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‘TUBERCULOSE ALS TEKEN VAN ARMOEDE
EN SOCIALE ONRECHTVAARDIGHEID’
Ellen Mitchell begon in 2008 op de onderzoeksafdeling van KNCV
Tuberculosefonds. De Amerikaanse, oorspronkelijk uit Boston, koos
aanvankelijk voor Nederland vanwege het werk van haar partner
die verbonden is aan de Erasmus Universiteit. “Ik had wel eens van
KNCV gehoord, maar beschouwde het als de absolute elite. Toch
ben ik gaan solliciteren. Toen ik hoorde dat ik was aangenomen
was dit overweldigend. ‘Intoxicating’. Zeker in die begintijd heb ik
zoveel geleerd. Er bestond bovendien de interesse om het sociaal
wetenschappelijk deel binnen de organisatie te laten groeien.” Toen
USAID zich enkele jaren later bereid verklaarde om onderzoek naar
stigma te financieren, kreeg Ellen hierover de leiding.

Ellen M.H. Mitchell is senior epidemioloog bij KNCV
Tuberculosefonds en sociaal wetenschapper. Ze
promoveerde op het gebied van International
Health & Development in 2001 en deed ervaring
op met zowel kwalitatief als kwantitatief
onderzoek en evaluatie. Ellen heeft ruim vijftien

Van jongs af aan…

jaar ervaring als researcher en is co-auteur van
meer dan twee dozijn artikelen in internationale
wetenschappelijke tijdschriften. Ze is werkzaam
als ‘associate editor’ van de International Journal of
Tuberculosis and Lung Disease (IJTLD) en droeg bij

Stigma

aan vier tbc-beleids- en begeleidingsdocumenten
van de Wereldgezondheidsorganisatie, waaronder de
screeningrichtlijnen van 2013.

Dat Ellen een beroep zou vinden binnen de gezondheidszorg
stond eigenlijk altijd al vast. “Mijn moeder was maatschappelijk
werker in het ziekenhuis. Dus ik bracht als kind al veel tijd door
in ziekenhuizen. Ik kom ook uit een familie van sociale activisten
tegen onrechtvaardigheid.” Tuberculose fascineerde haar al vroeg.
“Ik las veel over de geschiedenis van de ziekte. Zo intrigeerde mij
bijvoorbeeld de rare manier waarop vrouwen uit hogere sociale
klassen hun dienstmeisjes sommeerden om vooral ‘schoon’ te zijn
om zo tuberculose uit huis te houden.”
Ellen studeerde sociale wetenschappen en bleef zich verder
specialiseren. Ze werkte onder meer in Ecuador en Brazilië.
Tuberculose hield haar bezig, onder meer als teken van armoede en
onrechtvaardigheid. Vlak voordat ze bij KNCV in dienst trad, werkte
ze bij een organisatie voor reproductieve rechten voor vrouwen waar
kwesties als stigma in verband met abortus aan de orde kwamen.
In december worden de ‘TB stigma measurement guidance protocol’
en ‘TB stigma reduction toolbox’ gepresenteerd. Ze zijn ontwikkeld
door KNCV samen met een grote groep stakeholders en de financiële
hulp van USAID. Onlangs werd ook het International Journal of
Tuberculosis and Lung Disease (IJTLD) TB Stigma Supplement
gepubliceerd waarvan Ellen co-editor was en bovendien drie van de
experimenten ontwierp.
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