IN SAMENWERKING MET KNCV TUBERCULOSEFONDS

Het tijdschrift Margriet steunt het KNCV Tuberculosefonds.
Lees hier het verslag van hoofdredacteur Leontine van den Bos.
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Tuberculose de wereld
uit voor 2030,

het kán!

Op bezoek bij gezinnen in de wijk Ledeta Sub City.

Het is voor ons
nauwelijks voor te
stellen, maar wereldwijd is tuberculose
nog een serieus
probleem voor de
volksgezondheid.En
dodelijk bovendien.
Hoofdredacteur
Leontine van den Bos
ging naar Ethiopië
om met eigen ogen
te zien wat de ziekte
aanricht, maar ook
dat er hoopvol
nieuws is.
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Als we na de lange reis aankomen in ons
hotel in Addis Abeba, Ethiopië, is het
eerste wat we horen dat baby Getachew,
het meisje van vier dat we zouden ontmoeten, twee dagen ervoor is overleden.
Aan tuberculose (tbc). Ze is een van de
anderhalf miljoen dodelijke slachtoffers
die de ziekte jaarlijks wereldwijd maakt.
Terwijl dat niet nodig is, want tbc is te
genezen. Ik sta daar in die lobby van het
hotel, word helemaal koud en weet niet
wat ik moet zeggen.

Sanatoria en tbc-huisjes

De meesten van ons herinneren het zich
nog wel. Tuberculose, die vreselijke longziekte, die tot de eerste helft van de vorige
eeuw in Nederland duizenden mensen
vaak ongeneeslijk ziek maakte. Wie kent
de beelden niet meer van de sanatoria,
of de kleine speciale tbc-huisjes, waarin
mensen vaak jarenlang verbleven om
beter te worden? Misschien heb je zelfs
een familielid of vriend verloren aan

tuberculose. Want begin vorige eeuw
stierven in Nederland nog achttien van
de tienduizend patiënten aan de ziekte.
Nu is die hier voor het grootste deel
onder controle. Maar in de rest van de
wereld nog niet. Anderhalf miljoen
dodelijke slachtoffers, dat zijn er ruim
vierduizend per dag! Waaronder meer
dan 230.000 kinderen. Tuberculose is de
dodelijkste infectieziekte die er bestaat
en maakt meer slachtoffers dan ebola/
hiv/aids en malaria samen.

De verwaarloosde ziekte

Daar moet ik steeds aan denken tijdens
de bezoeken die ik breng aan ziekenhuizen,
gezondheidscentra, laboratoria en
mensen thuis in de hoofdstad van
Ethiopië. Ik ben hier op uitnodiging van
KNCV Tuberculosefonds, de organisatie
die Margriet dit halfjaar steunt. Het is net
alsof ik een reis terug in de tijd maak,
een tijd waarin tuberculose nog niet te
genezen was. Hoe kan dat? Ik vraag het
de artsen. Dr. Ahmed Bedru van KNCV
Ethiopië legt uit: “Tuberculose is
een verwaarloosde ziekte. Wereldwijd
hebben heel veel mensen geen idee hoe
groot dit probleem is. Een heleboel
volwassenen en kinderen die ziek zijn,
worden niet gevonden, omdat de
symptomen vaak niet worden herkend.
Zodat de ziekte doorwoekert. Het testen kan
met sputum (slijm uit de longen). Kleine
kinderen kunnen dat niet op commando
ophoesten, maar slikken het door.
Daarom moet het sputum met een buisje
door de neus (intraveneus) uit de maag

KNCV Tuberculosefonds

- KNCV Tuberculosefonds
zet zich al ruim 115 jaar in
voor het terugdringen van
tuberculose.
- De afgelopen twintig jaar
gaf het leiding aan het
grootste tbc-bestrijdingsproject
ter wereld
- KNCV Tuberculosefonds
werkt nauw samen met
lokale partners,
en is actief in vele landen.
- Het internationale streven
is om tbc in 2030 de wereld
uit te hebben. Dat ís mogelijk.
Met onder andere de juiste
medicijnen en verbeterde
testmethodes.
- In Ethiopië is, aangemoedigd
door de overheid, op grote
schaal gestart met de ‘poeptest’,
een manier om op eenvoudige
wijze kinderen te kunnen
onderzoeken op de aanwezigheid van tbc. Het streven is om
alle kinderen in Ethiopië en
de rest van de wereld toegang
te geven tot deze test, waardoor
veel meer kinderen met tbc
worden opgespoord. Zodat ze
op tijd medicijnen krijgen en
er geen kinderen meer onnodig
overlijden.
- Meehelpen tbc de wereld uit
te krijgen? Kijk voor meer
informatie op kncvtbc.org
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1: Iedere patiënt krijgt een eigen la met
medicijnen voor de maandenlange
behandeling.
2: Gesprek met afvaardiging van
KNCV Tuberculosefonds
Nederland en KNCV Ethiopië.
3: In het laboratorium wordt uitgelegd
hoe de ‘poeptest’ werkt.

Op bezoek bij Tiru Mercha
en haar drie kinderen,
waarvan de middelste,
Hiwot (7) wordt behandeld
voor tuberculose.

In gesprek
met twee
tbc-artsen.

worden gehaald. Dat is afschuwelijk
voor ze. We zijn dus heel blij met een
alternatieve test: de poeptest uit
Nederland.”
In Ethiopië is men er volop mee aan het
testen. De test is met eigen middelen
door KNCV Tuberculosefonds ontwikkeld en is misschien wel een revolutionaire, wereldwijde doorbraak. Op dit
moment wordt er naast sputum ook
ontlasting van het zieke kind onderzocht. Deze poeptest is gemakkelijk en
pijnloos. De resultaten zijn hoopgevend;
ze geven precies hetzelfde beeld!

Vreselijke pijn

Hoe erg het gebruikelijke tbc-onderzoek
is voor kinderen, vertelt Tiru Mercha,
de moeder van Hiwot Tariku (7) mij.
We zijn door haar hartelijk ontvangen in
haar piepkleine huisje in een wijk buiten
het centrum van Addis Abeba. Ze woont
hier met haar drie kinderen (12, 7 en 2),
met wie ze samen in één bed slaapt.
Hiwat zit op mijn schoot en speelt met
mijn handen. Haar moeder: “Het onderzoek doet vreselijk pijn, ik kon het bijna
niet aanzien. De test mislukte doordat
Hiwat moest overgeven en toen moest
het nog een keer over.” Ze heeft tranen
in haar ogen. Hiwot, op mijn schoot,

Een ernstig
zieke baby wordt
onderzocht.

voeding kan veroorloven, wie hooguit
basisgezondheidszorg krijgt, wie met
een heel gezin in één bed slaapt en dus
makkelijk wordt besmet (tbc-besmetting vindt plaats via de lucht) die kan
zomaar tbc krijgen. En daar heel ziek
van worden, of er zelfs aan overlijden.

Er is hoop

We spreken diezelfde dag de arts die
het meisje heeft verzorgd dat een paar
dagen eerder is overleden. Ze heeft het
er duidelijk moeilijk mee. “We weten

Tuberculose maakt meer
slachtoffers dan ebola/hiv/aids
en malaria bij elkaar opgeteld
zegt zacht: “Ik wil nooit meer naar het
ziekenhuis. Nooit meer...”
Haar kleine broertje hoest. Moeder
kijkt bezorgd naar hem. Hij kijkt
waterig uit zijn ogen en hoest weer.
Ik hoef maar in de ogen van zijn
moeder te kijken om te weten dat zij
en ik hetzelfde denken. Ik kijk om me
heen in haar huisje, waar het vochtig
is van de dagenlange stortregens, en
realiseer me dat tbc een armoedeziekte is. Ja. Want wie zich geen goede

niet wat de complicatie was. Soms is
een kind met tbc van binnen heel erg
ziek. We waren met haar op de goede
weg. En ineens ging het mis. En
gleed ze weg uit het leven.” Ze kan er
bijna niet over praten. Gelukkig heeft
ze haar hoop nooit verloren. Hoop
die gelukkig terecht is!
Ik bezoek een laboratorium, met
mondkapje op, waar de nieuwe test
wordt gedaan. Een beetje ontlasting,
mits uiterst zorgvuldig getest, blijkt

de tbc-bacterie te kunnen aantonen. Bij goede resultaten wordt ‘de
poeptest’ straks vast onderdeel van
alle noodzakelijke basisonderzoeken
en hoeft geen enkel kind meer zo’n
vreselijke ‘buisjestest’ te ondergaan.
Én kunnen zieke kinderen die nu
nog onvindbaar zijn makkelijker
worden opgespoord. Vier dagen lang
rijd ik samen met het Nederlands/
Ethiopische KNCV-team in een busje
door de stromende regen, van wijk
naar wijk. Ik zie zwerfhonden en
geiten op de weg. Ik zie handkarren
torenhoog volgestapeld met bananen, krakkemikkige bouwstellages
in een grauwsluier van uitlaatgassen,
bomvolle gammele bussen, wachtende menigtes voor de ziekenhuizen,
vuile onderzoekkamers, rouwende
mensen in de modder rond een
huisje met golfplaten dak. Ik hoor
artsen met tranen in hun ogen vertellen hoe erg het is om kinderen onder
hun handen te zien sterven. Maar ik
zie ook zó veel zorg, toewijding en
liefde. Én hoop, gevoed door steeds
betere medicijnen en verbeterde
testmethoden. En ik denk: alles wat
we met elkaar kunnen doen om
deze ziekte de wereld uit te krijgen,
móéten we doen. Onze steun aan
KNCV Tuberculosefonds is daarbij
onmisbaar.
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HIWOT (7):
OP TIJD GETEST
EN NU GENEZEN
VAN TBC!
“Ik werd steeds zieker en toen ben ik getest
op TBC. Mijn moeder wilde dat eerst niet,
want het was heel pijnlijk, met een slangetje
door mijn neus. Gelukkig ben ik toch getest
en met goede medicijnen nu genezen!“

“Zieke kinderen vaak gemist”
Met hoofdredacteur van Margriet, Leontine van den Bos
bezochten we Hiwot in Addis Ababa, Ethiopië. Leontine: “Het
testen op TBC is voor kinderen pijnlijk en wordt daarom niet
altijd gedaan. Zieke kinderen worden hierdoor vaak gemist. Het
Tuberculosefonds test nu een nieuwe, pijnloze poeptest. We
moeten alles doen om TBC de wereld uit te krijgen!”

WIST U DAT:
- 2 op de 3 kinderen met TBC niet wordt gevonden
- Ruim 1 miljoen kinderen jaarlijks ziek wordt door TBC
- 218.000 kinderen hiervan overlijden
- 80% van deze kinderen overlijdt voor de vijfde verjaardag!

WIJ HEBBEN UW SUPPORT NODIG!

Steun ons met een donatie.
Ga naar www.kncvtbc.org.
Alvast dank, namens kinderen zoals Hiwot.

