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Het is een zeldzaam lange en hete zomer in Nederland, op het

Op 23 en 24 oktober vindt het TBscience congres plaats,

moment van schrijven lopen de temperaturen steeds hoger

georganiseerd in samenwerking met KNCV. Deze conferentie

op. Ondertussen lopen we ook warm voor het congres van

focust op fundamenteel onderzoek in diagnostiek, behandeling

de Union dat in oktober in Den Haag zal plaatsvinden. KNCV

en de vertaalslag naar de praktijk van de tbc-bestrijding. Er is

Tuberculosefonds is er in geslaagd daar vele onderzoekers en

uitgebreid aandacht voor innovatieve methodes bij het verzamelen

professionals in de tbc-bestrijding bij te betrekken en hen te

en gebruikmaken van surveillancegegevens die landen zullen

stimuleren actief deel te nemen aan het congres.

helpen betere schattingen te maken van het voorkomen van
tuberculose op subnationaal niveau.

Nederland draagt bij op allerlei fronten. Om te beginnen is een

Ook zijn er nog talloze ‘besloten’ bijeenkomsten waarin de vele

ongekend groot aantal wetenschappelijke symposia, presentaties

internationale netwerken de gelegenheid aangrijpen om elkaar

en posters van Nederlandse bodem ingediend. Daarnaast

face-to-face te ontmoeten en te vergaderen.

besteedt een speciaal ‘nurses symposium’ aandacht aan de
cruciale rol van verpleegkundigen bij de ondersteuning van

Om ook u warm te maken voor een bezoek aan het Union-

tbc-patiënten. Het symposium biedt behalve een podium voor

congres, lichten we in deze Tegen de Tuberculose alvast een tipje

nieuwe ontwikkelingen in hun werkveld ook de gelegenheid om

van de sluier op over een aantal hoogtepunten uit Nederland.

ervaringen uit te wisselen met internationale collega’s.

Bent u onverhoopt niet in de gelegenheid om naar het congres

Het ‘Holland Pavilion’ biedt onderzoekers en professionals

te gaan? Dan is er ook de mogelijkheid om het WHO Global

een prachtige gelegenheid om hun werk aan de buitenwereld

TB Symposium te bezoeken, dat altijd plaatsvindt op de dag

te presenteren. Heel bijzonder is ook dat zo veel in Nederland

vóór het Union-congres. Het programma wordt gepubliceerd

behandelde (ex-)patiënten bereid zijn om in de ‘community

op de congreswebsite. Bent u geïnteresseerd in de aanpak van

space’ hun persoonlijke verhaal te vertellen. De organisatoren

tuberculose bij kinderen? Dan is de jaarvergadering van de WHO

van het congres hebben immers de patiënt centraal geplaatst met

Stop TB ‘Child and Adolescent TB Working Group’ wellicht

het thema ‘Declaring Our Rights: Social And Political Solutions’.

interessant voor u.

Ter gelegenheid van 115 jaar KNCV stelde de organisatie de
tentoonstelling ‘A Story of Hope’ samen, met indringende
getuigenissen, die tijdens het congres te zien zal zijn in het World
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Forum. Een voorproefje van de tentoonstelling vindt u in dit
nummer van Tegen de Tuberculose.
In het kielzog van het Union-congres zal het ook gonzen van de
nevenactiviteiten. Op de dagen voorafgaand aan het congres

U kunt zich aanmelden voor het hele congres of voor

vinden allerlei workshops, post-graduate courses en ‘satelliet’-

onderdelen zoals de TBscience meeting via

conferenties plaats. De GGD Amsterdam en GGD Haaglanden

thehague.worldlunghealth.org/practical-info/registration/fees/

organiseren een open huis.
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