
‘TUBERCULOSE IS EEN ZIEKTE DIE 
JE OPRECHT MOET RESPECTEREN’

Gunta Dravniece (43) groeide op in een gezin waar 

tuberculose centraal stond. Haar moeder was tbc-arts 

en ze woonden pal naast een sanatorium van het Rode 

Kruis in Letland. Toen Gunta medicijnen studeerde 

was ze niet van plan de tbc-kant op te gaan. Maar ze 

raakte geïnspireerd door een docent. “Vaira Leimane is 

een expert op het gebied van tuberculose bij kinderen. 

Ik vond haar lessen geweldig. Bovendien bracht het 

allemaal herinneringen terug aan mijn jeugd. In die 

tijd werd ook bij mijn zus vlak na haar zwangerschap 

tuberculose vastgesteld. Ze is gelukkig genezen, maar 

het motiveerde mij nog extra in mijn interesse.” 

Toen Gunta na vier jaar universiteit verkondigde dat ze tbc-dokter 
wilde worden, waren de reacties van haar collega's op z’n zachtst 
gezegd verbaasd. “Ze begrepen dat niet. Voor tuberculose kies je 
als je elders als dokter niet terechtkunt, zo wordt vaak gevonden 
Er wordt op neergekeken. Ik zag en zie dat anders. Ik beschouw 
tuberculose ook niet als een vijand, maar als een ziekte die je 
oprecht moet respecteren.” 

MDR-tuberculose
Na een succesvolle carrière in de klinische tbc-zorg en behandeling 
van multiresistente (MDR) tuberculose trad Gunta in 2010 voor 
het eerst in dienst bij KNCV Tuberculosefonds. Na twee jaar koos 
ze voor een baan bij Otsuka Pharmaceutical in Genève, maar 
ze keerde in 2015 terug bij KNCV. Als onderdeel van het door 
USAID gefinancierde Challenge TB programma, dat geleid wordt 
door KNCV, ging ze zich bezighouden met de introductie van 
nieuwe medicijnen en verkorte MDR-tbc-behandeltrajecten. Ook 
is ze al meer dan tien jaar als coach verbonden aan het WHO-
samenwerkingscentrum voor MDR-tbc-management in Letland. 
Recentelijk zag ze toe op de uitbreiding van toegang tot nieuwe 
medicijnen en verkorte behandeltrajecten in Kirgizië.

Complex
Hoe ze haar werk beschouwt? “Het is spannend. Je hebt het gevoel 
dat je iets doet dat echt nodig is, namelijk levens redden. Maar het 
is moeilijk omdat we ook op een gebied werken waar behandeling 
tijd en geduld vereist. Het is niet als een operatie waarmee je het 
probleem oplost en daarmee de klus klaart. Tuberculose gaat ook 
niet alleen over de ziekte op zich. Je hebt vaak te maken met de 
complexe levensomstandigheden van een patiënt.”
Ook zou Gunta nog (heel) wat willen veranderen aan hoe 
tuberculose in landen wordt behandeld. “Ik zou graag de houding 
van veel tbc-artsen willen veranderen. Patiënten worden vaak 
buiten het behandelingsproces gehouden. Ze worden nog net 
verteld om deze en die pil in te nemen, maar ze begrijpen niet 
waarom. Als alle artsen hun patiënten zouden behandelen op de 
manier waarop onze KNCV-artsen en casemanagers in Kirgizië met 
hun patiënten omgaan en met ze praten, namelijk als vrienden, dan 
zou er heel veel veranderen.”
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