
‘WIJ  LATEN TBC 
EEN POEPIE RUIKEN! 
J I J  OOK?’
Bovenstaande slogan van KNCV ter gelegenheid van Wereld 

Stop Tuberculose dag op 24 maart jl. zal u waarschijnlijk niet 

ontgaan zijn. Het gaat om het verder ontwikkelen van een 

simpele methode om poep in plaats van sputum te gebruiken bij 

een snelle moleculaire test om de tbc-bacterie aan te tonen. Een 

baanbrekende ontwikkeling – vooral voor de diagnostiek bij kleine 

kinderen die geen sputum kunnen ophoesten. KNCV trad ermee 

naar buiten tijdens het afgelopen Union-congres en het werd het 

nieuws van de dag. In dit nummer leest u meer over de poep-test 

en kunt u ook kennismaken met Petra de Haas, geestelijk moeder 

van deze nieuwe methode (zie pagina 12 en 46).

Nederlandse impact
Tijdens het Union-congres hebben vele wetenschappers en tbc-

bestrijders laten zien dat in Nederland nog meer baanbrekend en 

vernieuwend onderzoek naar tuberculose wordt gedaan. Daarom 

is dit nummer van Tegen de Tuberculose – net als in 1967, de 

vorige keer dat het Union-congres in Nederland plaatsvond – in 

zijn geheel gewijd aan deze Nederlandse inbreng. Daarmee is 

het een bloemlezing geworden van onderzoek waar we met zijn 

allen trots op mogen zijn. Zoals nieuwe vaccins voor personen 

met latente tbc-infectie (LTBI); nieuwe vaccinatiemethoden, 

waarbij gebruikgemaakt wordt van inhalatie, die een uitstekende 

bescherming lijken te bieden; een ‘combinatietest’ die tuberculose 

kan onderscheiden van andere luchtwegaandoeningen; betere en 

korte behandelingen met hoge doses rifampicine; ‘whole genome 

sequencing’ als generieke sneltest voor resistentiebepaling; 

verbetering van tbc-preventie onder risicogroepen voor 

tuberculose; en nog veel meer lezenswaardigs. 

Wolfheze Workshops
Inmiddels is de aandacht van KNCV alweer gericht op de 

volgende conferentie in Nederland. Begin mei komen zo’n 200 

tbc-bestrijders uit meer dan 50 landen in en om Europa samen 

voor de 19de editie van de tweejaarlijkse Wolfheze Workshops. 

Ooit begonnen in Wolfheze nam het aantal deelnemers dusdanig 

toe dat ‘Wolfheze’ inmiddels in Scheveningen plaatsvindt.

De komende bijeenkomst is vooral gericht op de vertaalslag van 

de nieuwe wetenschappelijke kennis naar de praktijk van de 

tbc-bestrijding. De uitwisseling tussen landen van ‘best practices’ 

heeft in de afgelopen 25 jaar geleid tot heel wat uniformering, 

samenwerking en verbeteringen. Daarover ongetwijfeld meer in 

een volgend nummer.

Marleen Bakker
Wie zich al vele jaren inspant om tuberculose een poepie te laten 

ruiken, is longarts Marleen Bakker, de afgelopen 10 jaar vaste 

auteur van de Klinische les in dit blad. Als begenadigd docent 

wist ze elke keer weer een specifiek diagnostisch probleem of 

lastige klinische situatie helder uiteen te zetten. Nu ze de pen 

overdraagt aan haar collega tbc-coördinatoren, hebben we haar 

lessen gebundeld in een digitale uitgave die tegelijkertijd met  

de digitale publicatie van dit nummer verschijnt (te downloaden:

www.kncvtbc.org/uploaded/2019/04/De-klinische-lessen-van-

Marleen-Bakker-DEFINITIEF.pdf).

Juist omdat er in Nederland steeds minder tbc-patiënten zijn, 

bouwen artsen deze klinische ervaring zelf niet meer op. Des 

te belangrijker om deze casuïstiek met alle tbc-professionals te 

delen. Wij denken dat dit verzamelde werk voor iedere clinicus 

van grote waarde zal zijn. 

Daarbij nodigen wij alle tbc-coördinatoren nadrukkelijk uit hun 

ervaringen vast te leggen en in te sturen, in de hoop dat ze de pen 

zullen oppakken met hetzelfde enthousiasme als Marleen.
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