen, van commitment

cijnen en kortere behandeltrajecten in

van de overheid tot aanpassen van richt-

achttien landen. Zo ook in Kirgizië, waar

lijnen, van legitimatie en voorraadbeheer

na een intensieve voorbereiding de eerste

van medicijnen tot het systeem voor mel-

patiënten in januari van start konden met

ding van bijwerkingen en van triage voor

een verkort behandeltraject. Vijf maan-

de juiste behandeling tot training van ge-

den later waren er 62 patiënten gestart,

zondheidswerkers.

waaronder zeven jongeren en drie kinde-

fonds initieert en ondersteunt deze pro-

ren. De verkorte behandeling duurt slechts

grammatische invoering.
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A G E N DA TRAINING EN, C URSUSSEN EN CO NGRESSEN
mei 2017 t/m januari 2018

‘Werken in de tuberculosebestrijding’
(basiscursus voor sociaalverpleegkundigen
+ cursus contactonderzoek)

Locatie
: Den Haag/Utrecht
Organisatie : KNCV Tuberculosefonds
Informatie : niesje.jansen@kncvtbc.org

18-20 september 2017

European Advanced Course in Clinical
Tuberculosis

Locatie
: Nobel Forum, Stockholm
Organisatie : Karolinska Institutet
Informatie : marianne.wieser@kncvtbc.org

5 oktober 2017

Communiceren met en begeleiding van
asielzoekers in de tbc-bestrijding

Locatie
: Arq, Diemen
Organisatie : NSVT, Vakgroep Tuberculose V&VN
Informatie : marike.jongsma@ggd.groningen.nl

11-14 oktober 2017

48th Union World Conference on Lung
Health

Locatie
: Guadalajara, Mexico
Informatie : http://guadalajara.worldlunghealth.org/

11 en 12 januari 2018

Studiedagen VvAwT

Locatie
: Amersfoort
Informatie : secretariaat Nascholingscommissie VvAwT,
vanberkel.cons@upcmail.nl

21 maart 2018

Landelijke nascholingsdag medischtechnisch medewerkers

Locatie
: Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Organisatie : MTMBeVe i.s.m. KNCV Tuberculosefonds
Informatie : s.gerrets@Rotterdam.nl

12 en 13 april 2018

Nascholingsdagen sociaal verpleegkundigen tbc-bestrijding

Locatie
: ISVW, Leusden
Organisatie : NSVT, Vakgroep Tuberculose V&VN
Informatie : t.berends@umcg.nl
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