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‘IK WILDE IETS NUTTIGS DOEN
VOOR ANDEREN IN NOOD’
Kathy Fiekert is senior tbc-consultant bij KNCV
Tuberculosefonds. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring
in het ontwerpen, implementeren, beheren en
evalueren van infectieziektebestrijdingsprogramma's en
operationeel onderzoek voor NGO’s, lokale overheden en
donorsectoren in ontwikkelingslanden.
Kathy deelt haar geboorteplaats Clausthal-Zellerfeld
met Robert Koch, de Duitse arts en wetenschapper
die de tuberkelbacil ontdekte. Maar Koch was niet de
reden om voor tuberculose te kiezen. Ze werd nurse
practitioner omdat “ik te ongeduldig was om medicijnen
te studeren.” Ze vertrok naar het buitenland “omdat ik
iets nuttigs wilde doen voor anderen in nood”: allereerst
in 1993 een jaar naar Somalië. “Op bepaalde plaatsen in
Afrika of Azië hebben ze je meer nodig en in die tijd
was de situatie nog behoorlijk wanhopig.”

Kathy studeerde tropische ziekten en basic laboratory science. “Waar
ik werkte wist niemand hoe ze laboratoriumonderzoek moesten doen.
Zo belandde ik bij tuberculose. In die tijd was er ook niet zoveel dat
we konden doen en dat frustreerde. Er waren geen nieuwe medicijnen,
geen nieuwe tests. We begonnen net met DOTS en voor de rest was
het nog behoorlijk ouderwets.”
Na Somalië volgde India waar Kathy werkte in community health &
development en binnen HIV-onderzoek. Vervolgens Afghanistan waar
ze veertien jaar bleef. “Er was zoveel werk te doen, de mensen waren
enorm aardig en we boekten vooruitgang. Toen ik in Afghanistan
begon, was er nog geen fatsoenlijk tbc-programma. Er was een
kleine kliniek, voorzien van medicijnen van de WHO, die een paar
maanden met moeite had gedraaid. We hebben een goede kliniek
en systemen opgezet. Na een paar jaar breidden we uit naar meer
vestigingen, eerst in Kabul en vervolgens het hele land. We schreven
de eerste richtlijnen en protocollen en hielpen met het herstel van het
vooroorlogse nationale tbc-programma.”

Chronische noodsituaties

Tijdens haar verblijf in Afghanistan behaalde Kathy haar MSc in
Control of Infectious Diseases van de London School of Hygiene
and Tropical Diseases met de focus op tbc-bestrijding bij chronische
noodsituaties. In Afghanistan werkte Kathy ook als adviseur van het
ministerie van Volksgezondheid ter ondersteuning van de afdeling
Preventieve Geneeskunde en het Afghaanse volksgezondheids
instituut. En drie jaar verdeelde ze haar aandacht tussen Pakistan en
Afghanistan en ondersteunde ze het nationale tbc-programma dat
zich bezighield met de Federal Administered Tribal Areas in het grensgebied van Afghanistan, Khyber Pakhtunkhwa en Kasjmir.
Toen werd het tijd om terug te keren naar Europa. “Een vriend stuurde
me een baan door bij KNCV. De baan sprak me aan, net als de
gesprekken. KNCV leek net als ik te streven naar een ommekeer in de
toekomstige tbc-bestrijding.” Kathy werd senior consultant bij KNCV
en leidde aanvankelijk de Azië, Centraal-Azië en Latijns-Amerika
Unit. Inmiddels is ze de Technical Coordinator Systems Support,
verantwoordelijk voor het ‘Improved TB/HIV Prevention & Care Building Models for the Future’ project en het tbc-stigma-initiatief.
Ze zal diverse sessies leiden tijdens de AIDS 2018 Conferentie in
Amsterdam en de 49ste Union World Conference on Lung Health in
Den Haag.
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