
1998 2000 2003
STOP TB PARTNERSHIP 
De WHO, de Union, het Center for Disease 

Control in Atlanta en KNCV starten het Stop 

TB Partnership. Het doel is tuberculose te 

elimineren als volksgezondheidsprobleem 

en uiteindelijk een tbc-vrije wereld. Het 

Partnership telt inmiddels meer dan 400 

stakeholders.

Een wereldwijd verbond

CRUCIALE ONDERTEKENING
KNCV zorgt voor het opstellen van de 

‘Amsterdam Declaration to Stop TB’ 

waarin op actie wordt aangedrongen bij 

ministeriële delegaties uit de twintig landen 

waar bij elkaar 80 procent van alle tbc-

gevallen ter wereld voorkomt.

In 2000 ondertekend 

SAMEN STERK
KNCV begeleidt haar 100-jarig jubileum 

met een campagne in de vorm van een serie 

overlijdensadvertenties, en treedt samen 

met het NTF onder één naam naar buiten: 

KNCV Tuberculosefonds. In 2004 gaan 

beide organisaties ook juridisch samen.

Overlijdensadvertenties maken indruk
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NIESJE JANSEN
senior verpleegkundig consulent,  
KNCV Tuberculosefonds

De verpleegkundige als 
spil in de tbc-bestrijding

Verpleegkundigen hebben in 

Nederland al sinds het begin van de 

vorige eeuw een belangrijke rol in 

de tbc-bestrijding. Begin 20e eeuw waren 

het de huisbezoeksters, inmiddels zijn het 

de sociaal verpleegkundigen bij de GGD’en 

die betrokken zijn bij de begeleiding van 

vrijwel alle patiënten die met tuberculose 

worden gediagnostiseerd. En ook 

internationaal wordt de verpleegkundige 

door velen gezien als een onmisbare 

schakel bij de succesvolle behandeling van 

mensen met tuberculose. 

Deelname aan conferenties
Op grote conferenties en bijeenkomsten 

vinden we deze verpleegkundigen echter 

nauwelijks terug. Op de wereldconferentie 

van de Union in Guadalajara in Mexico 

vorig jaar was van de ruim 3.000 bezoekers 

uit de gehele wereld slechts twee procent 

verpleegkundige.

Voor de 49ste Union World Conference 

on Lung Health in Den Haag willen we dat 

graag anders. Met behulp van bijdragen 

van de ‘s Gravenhaagse Stichting tot 

Steun aan de Bestrijding der Tuberculose 

en de V&VN Vakgroep Tuberculose 

hebben we de kans gekregen om iets 

speciaals te doen voor verpleegkundigen 

en zo hopelijk hun deelname aan deze 

conferentie te verhogen. Want ook deze 

groep professionals heeft een verhaal 

te vertellen en kan een bijdrage leveren 

aan het verbeteren van de tbc-bestrijding 

wereldwijd. 

Continue educatie
In samenwerking met de Nursing and Allied 

Professionals Sub Section (NAPS) van de 

Union en de V&VN Vakgroep Tuberculose 

organiseert KNCV Tuberculosefonds een 

symposium voor en door verpleegkundigen 

als ‘side event’ tijdens de conferentie. Tijdens 

dit symposium zullen verpleegkundigen 

uit diverse landen best practices tonen en 

in de aansluitende netwerkbijeenkomst is 

er gelegenheid om elkaar nader te leren 

kennen. Veel verpleegkundigen zullen 

niet regelmatig een dergelijke conferentie 

kunnen bezoeken. Daarom zullen we 

‘NURSES SYMPOSIUM’ OP 
25 OKTOBER 2018 IN DEN HAAG

Tijdens de 49ste Union World Conference on Lung Health vindt een 

symposium speciaal voor en door verpleegkundigen plaats.
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NIEUWE HOOP
Wereldwijd worden dit jaar 6 van de 

8,6 miljoen tbc-patiënten behandeld, 

waaronder 100.000 patiënten met 

multiresistente (MDR) en extreem-

resistente (XDR) tuberculose. Nieuwe 

medicijnen en behandeltrajecten voor 

MDR- en XDR-tuberculose worden overal 

ter wereld geïntroduceerd.

 

Nieuwe medicijnen

OPSCHALEN
De in 2001 opgerichte Global Drug Facility 

levert inmiddels 24 miljoen medicijnkuren 

in 133 landen. Toch sterven er in 2014 

nog 890.000 mannen, 480.000 vrouwen 

en 140.000 kinderen aan een te genezen 

ziekte. Dan start 's werelds grootste tbc-

bestrijdingsproject: Challenge TB, geleid 

door KNCV Tuberculosefonds, gefinancierd 

door het Amerikaanse USAID en actief in 

22 landen in Afrika, Zuid- en Centraal-Azië 

en Oost-Europa.

HOOG NIVEAU
De WHO berekent in 2017 dat tuberculose 

met jaarlijks 1,7 miljoen doden de 

dodelijkste infectieziekte ter wereld is en 

in de top tien van doodsoorzaken staat. 

Staatshoofden verzamelen zich op 26 

september 2018 in New York tijdens de 

allereerste Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties over tuberculose. 

De dodelijkste infectieziekte

tijdens de netwerkbijeenkomst ook 

proberen om het fundament te leggen voor 

een andere manier om in de toekomst best 

practices met elkaar te kunnen delen. 

Een unieke kans
Via de NAPS zullen verpleegkundigen uit 

de gehele wereld worden geïnformeerd 

over deze activiteiten. In Nederland 

worden de sociaal verpleegkundigen van 

de afdelingen tbc-bestrijding van GGD’en, 

de verpleegkundigen van de beide tbc-

centra Beatrixoord en Dekkerswald en de 

afdeling Longverpleegkundigen, Justitieel 

Verpleegkundigen en Verpleegkundig 

consulenten HIV van V&VN geïnformeerd 

over deze unieke kans om met vakgenoten 

uit diverse delen van de wereld van 

gedachte te wisselen. 

Gratis deelname
Het symposium vindt plaats op 

donderdagmiddag 25 oktober in het 

Marriott Hotel, direct naast het World 

Forum waar de conferentie wordt 

gehouden. Deelname is gratis.

Meer informatie over aanmelding en het 

programma volgt in de komende periode op

thehague.worldlunghealth.org/programme/ 

preconference-side-events/tb-nursing-care- 

around-the-world/

We hopen op een inspirerende middag 

en een aanzet om het verpleegkundig 

aandeel in de tbc-bestrijding ook tijdens 

conferenties meer zichtbaar te maken!  

Begin 20e eeuw werden tbc-patiënten begeleid door huisbezoeksters, nu gebeurt dat door de sociaal verpleegkundigen van de GGD.
  (Beeld: archief KNCV Tuberculosefonds)
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