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Baanbrekende, simpele KNCV-poeptest
gaat in Ethiopië en Indonesië volgende
onderzoeksfase in
Sputum verkrijgen bij kleine kinderen is moeizaam, pijnlijk en traumatiserend, maar
nu nog noodzakelijk om tuberculose te diagnosticeren. Dankzij de door KNCV
Tuberculosefonds ontwikkelde, simpele methode om poep met de GeneXpert te testen,
kan sputum hopelijk vervangen worden. Het streven is dat alle kinderen ter wereld
binnen een paar jaar toegang hebben tot deze eenvoudige en pijnloze poeptest. De
baanbrekende methode werd tijdens de 49th Union World Conference voor het eerst
gepresenteerd.
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