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Symposium
‘TB nurses around the world’

En toen was het zover: bijna 130 ver-

pleegkundigen uit 36 verschillende 

landen kwamen op 25 oktober bij  

elkaar voor het symposium ‘TB nurses 

around the world’. Voor het eerst in de 

geschiedenis van de Union zijn we erin  

geslaagd om een side event te organiseren 

voor en door verpleegkundigen die wereld-

wijd werkzaam zijn in de tbc-bestrijding.

De ’s Gravenhaagse Stichting tot bestrij-

ding der Tuberculose en de beroepsvereni-

ging Verpleegkundigen & Verzorgenden 

Nederland (V&VN) leverden een bijdrage. 

Mede daardoor konden we negen 

verpleegkundigen naar Nederland laten 

komen om het congres bij te wonen: uit 

Kirgizië, Botswana, Roemenië, Indone-

sië, Malawi, Canada, India, Zambia en de 

Marshall Islands. Vier van hen verzorgden 

een presentatie tijdens het symposium en 

een van hen gaf een posterpresentatie 

tijdens het congres. 

Best practices
De presentaties tijdens het symposium 

hadden tot doel om best practices uit 

de verpleegkundige praktijk van diverse 

Het speciale symposium voor tbc-verpleegkundigen, voor het eerst tijdens een Union-

congres, was een groot succes. In vergelijking met het vorige Union-congres lag het 

aantal deelnemende verpleegkundigen twee keer zo hoog.
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landen te delen. Het was heel bijzonder 

om te zien hoe de tbc-bestrijding in andere 

delen van de wereld wordt aangepakt. 

India en Marshall Islands
Zo presenteerde Prakash Sonawane uit 

India over 99DOTS. Toezicht op het inne-

men van medicatie vindt daarbij plaats via 

de mobiele telefoon: nadat de patiënt de 

doordrukstrip gebruikt, wordt een mobiel 

nummer zichtbaar. Dat belt hij en dan 

wordt de inname geregistreerd. 

Mareta Hauma van de Marshall Islands 

vertelde over het outreach-project dat zij 

op deze eilanden hebben opgezet om bij 

risicogroepen tuberculose in een vroeg 

stadium op te sporen. 

Zambia en Canada
De Zambiaanse presentatie, van Jojo 

Mulenga Moyo, ging over de initiatieven 

rondom infectiepreventie zowel in het 

ziekenhuis als daarbuiten, zoals aandacht 

voor infectiepreventie door culturele acti-

viteiten.

Een zeer boeiende presentatie was er ook 

van Carmen Lopez uit Canada, die aangaf 

hoe je veel aandacht geeft aan de waar-

digheid van de patiënt door aan de anam-

nese één vraag toe te voegen: “Wat moet 

ik over jou als persoon weten om je de 

best mogelijke zorg te verlenen?” Uit haar 

presentatie kwam het grote belang van een 

persoonsgerichte benadering naar voren.

Nederland
Zelf mocht ik een presentatie verzorgen 

over de manier waarop we in Nederland 

de begeleiding uitvoeren. De nadruk lag 

op de ambulante behandeling waarin we 

zoveel mogelijk zorg op maat proberen te 

geven en er naast individuele zorg ook veel 

aandacht is voor de publieke gezondheid.

MDR-tuberculose overwonnen
Naast de verhalen van de professionals 

waren we allemaal diep getroffen door 

het indrukwekkende verhaal van Deepti 

Chavan uit India. Deepti heeft multi  -

resistente (MDR) tuberculose overwonnen 

en vertelde vanuit haar hart hoe dit haar 

had geraakt. Daarbij werd eens temeer 

duidelijk hoeveel taboe er nog is rondom 

tuberculose.

Meer uitwisselen
De voorzitter van de Nurses and Allied 

Professionals Subsection (NAPS) van de 

Union, Linette Mc Elroy pleitte in haar 

afsluiting van de plenaire sessie voor conti-

nue uitwisseling van dit soort best prac-

tices. Zeker gezien het feit dat het voor 

veel verpleegkundigen niet haalbaar is om 

vaker naar dit soort conferenties te gaan, 

is een andere manier om ervaringen uit te 

wisselen belangrijk.

Daarmee hebben we een begin gemaakt 

tijdens het tweede deel van de bijeenkomst 

waarbij we op een informele manier nader 

kennis konden maken.

Inmiddels is zowel op Facebook als op 

LinkedIn een ‘TB nurses around the world’-

groep gestart om te kijken of dit een goede 

manier is om ervaringen met elkaar te 

delen.

Deelnemers zeer tevreden
In de evaluatie bleek dat de deelnemers 

een dergelijk evenement waarderen en dat 

ze op de hoogte willen worden gehouden 

van nieuwe ontwikkelingen. Ze willen 

ook graag dat er bij volgende Union-

congressen weer zo’n evenement zou 

plaatsvinden.

Geslaagd congres
Samen met de andere organisatoren, Oda 

van de Waarsenburg en Marrit Broersma 

van V&VN en Linette McElroy en Amanda 

Christensen van de NAPS, kijken we terug 

op een geslaagd congres. Het was niet 

alleen een geweldige bijeenkomst, maar 

we hebben ook ons doel, vergroten van 

het aandeel van verpleegkundigen op het 

Union-congres, zeker behaald. Het aantal 

verpleegkundigen dat het gehele congres 

heeft bezocht, lag twee keer zo hoog als 

de vorige keer. 

‘TB NURSES’ OP YOUTUBE
Het gehele symposium is opgenomen en 
online beschikbaar in twee delen via de 
volgende links:
www.youtube.com/ 
watch?v=2Za0qktd-rg&feature=youtu.be 
www.youtube.com/watch?v=jy0OO2f5vSA
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