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LAT E N T E T B C - I N F E C T I E

Nieuw voorlichtingsmateriaal
voor Eritrese vluchtelingen
Eritrese vluchtelingen vormen de laatste jaren een belangrijke doelgroep in de screening op latente
tbc-infectie (LTBI). Voor hen is nu specifiek voorlichtingsmateriaal gemaakt.
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Doe even een simpele tbc test:
dat is beter voor ons allemaal

U wilt mensen in uw omgeving toch niet besmetten en ziek maken?
Doe mee aan een simpele tbc test.
Als u wel tbc hebt, dan kunnen Nederlandse dokters tbc goed behandelen.
U helpt toch ook mee om andere mensen gezond te houden?
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Sessies met vluchtelingen
Bij de ontwikkeling van het voorlichtingsmateriaal zijn Eritrese vluchtelingen zelf
betrokken

geweest.
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de vluchtelingen waren tussen de 18 en
35 jaar oud, pas drie tot vijf maanden in
Nederland en ze hadden de eerste (radio
logische) tbc-screening gehad.
In focusgroepen, van steeds wisselende
samenstelling, kregen we zo antwoord
op vragen over wat vluchtelingen weten
over tuberculose en LTBI en over de meest
effectieve manier van communiceren over
het belang van tbc- en LTBI-screening.
De focusgroepen bespraken de eerste
concepten van het voorlichtingsmateriaal.
Daarbij benoemden ze knelpunten en keken
ze hoe die opgelost konden worden. In een

Belangrijke bevindingen uit de werksessies:
• De positieve houding van Eritreeërs tegenover tuberculose vormt een goede
basis voor screening. Op tuberculose rust geen taboe en ze zijn zich goed
bewust van de gevolgen van de ziekte.
• Eritreeërs hechten belang aan hun sociale omgeving. Wijs daarom op de mogelijke consequenties voor die omgeving.
• Eritreeërs zien een arts als een autoriteitsfiguur. Het is aan te raden om een arts
met een witte jas af te beelden.
• 
Een latente tbc-infectie is voor hen een onduidelijk begrip. Besmet zijn,
maar toch niet ziek, dat kan volgens de participanten niet. Ze begrijpen niet
dat ze medicijnen moeten nemen terwijl je niet ziek bent. Citaat: ‘Als je echt
gezond bent, hoef je geen medicatie.’ Daarom adviseerde Tabula Rasa als
omschrijving ‘een beetje ziek’ op te nemen in de voorlichtingsmaterialen. Daar
waren de medische professionals het echter niet mee eens, omdat het feitelijk
onjuist is. Een dilemma tussen ‘medisch correct’ en ‘duidelijke communicatie’.
De medici wonnen het pleit…

Tigrinya

ውጽኢት ናይቲ ደም መርመራ ኣወንታ ኮይኑ ኣሎ፡
ዝስዕብ መስርሕ እንታይ’ዩ?
ሓኪም ክሕግዘካ ተዳልዩ ኣሎ፡ ስለዚ እቲ ዝስዕብ ተወሳኺ መርመራታት ግበር።

ባክተርያ ሕማም ዓባይ ሰዓል ኣብ
ኣካላትካ ኣሎ
እቲ ባክተርያ ከምዘለካ ዘርኢ ምልክት ኣይረኣየካን፡
ንኻልኦት ሰባት ከተመሓላልፍ’ውን ኣይትኽእልን ኢኻ።
እንተኾነ፡ ሓኪም ኩነታትካ ናብ ሕማም ዓባይ ሰዓል
ንኸይምዕብል ዝኽልክል መድሃኒት ክትወስድ ትመኽረካ።
በዚ መገዲ ሕማም ዓባይ ሰዓል ካብ ምሕምም ነብስኻ
ትከላኸል። መድሃኒትካ ብግቡእ ብምውሳድ ንኻልኦት
ካብ ምልካፍ’ውን ተድሕን።

ውጽኢት ናይቲ ዝገበርካዮ መርመራ ዝሓዘ ደብዳቤ
ክለኣኸልካ እዩ። እቲ ውጽኢት ኣወንታ እንተኾይኑ፡
ናይ ሓኪም ቆጸራ ክግበረልካ እዩ።

ሓኪም ናይ ሳንቡእ ስእሊ (x-ray) ይገብረልካ።

ሓኪም ነቲ ናይ ሳንቡእ ስእሊ (x-ray) ብምዕዛብ እንታይ
ክትገብር ከምዘለካ ይሕብረካ።

ናይ ሳንቡእ ሕማም ዓባይ ሰዓል
ሕማም ዓባይ ሰዓል ኣለካ፡ ሓሚምካ’ውን ኣለኻ።
ከም ሰዓል፡ ድኻም ኣካላትን ምንካይ ሚዛን ሰብነትን
ዝኣመሰሉ ምልክታት ሕማም ዓባይ ሰዓል ኣለውኻ።
መብዛሕትኡ ግዜ፡ ንኻልኦት ሰባት ከተመሓላልፍ ትኽእል።
ሓኪም፡ ብሓገዝ መድሃኒት ከተሕውየካ እያ።
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