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Wereldconferentie bestrijding tuberculose
en longziekten 2018 in Den Haag

D

e ‘49th Union World Conference on Lung Health’ strijkt
in 2018 neer in Den Haag en wel van 24 tot en met 27
oktober. Deze jaarlijkse wereldconferentie richt zich op

tbc-bestrijding en andere longziekten zoals astma en longontsteking, luchtvervuiling en anti-rookbeleid. KNCV Tuberculosefonds
en de Gemeente Den Haag zullen het congres faciliteren.
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Kennis delen
“Dit congres brengt ruim 4.000 artsen, wetenschappers, politici
en patiënten bij elkaar met één gezamenlijk doel: tuberculose de
wereld uit te krijgen,” zegt arts Kitty van Weezenbeek, Algemeen
Directeur van KNCV Tuberculosefonds. Tuberculose is niet een
ziekte van vroeger, maar een bedreiging voor de volksgezondheid,
die elke 18 seconden ergens een leven eist. “Dit is onacceptabel,
omdat we de ziekte goed kunnen behandelen. Nieuwe medicijnen
bieden hoop aan patiënten met medicijnresistente tuberculose,
voor wie tot voor kort geen genezing mogelijk was. Nederland
heeft een unieke deskundigheid en innovatiekracht op dit gebied

THE 49TH UNION WORLD CONFERENCE ON LUNG HEALTH
24–27 OCTOBER 2018. THE HAGUE, THE NETHERLANDS

en het congres biedt een platform om die kennis breed te delen.”

thehague.worldlunghealth.org

Mensenrechten
Het thema van het congres ‘Declaring Our Rights: Social and Political Solutions’ benadrukt het belang van politiek commitment en
een op mensenrechten gebaseerde benadering. Beiden zijn nodig
om tuberculose de wereld uit te krijgen en de wereldwijde bedreiging van luchtvervuiling en andere longziekten te verminderen.
Het thema refereert uiteraard ook aan Den Haag, dat als stad van
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vrede, welzijn en recht graag een unieke omgeving wil bieden om
wetenschap, mensenrechten en internationaal beleid te verbinden.

Lung Disease (IJTLD) TB Stigma Supplement’ gepubliceerd, dat
door KNCV is geïnitieerd. “Dit supplement is de collectieve wijs-

Stigma verminderen

heid van leiders, experts, onderzoekers en stigma-activisten,” zegt

Een mooie link met het thema vormen ook de inspanningen die

Ellen Mitchell, senior epidemioloog bij KNCV, die co-editor was

KNCV levert met het op de kaart zetten van de problematiek rond

van het supplement en drie van de experimenten in het supple-

de stigmatisering van tbc-patiënten. Samen met een grote groep

ment ontwierp. “Er is geen manier om tbc-stigmatisering te meten.

stakeholders en de financiële hulp van USAID ontwikkelde KNCV

Maar we zijn het er allemaal over eens dat het moet worden geme-

de afgelopen jaren een ‘TB stigma measurement guidance proto-

ten, zodat we ons kunnen richten op onze echte taak: tbc-zorg dus-

col’ en een ‘TB stigma reduction toolbox’. Deze materialen werden

danig opnieuw in te richten op manieren die de waardigheid van alle

gepresenteerd tijdens de bijeenkomst ‘Getting To Zero TB Stigma’

betrokkenen zal ondersteunen, de geest verheffen en de menselijk-

op 11 en 12 december 2017 in Den Haag. Daar vertelden tbc-stig-

heid zal erkennen van mensen die door tuberculose zijn geraakt.”

madeskundigen uit landen als Ethiopië, Indonesië, Nigeria, Kirgizië,
Zambia en Vietnam over hun inspanningen om tbc-stigma aan te
pakken onder bijvoorbeeld werknemers in de gezondheidszorg,
door tuberculose getroffen gezinnen en mensen met tuberculose.
Onlangs werd ook het ‘International Journal of Tuberculosis and

Heeft u tips of suggesties laat het ons weten via
Union2018@kncvtbc.org
En blijf op de hoogte via de website:
www.thehague.worldlunghealth.org
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