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Het jaar 2018 markeerde  
de 115de verjaardag van 
Tuberculosefonds (KNCV). 

Dat maakt ons ogenschijnlijk een  
ervaren ‘oude bok’ binnen de 
TBC-gemeenschap, maar wel een 
die beschikt over de geest, energie 
en creativiteit van een new kid  
on the block! Dit zijn onmisbare 
organisatorische kenmerken in  
deze tijd van stevige politieke, 
maatschappelijke en technische 
ontwikkelingen in de strijd tegen 
tuberculose (TBC). Voordat we 
terugkijken op de kern van ons 
werk - het leveren van technische 
ondersteuning in de strijd tegen TBC 
- wil ik graag nog de rol van KNCV 
in twee belangrijke internationale 
evenementen in 2018 benadrukken.

De urgentie van wereldwijde TBC- 
bestrijding op de politieke agenda
Zo was er allereerst de Algemene 
Vergadering van de Verenigde 
Naties (AVVN) over TBC, gehouden 
in september 2018 in New York 
City. Voor het eerst in de 

geschiedenis van de VN hebben 
staatshoofden aandacht besteed 
aan de zorgwekkende impact van 
TBC wereldwijd. Dit resulteerde in 
een politieke verklaring met be-
langrijke toezeggingen voor 2022. 
De wereldleiders committeerden 
zich expliciet om eind 2022 maar 
liefst 40 miljoen mensen met TBC 
te bereiken en te behandelen. Ook 
legden ze het doel vast om 30 
miljoen mensen te bereiken met 
preventieve behandeling. Kwets-
bare groepen (zoals kinderen en 
mensen met HIV) worden zo 
beschermd tegen de voortgang 
van infectie tot actieve TBC.

Internationale TBC-experts en 
betrokken prinsessen samen 
in Den Haag
In oktober had KNCV de eer 
om met de gemeente Den Haag 
gastheer te zijn van de ‘49th Union 
World Conference on Lung Health’ 
in Den Haag. Het was de derde 
keer dat we deze rol vervulden na 
eerdere edities in 1932 en 1967. 

ONZE ALGEMEEN 
DIRECTEUR VAT HET 
JAAR SAMEN

Kitty van Weezenbeek, algemeen directeur 
KNCV Tuberculosefonds, tijdens de opening van 

de Union World Conference.
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Het thema van de conferentie 
‘Declaring Our Rights: Social and 
Political Solutions’ benadrukte het 
belang van politiek commitment 
en een op mensenrechten geba-
seerde benadering. Deze sloot 
mooi aan bij de reputatie van Den 
Haag als de ‘Stad van Vrede en 
Rechtvaardigheid’. Het was een 
uiterst succesvolle Union World 
Conference die meer dan 4.000 
deelnemers telde en waarbij KNCV 
een recordaantal wetenschappelijke 
presentaties deelde. We zijn hier 
natuurlijk buitengewoon trots op 
en koesteren de herinnering! Ook 
wil ik graag van deze gelegenheid 
gebruik maken om Hare Konink-
lijke Hoogheid Prinses Margriet te 
bedanken voor het openen van de 
conferentie met een indrukwekken-
de en zeer persoonlijke toespraak. 
Ze toonde aan dat TBC iedereen 
kan raken, tot aan de koninklijke 
familie aan toe. Haar openheid over 

de geschiedenis van tuberculose 
binnen de Nederlandse koninklijke 
familie, is een krachtige manier  
om stigmatisering van TBC aan  
te pakken.

Innovaties die levens redden
Het jaar 2018 toonde ook aan dat 
KNCV met technische innovaties 
op landenniveau vele levens redt. 
Duidelijke voorbeelden hiervan 
zijn de introductie van verbeterd 
contact tussen laboratoria en onze 
ondersteuning bij de invoering 
van nieuwe geneesmiddelen en 
kortere behandelmethodes voor 
patiënten met multiresistente TBC. 
Zo ondersteunen wij zowel pati-
entenzorg als de versterking van 
de gezondheidssystemen. Met 
ons werk op landelijk niveau heeft 
KNCV ook aanzienlijk bijgedragen 
aan het genereren van belangrijk 
bewijsmateriaal voor de nieuwe 
2018 WHO-richtlijnen voor de 

Rechtsboven: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet spreekt 
met een patiënt tijdens de Union World Conference in het 

Holland Paviljoen, een initiatief van KNCV met partners.

Rechtsonder: TBC-patiënten uit Kazachstan vertellen aan de hand van een 
zelfgemaakte foto en quote hun verhaal tijdens het stigmaprogramma 

‘TB PhotoVoices’.Zoals ook deze man: “When I was in the hospital, I was not 
allowed to go out. But I ripped up the fence to be free.”



Inkomsten van loterijen 

€ 1.435.757

97.7% 
Van totale uitgaven besteed aan missiegerelateerde doelen

Inkomsten uit fondsenwerving particulieren 

€ 1.135.517

539 werknemers 
wereldwijd
 

18.247 
Particuliere donateurs

1.0% van uitgaven  
Besteed aan fondsenwerving

1.2% van uitgaven  
Besteed aan administratie en controle

Inkomsten uit overheidssubsidies  

€ 88.178.130

40
Wetenschappelijke publicaties
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behandeling van resistente TBC. 
Op deze manier worden innovaties 
op het gebied van TBC-bestrijding 
toegankelijk voor alle patiënten.

Besmet met én veroordeeld 
voor TBC
Technische richtlijnen zijn niet 
voldoende om TBC de wereld uit 
te krijgen. Ook moeten we maat-
schappelijke barrières overwinnen. 
Denk aan stigma en zelf-stigma. 
Patiënten vrezen en ervaren een 
sociaal isolement als gevolg van 
een TBC-diagnose. En daarom 
stellen ze bijvoorbeeld het zoeken 
van medische hulp uit. Vandaar de 
focus van KNCV op stigma-meting 
en reductie van stigma dankzij  
een compleet pakket aan stigma- 
interventiemaatregelen die in 2018 
is voltooid. Zo was er de indruk- 
wekkende ‘TB PhotoVoices’- 

tentoonstelling die op zijn beurt 
weer deel uitmaakte van onze 
reizende ‘Story of Hope’-tentoon-
stelling. Het stigmaprogramma ‘TB 
PhotoVoices’ is een sterk voorbeeld 
van het hoe we (ex)TBC-patiënten 
sterker kunnen maken en weer in 
zichzelf kunnen laten geloven.
Terugkijkend kan ik alleen maar 
enorm trots zijn op de prestaties 
van KNCV in 2018, zowel op 
nationaal als internationaal niveau. 
Vooruitkijkend, erken ik dat 2019 
een uitdagend jaar zal worden, met 
veranderende financieringsstromen 
en daardoor nieuwe strategieën, 
maar ik heb er alle vertrouwen in 
dat onze organisatie er zal staan 
om ook in de toekomst een belang-
rijke rol te blijven spelen bij het 
beëindigen van de TBC-epidemie. 
En daarin zetten wij door, totdat 
de hele wereld vrij is van TBC. 

Dr. Kitty van Weezenbeek
Algemeen directeur van KNCV Tuberculosefonds
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INKOMSTEN EN UITGAVEN 
OVER 2018

INKOMSTEN IN EURO €
Subsidies van overheden 88.178.130

Baten uit eigen fondsenwerving particulieren 1.135.517

Baten uit eigen fondsenwerving bedrijven 562.199

Baten uit acties van derden 1.435.757

Baten van gelieerde organisaties 526.463

Baten overige non-profit organisaties 935.958

Baten uit beleggingen* -215.843

Overige baten 143.954

Totaal 92.702.135

UITGAVEN IN EURO €
Bestrijding in landen met hoge TBC-prevalentie 82.780.745

Bestrijding in landen met lage TBC-prevalentie 1.232.053

Onderzoek 5.595.680

Kosten beheer en administratie 1.523.122

Fondsenwerving 961.092

Voorlichting en bewustwording 1.164.083

Totaal 93.256.775

CBF-percentage is 24,3%
Dit zijn de kosten particuliere fondsenwerving gedeeld

door de inkomsten particulieren en bedrijven.

Het percentage inkomsten besteed
aan de missiedoelstellingen is

98,1%

Het uitgebreide jaarverslag (Engelstalig) 
kunt u vinden op onze website
www.kncvtbc.org/jaarverslag2018

UITGAVEN

INKOMSTEN
* excl. Baten uit beleggingen 

Dankzij de steun van de loterijen en haar deelnemers 
kunnen we er voor zorgen dat tuberculose wereldwijd 
goed onder controle blijft. 
Onze dank gaat uit naar de deelnemers van:


