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HOGE VERWACHTINGEN
VOOR 2018
De laatste helft van 2017 leverde op tbc-gebied het nodige

Voor iedereen met goede ideeën en plannen staan we bij KNCV

nieuws op. Groot was het enthousiasme bij de medewerkers

klaar om mee te denken en te ondersteunen. Ook zijn KNCV-

van KNCV Tuberculosefonds toen bekend werd dat de ‘49th

medewerkers bereid om te helpen bij het opstellen en indienen

Union World Conference on Lung Health’ in 2018 in Den Haag

van abstracts. Meer over de conferentie op de pagina hiernaast en

zal plaatsvinden. Dit nieuws werd in september ‘officieel’ en

natuurlijk in de komende nummers van dit tijdschrift.

feestelijk gelanceerd voor het Nederlandse veld. Voorafgaand aan
de officiële bekendmaking bespraken enthousiaste professionals

Internationale belangstelling

in de plenaire vergadering van de Commissie voor Praktische

Dat er internationaal grote belangstelling is voor concrete

Tuberculosebestrijding

voorbeelden uit de Nederlandse tbc-bestrijding, blijkt ook

(CPT)

mogelijke

bijdragen

aan

de

conferentie vanuit de Nederlandse tbc-bestrijding.

uit het bezoek van het hoofd van het Chinese nationale tbcprogramma. Zij kwam begin november speciaal hiervoor met haar

De C maakt het verschil…

medewerkers naar Nederland. Ze bezochten het LUMC, de GGD

Inge Koppelaar, inmiddels arts consulent tbc-bestrijding bij

Amsterdam en GGD Haaglanden en waren in het bijzonder erg

KNCV, vergeleek bij de CPT-bijeenkomst haar ervaringen met de

onder de indruk van de samenwerking tussen de openbare en de

Nederlandse tbc-bestrijding met die in haar werk met MDR- en

klinische tbc-zorg en de wijze waarop we hier contactonderzoek

XDR-tbc-patiënten in Zuid-Afrika. Zij stelde dat de C van de tbc-

uitvoeren.

bestrijding het verschil maakt met ‘TB-control’ in andere landen.
Die C staat dan voor:

Politieke wil

- C
 ase management – en de essentiële rol van de sociaal

Tenslotte vond in november een belangrijke ministeriële

verpleegkundige tbc-bestrijding daarin;

conferentie plaats in Moskou, op initiatief van de Russische

- C
 ontactonderzoek – met de systematische en efficiënte aanpak;

overheid. Deze eerste ‘WHO Global Ministerial Conference

- C
 luster surveillance met behulp van DNA-fingerprinting –

on Ending Tuberculosis in the Sustainable Development Era:

waarmee transmissie van tuberculose in kaart wordt gebracht;

A Multisectoral Response’ werd geopend door president Vladimir

- Case finding door screening van risicogroepen;

Poetin en de directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom

- d
 e multidisciplinaire benadering en samenwerking met zieken-

Ghebreyesus. De aanwezige 75 ministers stemden in met de

huis en openbare gezondheidszorg bij specifieke Casuïstiek;

‘Moscow declaration’ dat er dringend actie moet komen om het

- de goede infectieControle en thuisisolatie.

probleem van tuberculose in 2030 op te lossen. De hoop is dat dit

Ze riep de aanwezigen op om voorbeelden van hun best practices

bewijs van politieke wil om tot een multidisciplinaire en gerichte

aan de wereld te tonen.

aanpak te komen ook de broodnodige financiering op tafel brengt
om de doelen van de WHO te bereiken. In het najaar van 2018

Nederlandse input

staat tuberculose op de agenda van de Algemene Vergadering

De discussie op de CPT-bijeenkomst leverde een scala aan goede

van de Verenigde Naties. De verwachtingen voor 2018 zijn dus

ideeën op. Zoals voor wetenschappelijke posters en presentaties,

hooggespannen.

en een verpleegkundig symposium. Maar ook voor initiatieven
‘buiten de conferentie om’, zoals het bieden van een kijkje in
de keuken van de afdeling tbc-bestrijding of een van de tbccentra tijdens de conferentiedagen. Of bijvoorbeeld Nederlandse
patiënten een stem geven door ze hun verhaal te laten doen over
hun ervaring of het organiseren van een e-health marktplaats. Het
idee van een ‘Holland House’ viel in goede aarde.
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