
Het Fonds Bijzondere Noden voorziet
in vergoeding van zaken waarvoor
geen andere financiering kan worden
gevonden. Het heeft als doel de the-
rapietrouw te bevorderen, waardoor
de kans op slagen van de tbc-behan-
deling toeneemt.
De door het fonds te besteden midde-
len komen uit de renteopbrengsten
van het in 1979 aan KNCV Tuber-
culosefonds overgedragen vermogen
van de Stichting De Brede Weg, jaar-
lijks aangevuld met opbrengsten uit
de inkomsten van de loterijen (1).
In 2010 werden 120 aanvragen geho-
noreerd, voor een totaalbedrag van
ruim 17.500 euro. Daarmee kwam de
gemiddelde aanvraag op iets minder
dan 150 euro uit.
Jaarlijks dienen ruim 20 instellingen
aanvragen in. Bij 50 procent van de
aanvragende instellingen gaat het de
laatste jaren om 1 of 2 aanvragen per

jaar. De meeste aanvragen (> 15 per
jaar) komen al sinds jaar en dag van
de twee Nederlandse sanatoria, met
voorop Beatrixoord, gevolgd door
Dekkerswald.
Het totaal aantal aanvragen bij het
Fonds Bijzondere Noden is sinds het
begin van de jaren ’90 sterk toegeno-
men, met een piek in het jaar 2009,
waarna 2010 een daling te zien gaf.
De vergoeding per aanvraag is anno
2010 wel aanmerkelijk lager dan in de
jaren ’90 (zie ook Tabel 1).

Casus: kinderopvang
Via de sociaal verpleegkundige van
de GGD wordt een vergoeding aange-
vraagd voor een gezin (vader, moeder
en drie kinderen in de basisschool-
leeftijd) waarvan de moeder in het
ziekenhuis moet worden opgenomen
met een gecompliceerde vorm van tu-
berculose. De schoolvakantie is aan-
staande en het is erg moeilijk om voor
de kinderen goede opvang te vinden;
vader heeft geen vrije dagen meer, de
sociale contacten zijn schaars en ook
thuishulp en vrijwilligerswerk bieden
geen oplossing. Gemeente en Belas-
tingdienst vergoeden deze kinderop-
vang niet, omdat hun regelingen al-
leen gelden voor mensen die werken
of scholing volgen. En dat is juist door
de ziekenhuisopname niet mogelijk.
Vader heeft samen met maatschappe-
lijk werk uiteindelijk een student ge-
vonden die tijdens zijn afwezigheid
bij de kinderen kan zijn, en het fonds
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zaken die niet uit andere potjes

kunnen worden gefinancierd en

die de therapietrouw voor de 

patiënt makkelijker maken. In

ruim dertig jaar is er veel veran-
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in Nederland. In dit artikel wordt

aangegeven waarom er ook in

2011 nog steeds behoefte is aan

een dergelijke voorziening.

Tabel 1. Aanvragen en bedragen sinds 1993 

Totaal aantal Totaal toegewezen Gemiddeld bedrag
aanvragen bedrag per toewijzing

Jaar
1993 28 € 10.775,01 € 431,00
1995 32 € 11.371,28 € 366,81
1997 61 € 16.796,67 € 284,69
1999 45 € 12.739,88 € 283,11
2001 88 € 19.519,18 € 226,97
2003 124 € 22.632,87 € 182,52
2004 122 € 17.779,22 € 145,73
2005 136 € 20.722,20 € 152,37
2006 121 € 22.686,56 € 187,49
2007 102 (nb) (nb)
2008 145 € 26.931,64 € 185,74
2009 210 € 27.512,09 € 131,01
2010 120 € 17.669,53 € 146,03



heeft een deel van de kosten van deze
opvang betaald. Moeder is daardoor
extra gemotiveerd om door te gaan
met de behandeling: ‘Toen ik wist dat
er goed voor de kinderen gezorgd zou
worden, kon ik me helemaal overge-
ven aan de therapie.’

Waar gaat het om?
Aanvragen voor ondersteuning in de
voeding en voor vergoeding van reis-
kosten komen al vele jaren het meeste
voor. Bij aanvraag voor vergoeding van
reiskosten wordt wel altijd gekeken of
er mogelijkheden zijn voor vergoeding
door de ziektekostenverzekering, en
ook wordt indien mogelijk verwezen
naar de bijzonderebijstandsregeling
van de gemeente.
In 2009 valt op dat het percentage
aanvragen voor zakgeld veel hoger is
dan andere jaren. De meeste van deze
aanvragen zijn afkomstig uit Beatrix-
oord. Als gevolg van een veranderde
werkwijze binnen het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA) zaten 
asielzoekers die nog maar zeer recent
in Nederland waren aangekomen vaak
wekenlang zonder financiële regeling.
Om ze toch in de gelegenheid te stel-
len enkele dingen aan te schaffen werd
hun een zakgeld van 10 euro per week
verstrekt.
Tegelijk zijn er gesprekken geweest
met Beatrixoord en het COA en is 
de problematiek aangekaart in het

Bestuurlijk Overleg Tuberculose Asiel-
zoekers en illegalen (BOTA), om struc-
tureel tot een andere oplossing te 
komen. Inmiddels is het probleem op-
gelost door het COA, wat ook terug te
zien is in de cijfers van 2010. (Zie voor
een overzicht van wat er de laatste drie
jaar werd aangevraagd Tabel 2.)

Casus: bezoek
Een asielzoeker is kort na aankomst in
Nederland opgenomen in Beatrixoord.
Hij is alleen in Nederland aangeko-
men, maar heeft in het centrum in Ter
Apel wel enkele landgenoten ont-
moet, die inmiddels zijn overgeplaatst
naar het zuiden van het land. Hij heeft
een goed contact met hen en zij willen
hem ook wel regelmatig bezoeken.
Maar voor asielzoekers met een week-
geld van het COA van bijna 60 euro
per week is een retourtje Maastricht-
Groningen van 47 euro een heel groot
bedrag. Bij het Fonds Bijzondere
Noden is een aanvraag gedaan voor
één retourkaartje per week, zodat er
iedere week een vriend op bezoek kan
komen. Omdat er geen sprake is van
familieverbanden, is er geen mogelijk-
heid voor vergoeding door ziektekos-
tenverzekering of bijzondere bijstand.

DOT
Een klein aantal aanvragen betreft de
‘eigen bijdrage DOT’. In sommige ge-
vallen wordt ‘directly observed therapy'

(DOT) verstrekt door de thuiszorg,
maar is de eigen bijdrage voor deze
thuiszorg voor de betrokken patiënten
een groot probleem. Gezien het belang
van de DOT-behandeling in het bevor-
deren van de therapietrouw, een be-
langrijke doelstelling van het fonds,
wordt in deze gevallen (een gedeelte
van) deze eigen bijdrage verstrekt.

Casus: nachtrust
Een mevrouw met een werveltubercu-
lose revalideert na enkele maanden
ziekenhuisopname verder ‘thuis’ in het
asielzoekerscentrum. Haar conditie is
niet geweldig. Ze slaapt erg slecht, het
matras in het centrum is voor haar ge-
woon te dun. Haar financiële omstan-
digheden maken het niet mogelijk om
een matras van ongeveer 200 euro aan
te schaffen. Omdat er geen andere
mogelijkheden zijn voor vergoeding
zijn de kosten van het matras vergoed
door het fonds.

Speciale groepen
Het feit dat ruim 70 procent van 
de tbc-patiënten in Nederland van bui-
tenlandse afkomst is, heeft zijn weer-
slag in de aanvragen (Tabel 3). Zo is
een groot deel van de aanvragen voor
patiënten van Somalische afkomst een
weerspiegeling van het aandeel van
Somaliërs in het totaal van de tbc-
patiënten in Nederland.
Opvallend is de groei van het aandeel
van EU-onderdanen. Dit is nog een be-
perkt, maar wel groeiend probleem.
Het gaat hier om mensen die niet 
illegaal, maar vaak wel onverzekerd in
Nederland verblijven. Voor de EU geldt
immers een vrij verkeer van mensen en
goederen. Daardoor verblijven mensen
wel legaal in Nederland, maar verliezen
ze bij het stellen van de diagnose vaak
hun inkomsten, waardoor ze vanaf dat
moment zonder inkomen en onverze-
kerd zijn.
Kosten voor medicatie en eventueel
verblijf en onderzoek in een ziekenhuis
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Tabel 2. Waar gaat het om?

2008 2009 2010
Kleedgeld 7 5% 7 3% 3 3%
Reiskostenvergoeding 49 34% 52 25% 48 40%
Voedingsondersteuning 46 32% 54 26% 32 27%
Eigen bijdrage DOT 2 1% 8 4% 3 3%
Zakgeld 20 14% 57 27% 19 16%
Telefoonkaart 5 3% 6 3% 3 3%

Tabel 3. Verdeling naar nationaliteit

2008 2009 2010
Aantal nationaliteiten 37 41 32
Aandeel Nederlanders 15% 9% 17%
Aandeel Somaliërs 28% 40% 32%
Aandeel asielzoekers 23% 39% 28%
Aandeel EU-onderdanen 3% 6% 10%
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komen voor rekening van de GGD c.q.
het ziekenhuis. Maar vaak wordt voor
deze groep, zeker als het gaat om
(langdurig) verblijf in een ziekenhuis,
toch een zakgeldvergoeding aange-
vraagd, om zo te kunnen regelen dat
de patiënt bijvoorbeeld iets vaker kan
bellen met familie in het buitenland.
Voor het volhouden van de behande-
ling zijn dit vaak heel waardevolle 
bijdragen.
Voor de problematiek rondom EU on-
derdanen wordt door KNCV Tubercu-
losefonds aandacht gevraagd in diver-
se overlegorganen, zoals het BOTA en
de stuurgroep van Lampion (2).

De toekomst
Het Fonds Bijzondere Noden voorziet
ook na dertig jaar nog in een be-
hoefte, zo blijkt uit de cijfers en uit de

hier gegeven voorbeelden. Wel dient
steeds te worden gekeken naar andere
(meer structurele) mogelijkheden voor
ondersteuning. Ook het bespreekbaar
maken van de problematiek in diverse
andere overlegvormen zal in de toe-
komst zeker nodig zijn.
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2. Lampion is een netwerkorganisatie waarin
een aantal landelijke organisaties (waar-
onder KNCV Tuberculosefonds) samen-
werkt met als doel informatie over zorg
aan illegalen te bundelen en zo zorginstel-
lingen, zorgverleners en anderen die be-
hoefte hebben aan informatie zo goed
mogelijk voor te lichten over het systeem
van, de wetgeving over, ontwikkelingen
en knelpunten in de zorg aan illegalen.

Aanvraagprocedure
Aanvragen voor een vergoeding door
het Fonds Bijzondere Noden kunnen
worden ingediend door de sociaal
verpleegkundige die de patiënt be-
geleidt of door het maatschappelijk
werk van de twee sanatoria in
Nederland. Hij of zij beoordeelt of er
een vergoeding gewenst is en waaruit
deze vergoeding het beste kan be-
staan.
Belangrijk is dat de vergoeding zo
vroeg mogelijk tijdens de behandeling
plaatsvindt, om daarmee het doel 
‘bevorderen van therapietrouw’ zo
goed mogelijk te dienen. Aanvragen
achteraf worden in principe niet geho-
noreerd. Een commissie bij KNCV
Tuberculosefonds beoordeelt de aan-
vragen.

Prof. dr. Dick van Soolingen hield op 
11 mei zijn oratie ‘Kleine oorzaken: 
grote gevolgen’ ter gelegenheid van
zijn benoeming tot bijzonder hoog-
leraar Translationeel Onderzoek Tuber-
culose aan het UMC St Radboud te
Nijmegen. Deze bijzondere leerstoel is
mogelijk gemaakt door KNCV Tuber-
culosefonds, dat ook op deze manier

vormgeeft aan de doelstelling om via
onderzoek tuberculose een halt toe te
roepen. Dick van Soolingen is hoofd
van het Tuberculose Referentie Labo-
ratorium van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in
Bilthoven. Dit is hét referentiecentrum
voor de diagnostiek van mycobacterië-
le infecties in Nederland, dat ook inter-
nationaal stevig aan de weg timmert.
Van Soolingen richt zich in dit onder-
zoek onder andere op de genetische
karakterisering van de succesvolle 
M. tuberculosis-genotype-families en
de evolutionaire ontwikkeling hier-
van. Aandachtspunten zijn het vermo-
gen om resistentie te verwerven en 
immuniteit te ontduiken. Ook wordt 
onderzoek gedaan naar de klinische
relevantie van niet-tuberculeuze myco-
bacteriën en hun aanwezigheid in het
milieu. Bovendien worden alternatieve

medicijnen gezocht om resistente vor-
men van tuberculose beter te kunnen
behandelen. 
Dick van Soolingen studeerde Medi-
sche Microbiologie in Utrecht. Hij coör-
dineerde tal van Europese onderzoeks-
projecten op het gebied van infectie-
ziekten, heeft een referentietaak op het
gebied van tuberculosediagnostiek in
Nederland en maakt deel uit van de
Commissie Praktische Tuberculosebe-
strijding. Als hoogleraar initieert hij on-
derzoek, verzorgt hij cursussen en be-
geleidt hij (buitenlandse) onderzoekers.
KNCV Tuberculosefonds heeft veel
vertrouwen in de onderzoeksopdracht
van Dick van Soolingen. Met de uit-
komsten van dit innovatieve onder-
zoek kan een grote stap worden gezet
op weg naar een wereld zonder tuber-
culose.

‘Kleine oorzaken: grote gevolgen’
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