
KNCV Tuberculosefonds strijdt ruim 115 jaar tegen 
TBC en is hét internationale expertisecentrum op dit 
gebied. Lotgenotencontact en het delen van 
ervaringen van patiënten met zorgverleners, vinden 
wij belangrijk. Daarvoor zijn verschillende 
mogelijkheden. Doe je mee? Neem dan contact op 
met Niesje Jansen, verpleegkundig consulent bij 
KNCV Tuberculosefonds:  niesje.jansen@ kncvtbc.org

DEEL JOUW ERVARINGEN 
OVER TUBERCULOSE
Tuberculose heeft een grote invloed op je leven. Het kan fijn zijn om je 
ervaringen met andere (ex)patiënten te delen. Daarnaast kun je met jouw 
verhaal helpen om de tuberculosebestrijding in Nederland te verbeteren.

Vertel 
jouw verhaal
Als (ex)patiënt ben jij de 
expert. Help anderen die 
zelf (of in hun omgeving) 
met tuberculose te 
maken hebben, door je 
verhaal te delen. Dit kan 
je doen op de website 
dwaleninverhalen.nl van 
KNCV Tuberculosefonds. 
Ook in het vaktijdschrift 
Tegen de Tuberculose  
worden regelmatig 
ervaringsverhalen 
geplaatst.

Contact met 
lotgenoten
Op de lotgenoten 
Facebook-pagina kun 
je – eventueel anoniem - 
ook je verhaal vertellen. 
Op deze plek kun je zelf 
ook vragen stellen aan 
andere patiënten, of 
afspreken om elkaar te 
ontmoeten om ervaringen 
uit te wisselen.  
Facebook-pagina: 
Lotgenoten KNCV 
Tuberculosefonds

Help zorgverleners 
met jouw ervaring
Op congressen en 
scholingsbijeenkomsten  
horen zorgverleners 
graag jouw ervaringen. 
Het vertellen van jouw 
verhaal – in je eigen 
woorden – over de 
gevolgen van de ziekte 
en de behandeling, levert 
een belangrijke bijdrage. 
Daarmee kunnen artsen, 
verpleegkundigen en 
doktersassistenten 
de begeleiding en 
behandeling verbeteren.

Denk met 
ons mee
Aan welke informatie 
heb jij veel (gehad) 
tijdens je behandeling? 
En wat kan beter? 
Samen met (ex)patiënten 
verbeteren we graag de 
informatievoorziening  
rond TBC. Digitale 
hulpmiddelen bieden  
ook steeds meer 
mogelijkheden in de 
tuberculosezorg. Denk  
jij met ons mee over  
hoe we die het beste 
kunnen inzetten?

“ Er is weinig informatie te vinden over hoe  
het is om in Nederland tuberculose te hebben.  
Dat is wel belangrijk. Ik draag daar graag een  
steentje aan bij” 
Rob Stuivenberg (ex-patiënt)


