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Aandacht voor
sterfte aan tuberculose
Wereldwijd overlijden elk jaar 1,7 miljoen mensen aan tuberculose. Aandacht
voor deze enorme sterfte is harder nodig dan ooit. Bij ons is de ziekte zo ver
teruggedrongen dat we dreigen onze eigen tbc-geschiedenis te vergeten.
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FIGUUR 1. TOP-10 VAN WERELDWIJDE DOODSOORZAKEN
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Sterfte aan tuberculose onder hiv-positieven is weergegeven in grijs.
(Bron: World Health Organization. Global tuberculosis control: WHO
report 2016)
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Tuberculose heeft historisch gezien meer doden op het geweten dan
welke andere infectieziekte ook. In de afgelopen tweehonderd jaar
kostte de ziekte meer dan een miljard mensen het leven.
(Bron: Paulson T. Epidemiology: A mortal foe. Nature.
2013 Oct 10;502(7470):S2-3)

de Tweede Wereldoorlog in geslaagd tuberculose zeer ver terug te dringen. Daardoor
dreigt de ziekte weg te zakken uit het collectieve geheugen. Toch was tuberculose in
de 19e en begin 20e eeuw dé volksziekte in
Nederland en in Europa.

Een proefschrift uit 1879
In de bibliotheek van KNCV Tuberculosefonds staat als een van de eerste exemplaren
in de collectie (nr. 17) een proefschrift van
J.J. Haver Droeze Jr.: ‘De sterfte aan phthisis
in Nederland in de jaren 1866-1875’
(phthisis is tuberculose). Dit ‘academisch
proefschrift ter verkrijging van den graad
van Doctor in de Geneeskunde aan de
Rijksuniversiteit te Leidzat Robert Koch de
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Zie ook de volgende artikelen:
Tuberculosesterfte in Nederland 20062015 (pag. 6)
Onderzoek naar tbc-behandeluitkomst
in Suriname (pag. 10)
‘Krijg de tering! Krijg de pleuris!’ (pag.
14)
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