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Dr. Kitty van Weezenbeek

‘Grote 
stappen ter 
voorbereiding 
van een 
grote sprong 
voorwaarts’

 sprong 

BERICHT VAN ONZE  
ALGEMEEN DIRECTEUR
2017 vloog voorbij als een ‘komeet’ en bracht spannende ontwikkelingen 
met zich mee voor KNCV Tuberculosefonds en de hele TBC-gemeenschap, 
zowel vanuit medisch technisch als politiek perspectief.

Meer patiënten dan ooit tevoren pro-
fiteerden van nieuwe geneesmiddelen 
en behandeltrajecten. Landen waar 
multiresistente tuberculose (TBC) veel 
voorkomt, wisten mede dankzij hulp 
van KNCV Tuberculosefonds (KNCV) 
deze levensreddende behandelingen 
uit te breiden. Ik ben trots op alle 
KNCV-medewerkers die betrokken 
zijn bij het bouwen van de duurzame 
systemen die dit mogelijk te maken. 

Daarnaast wil ik terugkijkend op vorig 
jaar ook graag ons werk aan de vele 
digitale oplossingen binnen het behan-
deltraject van de patiënt benadrukken. 
Deze variëren van hulpmiddelen die 
het leven makkelijker maken voor 
zowel patiënt als zorgverlener, tot 
digitale tools die de surveillance en 
connectiviteit tussen diagnostische sys-
temen versterken. Connectiviteit klinkt 
gauw als een koude hardware term, 
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maar brengt in werkelijkheid ‘warme’ 
ervaringen met zich mee voor de eind-
gebruikers, met name de patiënten en 
hun families.

Ook was 2017 een jaar van toene-
mende politieke belangstelling voor 
TBC tijdens diverse belangrijke inter-
nationale politieke bijeenkomsten. Het 
waren alvast grote stappen in de goe-
de richting. Stappen, die ook gemaakt 
werden ter voorbereiding van de te 
verwachte flinke sprong voorwaarts 
tijdens de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties over TBC, die dit 
najaar plaats vindt.

2018 wordt niet alleen een belangrijk 
jaar voor de wereldwijde TBC-be-
strijding, maar ook voor KNCV in het 
bijzonder. KNCV viert namelijk dit 
jaar onze 115 jarige bestaan en staan 
daarbij stil bij onze strijd van al meer 
dan een eeuw tegen TBC. Ik ben trots 
op de behaalde resultaten van vorig 
jaar en ongelofelijk enthousiast om van 
2018 een nog groter succes te maken 
in het belang van de patiënten die 
onze steun zo hard nodig hebben.
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KNCV IN BELANGRIJKE 
CIJFERS EN MOMENTEN

Inkomen van loterijen 

€ 1.273.916

97,2% 
Besteed aan missie gerelateerde doelen

Inkomsten uit particuliere fondsenwerving

€ 1966.765

515 members 
Personeel wereldwijd
 

20.514 
Particuliere donateurs

1,2% of expenses 
Besteed aan fondsenwerving

1,6% of expenses 
Besteed aan administratie en controle

Inkomen van overheidssubsidies

€ 88.389.252

40
Meer dan veertig wetenschappelijke 
publicaties

KNCV TUBERCULOSEFONDS 

AANWEZIG OP WHO WERELDWIJDE 

MINISTERIËLE CONFERENTIE 

Op 16 en 17 november 2017 vond in 

Moskou de WHO Global Ministerial 

Conference plaats met als thema: 

“TBC beëindigen in het tijdperk 

van duurzame ontwikkeling: een 

multisectorale aanpak”. Ministers 

van Volksgezondheid, Financiën en 

andere sectoren waren aanwezig om 

samen de wereldwijde TBC-epidemie 

te bespreken. De conferentie werd 

geopend door president Vladimir 

Poetin van de Russische Federatie. 

Kitty van Weezenbeek, algemeen 

directeur van KNCV Tuberculosefonds, 

presenteerde en was de moderator van 

een van de ministeriële panels tijdens 

de conferentie.

UNION WERELDCONFERENTIE IN 

DEN HAAG 

In 2017 ontvingen we de aankondiging 

dat de 49ste Union World Conference 

on Lung Health dit jaar zal worden 

gehouden in Den Haag, en wel van 

24-27 oktober 2018. De conferentie 

zal zich richten op mensenrechten, 

een geschikt thema voor de stad van 

vrede en rechtvaardigheid. Den Haag 

en KNCV Tuberculosefonds zijn de 

lokale gastheren van deze Union World 

Conference.
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INDONESIË:
- 422% verhoging van het  
 budget dat door de lokale
  overheid is goedgekeurd  
 voor het TBC-bestrijdings-
 programma
- 78% verbetering in de
  opsporing van patiënten 
 met multiresistente TBC  
 dankzij de snelle uitbreiding 
 GenXpert-apparaten die 
 sneller TBC-diagnose 
 kunnen geven en de imple-
 mentatie van nieuw diag- 
 nostisch algoritme 
- 81% toename van de thera-
 pietrouw van patiënten 
 met multiresistente TBC in 
 6 maanden tijd (in 2016 
 was dit 62%) 

NIGERIA:
- maar liefst 49.565 mensen  
 werden gescreend op TBC:  
 1.398 hiervan werden
 met TBC gediagnosticeerd
 tijdens huisbezoeken   
 (TBC-index)

TANZANIA:
- 11% toename in de bijdrage 
 vanuit de gemeenschap  
 aan meldingen van TBC
-  99% meer TBC-testen 
-  98% meer initiatie van de  
 zogeheten ART-medicatie  
 onder co-geïnfecteerde  
 TBC/HIV-patiënten

BOTSWANA:
-  6.641 GenXpert testen  
 uitgevoerd voor het snel  
 diagnosticeren van TBC  
 vergeleken met 1.232 tests  
 in 2016
-  660 TBC-gevallen werden  
 vastgesteld

NAMIBIË:
- 70% toename van iso- 
 niazid preventive therapy  
 (IPT)-dekking (om TBC te  

 voorkomen bij mensen die
 leven met HIV) in de door  
 KNCV-ondersteunde   
 districten

KYRGYZSTAN: 
-   Meer dan 300 patiënten 

met multiresistente vormen 
van TBC zijn begonnen aan 
nieuwe, meer efficiënte 
behandeltrajecten 

-   90% meer therapietrouw 
van patiënten bij deze 

 nieuwe behandelingen

TAJIKISTAN:
-   15% tot 29% meer opspo- 

 ring van TBC-patiënten  
-   139 patiënten met multi-
 resistente vormen van TBC  
 begonnen aan nieuwe  
 behandeltrajecten
 
VIETNAM:
-   65 meer GenXpert-systemen 

geïntroduceerd 
-  99 patiënten met multi-
 resistente vormen van TBC  
 zijn begonnen in drie pilot  
 provincies aan behandel- 
 trajecten met het nieuwe  
 medicijn bedaquiline
-   101 patiënten met multi-
 resistente vormen van TBC  
 begonnen aan nieuwe   
 kortere behandeltrajecten

ETHIOPIË
-   109.803 patiënten met 

multiresistente vormen van 
TBC werden opgespoord

- 89,4% tot 94,2% en 62%  
 tot 75% verbetering van  
 het succespercentage van  
 de behandeling voor 
 verschillende vormen van  
 multiresistente TBC

MALAWI:
-  21% toename in het aantal  
 kinderen waarbij TBC werd  
 gediagnosticeerd

KERNCIJFERS 
VAN DE 
PRESTATIES VAN 
KNCV-LANDEN 
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KNCV Tuberculosefonds

IBAN: NL37INGB0000000130

T: 070 - 416 72 20

info@stoptbc.nl

www.kncvtbc.org

        @stoptbc

  @KNCVTuberculosefonds

  @kncv_tuberculosefonds

INKOMSTEN EN UITGAVEN 
OVER 2017

Dank aan Loterijen:

Het percentage inkomsten besteed 
aan de missiedoelstellingen is 
97,9%

CBF-percentage is 20,3%
Dit zijn de kosten particuliere fondsenwerving gedeeld 

door de inkomsten particulieren en bedrijven.

Het uitgebreide jaarverslag (engelstalig) 
kunt u vinden op onze website  
www.kncvtbc.org/jaarverslag2017

 INKOMSTEN IN EURO €
 Subsidies van overheden         88.389.252

 Baten uit eigen fondsenwerving particulieren 966.765

 Baten uit eigen fondsenwerving bedrijven  794.124

 Baten uit acties van derden  1.273.916

 Baten uit gelieerde organisaties  488.62

 Baten overige non-profit organisaties  837.842

 Baten uit beleggingen  219.111

 Overige baten  28.704

 Totaal     92.998.339

 UITGAVEN IN EURO €
 Bestrijding in landen met hoge TB-prevalentie         1.065.021

 Bestrijding in landen met lage TB-prevalentie 82.933.547

 Onderzoek  5.644.999

 Kosten beheer en administratie  1.533.118

 Fondsenwerving  1.077.406

 Voorlichting en bewustwording  1.154.097

 Totaal     93.408.188

INKOMSTEN

UITGAVEN

488.625

82.933.547

1.065.021

Het uitgebreide jaarverslag (Engelstalig)
kunt u vinden op onze website
www.kncvtbc.org/jaarverslag2017


