
to’s door de lokale artsen monitoren en 

zo nodig extra training verzorgen voor die 

artsen. 

Impact op tbc-bestrijding
Helaas zijn er nog onvoldoende data 

om te kunnen bepalen of het project 

daadwerkelijk bijdraagt aan een verbeterde 

opsporing van tuberculose in Ghana. Het 

NTP is, met technische assistentie van KNCV 

Tuberculosefonds, druk doende zijn data-

verzameling te verbeteren en heeft ook 

een actieplan ontwikkeld om lokale artsen, 

physician assistants en verpleegkundigen 

bewust te maken van de vernieuwde 

klinische screeningsprotocollen. Zo zijn er 

nieuwe richtlijnen voor contactonderzoek 

bij nieuw gediagnosticeerde tbc-patiënten 

en voor actief periodiek onderzoek op 

tuberculose bij klinische risicogroepen, 

zoals patiënten met hiv, diabetes en/of 

silicose. Deze protocollen zijn bij de meeste 

klinische zorgverleners nog onvoldoende 

bekend. Hopelijk slaagt het NTP erin het 

geplande bewustwordingsprogramma snel 

en volledig uit te voeren. 

Mobiele units
De vier mobiele screeningsunits die het 

NTP via het project ter beschikking heeft 

gekregen, worden systematisch ingezet 

voor screening van gevangenen en mijn-

werkers. De CAD4TB-software van het 

Nederlandse Thirona wordt hierbij actief 

gebruikt om deelnemers te selecteren voor 

een sputumonderzoek met GenXpert. 

Ter plaatse wordt de betrokken persoon 

meteen gevraagd sputum op te hoesten 

dat in een nabijgelegen ziekenhuis kan 

worden onderzocht. Zo kan een nieuwe 

patient meestal nog dezelfde dag met 

medicatie starten en (voor wat betreft de 

gevangenen) geïsoleerd worden. 

Decoratie van röntgencontainers
Om de drempel voor tbc-onderzoek te 

verlagen worden alle 30 geplaatste rönt-

gencontainers gedecoreerd door lokale 

kunstenaars. Dit aardigheidje van DIS heeft 

verrassende artistieke resultaten opgele-

verd maar betrok ook de lokale gemeen-

schap actief bij het project. De kunstenaars 

waren verguld met de kans hun werk aan 

een breder publiek te laten zien. 

Tot slot
Het project heeft de basis gelegd voor een 

krachtiger actieve opsporing van tuber-

culose in Ghana. Het NTP bouwt hierop 

voort, in het bewustzijn van de uitdagingen 

die er liggen, om het project succesvol te 

maken. Aan oplossingen voor de knelpun-

ten wordt gewerkt.  

Internationale aandacht 
Het project trok internationale 
aandacht en in mei 2017 zond de 
BBC er een nieuwsdocumentaire 
over uit via het programma Africa 
News. 

 

NATUURLIJK WAREN ER 

PROBLEMEN TE OVERWINNEN

Tweede Kamerlid Anne Kuik wordt ‘tering-ambassadeur’

CDA-Tweede Kamerlid Anne Kuik 

heeft als eerste Nederlandse 

parlementariër de Verklaring van 

Barcelona ondertekend; hét internationale 

document waarmee politici zich commit-

teren aan de strijd tegen tuberculose. Als 

‘tering-ambassadeur’ wil Anne Kuik de 

bewustwording van tuberculose bevorde-

ren: “Het is gek dat deze meest dodelijke 

infectieziekte in de Nederlandse politiek 

zo onderbelicht blijft. Elke dag sterven er 

bijna 5.000 mensen aan terwijl het goed te 

behandelen is. Samen kunnen wij wereld-

wijd tuberculose uitbannen.”

Steun op hoogste niveau
De Global TB Caucus, het internationale 

netwerk van 2.300 politici die de Verklaring 

van Barcelona ondertekenden, slaagde 

erin de eliminatie van tuberculose op 

het hoogste internationale niveau te 

agenderen: op 26 september jl. vond de 

allereerste ‘United Nations High-Level 

Meeting on Ending Tuberculosis’ plaats (zie 

ook het Redactioneel).

KNCV Tuberculosefonds was als toonaan-

gevend internationaal tbc-expertisecen-

trum nauw betrokken bij de bijeenkomst. 

“In New York is een geweldige stap 

gezet,” zegt KNCV-directeur Kitty van 

Weezenbeek.

Krachtenbundeling tbc-hiv
In New York organiseerde KNCV ook een 

parallel-bijeenkomst over hiv-tbc, ‘Leave 

no one behind’, met de Nederlandse en de 

Japanse regeringen als gastheer. Daar riep 

Van Weezenbeek alle betrokkenen bij de 

tbc- en de hiv-bestrijding op de krachten 

te bundelen. “Onze projecten hebben 

laten zien dat effectieve samenwerking het 

mogelijk maakt meer mensen met tbc en hiv 

op te sporen, ze effectiever te behandelen 

en zo ook de druk op zorgsystemen te 

verminderen. Laten we deze aanpak 

wereldwijd tot norm maken”.  

Anne Kuik en Kitty van Weezenbeek met de 
Verklaring van Barcelona in de bibliotheek 
van de Tweede Kamer 

(Foto: Graciela Rossetto)
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