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Veel zware gevallen en
tientallen nationaliteiten
Tuberculosecentrum Beatrixoord is gespecialiseerd in zeer moeilijk behandelbare vormen van
de ziekte. In dit artikel aandacht voor de achtergronden en manier van werken in Beatrixoord. In
komende nummers komt het werk van de paramedische disciplines in beeld.
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Het zwaartepunt ligt bij patiënten die afkomstig zijn uit Afrika, het Midden-Oosten,
de voormalige Sovjetrepublieken en (Zuidoost-)Azië. Ook de brede indicatie voor
opname, zoals voor patiënten met een achtergrond van middelengebruik of met een
problematische sociale situatie, draagt bij
aan de zorgzwaarte.
Het verpleegkundig team overlegt dagelijks
uitgebreid met de artsen. De verpleegkundigen zijn de ogen en oren van de afdeling. Zij horen alles van de patiënten en zien
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Het tbc-museum in Appelscha heeft de
deuren gesloten. Dit artikel, over het
museum en over een aantal vrijwilligers,
verscheen eerder in het Nederlands
Dagblad.
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ervaring vertellen over deze ziekte en be- de wens uit dat de herinneringen op een of
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die zelf tuberculose hebben gehad en hier

