
 
 

 
 

  Petitie 
 

 Stevige Nederlandse inzet in de    

   strijd tegen tuberculose en hiv/aids 
 

Wij doen een dringend beroep op de Nederlandse overheid om: 

� de internationale bestrijding van hiv/aids en tuberculose uit te bouwen; 

� de doeltreffende en innoverende rol van Nederlandse organisaties hierin te benutten; 

� de rol van het Nederlandse en lokale maatschappelijk middenveld hierbij te bevorderen; 

� het belang van een coherente bestrijding van de co-epidemie tuberculose-hiv en  

 resistente tuberculose en hiv te benadrukken; 

� het gender- en armoedeperspectief te bevorderen, alsmede mensen die leven met hiv  

 en/of tuberculose nauw te betrekken bij de beleidsvorming in de strijd tegen deze  

 ziektes. 

 

Wij verzoeken de Tweede Kamer om nadrukkelijke politieke steun voor het  

Meerpartijen Initiatief hiv/aids, en in het bijzonder voor: 

� wereldwijde schaalvergroting van bewezen effectieve interventies tegen tuberculose en  

 hiv/aids; 

� een actieve en constructieve Nederlandse bijdrage aan het behalen van de Millennium  

 Ontwikkelingsdoelen (MDGs), en MDG 6 - voor de bestrijding van aids, tuberculose en  

 malaria - en ‘reproductieve gezondheid voor iedereen in 2015’ onder MDG 5; 

� een substantiële verhoging van de jaarlijkse financiële bijdrage aan de bestrijding van  

 deze drie ziekten, en het voorkomen ervan, van € 391 miljoen in 2007 naar € 600  

 miljoen in 2010. Dit om de benodigde schaalvergroting conform internationale 

 afspraken te kunnen realiseren; 

� geïntegreerde zorg en het versterken van gezondheidszorgsystemen. 
 

 

een initiatief van  
World Population Foundation 



In onze mondiale samenleving zijn hiv/aids, tuberculose en malaria nog steeds de drie 

dodelijkste infectieziekten, met 5,5 miljoen doden per jaar. Grote urgentie in de aanpak is 

vereist: hoewel (genees)middelen en preventiestrategieën voorhanden zijn, bereiken deze op 

veel te kleine schaal de mensen die het werkelijk nodig hebben.  

 

Aids en tuberculose wakkeren elkaar aan: de aids-epidemie heeft geleid tot een enorme 

intensivering van de tuberculose-epidemie (tenminste een verdrievoudiging in de betreffende 

regio’s). Ook is tuberculose de meest voorkomende doodsoorzaak van aids-patiënten, de 

WHO schat dat een derde van de aidssterfte gerelateerd is aan tuberculose. Zoals Nelson 

Mandela in 2005 zei: we kunnen de strijd tegen hiv/aids niet winnen als we de strijd tegen 

tuberculose niet winnen. 

 

Naast het voortwoekeren van beide epidemieën vormt zich een nieuwe bedreiging: extensief 

resistente tuberculose (XDR-tbc).  Deze nu ook in Zuidelijk Afrika opgedoken vorm van 

tuberculose heeft dramatische gevolgen. XDR-tbc is vanwege de resistentie tegen de 

(tweedelijns) medicijnen onbehandelbaar, leidt tot een snelle dood, en treft vooral 

aidspatiënten. Maar ook de gezondheidswerkers die voor deze patiënten zorgen. De al 

bestaande schaarste aan gezondheidswerkers vooral in Afrika wordt zo nog eens verergerd.  

Zorgelijk bovendien is dat in Oost-Europa, de voormalige Sovjet-Unie en Azië resistente 

vormen van tuberculose veel en steeds vaker voorkomen. Indien niet voortvarend aangepakt 

in de bron, kunnen deze medicijnresistenties ook voor de volksgezondheid in onze eigen 

regio een bedreiging vormen. 

 

Naast resistente tuberculose speelt ook de imminente ontwikkeling van resistentie tegen 

aidsremmers. Vooral in Afrika, waar de uitdagingen van aidsbehandelprogramma’s enorm 

zijn, zal onvermijdelijk resistentie tegen deze medicijnen gaan optreden. Geneesmiddelen-

resistentie ondermijnt de effectiviteit van beschikbare behandelingen. Resistenties zijn het 

gevolg van slecht functionerende bestrijdingsprogramma’s, veroorzaakt door onvoldoende 

kennis, middelen en management, evenals tekortschietende begeleiding van patiënten. Een 

reden temeer om de handen ineen te slaan. 

 

Diverse landen hebben in de afgelopen jaren aangetoond dat het mogelijk is om zelfs in de 

armste regio’s doeltreffende en doelmatige tbc- en aidsbestrijdingsprogramma’s op te zetten. 

De financiële steun van het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria en van 

andere donoren, in combinatie met de technische assistentie en management ondersteuning 

door ervaren internationale organisaties heeft hier belangrijk aan bijgedragen.  

 

Nederland loopt internationaal gezien voorop wat betreft kennis, operationele daadkracht en 

innovatie in de bestrijding van tuberculose en hiv/aids, tuberculose/hiv co-infectie en het 

bevorderen van seksuele en reproductieve rechten. In de strijd tegen tuberculose en hiv/aids 

initieerden Nederlandse organisaties met succes bestrijdingsinterventies in 

ontwikkelingslanden en landen in transitie:  

� de “DOTS”-strategie (een gestandaardiseerde aanpak voor een doelmatige en 

doeltreffende bestrijding van tuberculose);  

� grootschalige toepassing van preventie van hiv-overdracht van moeder op kind;  

� hiv-preventie voor injecterende drugsgebruikers op basis van ‘harm reduction’ 

(waaronder schone naalden-programma’s);  

� programma’s op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten;  

� speciale programma’s ter voorkoming en bestrijding van tbc/hiv en tbc-resistentie, 

bijvoorbeeld in gevangenissen; 

� en capaciteitsopbouw ten bate van monitoren en surveilleren van resistentie. 

 

Ook in onderzoek, internationale beleidsontwikkeling, en het mobiliseren van donorgelden 

speelt Nederland een belangrijke rol. Het blijft van groot belang om deze rol te vervullen en 

optimaal uit te bouwen. 

 



Het Regeerakkoord geeft speciale aandacht aan het verkleinen van de achterstanden in het 

bereiken van de Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDGs), door publieke en private partners 

in Nederland te betrekken. Ook wordt in het Regeerakkoord een actieve internationale rol 

bepleit opdat Nederland een “constructieve partner” op het wereldtoneel blijft. Dit geldt 

zeker op een terrein, waar Nederland kennis, de expertise en daadkracht voorhanden heeft 

om doorslaggevende resultaten te boeken. De Nederlandse rol kan, nu de operationele 

haalbaarheid van de interventies aangetoond is, vruchtbaarder dan ooit ingezet worden voor 

schaalvergroting.  

 

Doeltreffende bestrijdingsprogramma’s en grootschalige beschikbaarheid van tuberculose- en 

hiv/aids-behandeling stelt zieke mensen in staat dusdanig te herstellen dat zij hun rol in 

gezin en maatschappij weer op zich kunnen nemen. Dit voorkomt vernietiging van menselijk 

kapitaal. In bredere optiek draagt dit bij aan economische groei en stabiliteit in de meest-

getroffen gebieden in Afrika, Oost-Europa en Azië.  

 

Om bovenstaande redenen doen wij, nu schaalvergroting binnen handbereik is, en bij 

aanvang van de nieuwe kabinetsperiode, een dringend beroep op de Tweede Kamer om de 

internationale rol van Nederland in de bestrijding van hiv/aids en tuberculose verder uit te 

bouwen en: 

� te bewerkstelligen en te waarborgen dat de bestrijding van tuberculose en hiv/aids door 

Nederland concreet en optimaal ondersteund wordt; 

� te verzekeren dat de doeltreffende en innoverende rol van Nederlandse organisaties 

optimaal ingezet wordt; 

� de rol van het Nederlandse en lokale maatschappelijk middenveld hierin te bevorderen; 

� het belang van een coherente bestrijding van de co-epidemie tbc-hiv en resistente 

tuberculose te benadrukken  

� het gender en armoede perspectief te bevorderen alsmede mensen die leven met hiv 
en/of tuberculose nauw te betrekken bij de beleidsvorming in de strijd tegen deze ziektes. 

 

Wij verzoeken de Tweede Kamer dan ook om nadrukkelijke politieke steun voor: 

� de wereldwijde schaalvergroting van bewezen interventies tegen tuberculose en hiv/aids;  

� een Nederlandse bijdrage die van doorslaggevend belang is voor het realiseren van de 

Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDGs), MDG 6 voor de bestrijding van aids, 

tuberculose en malaria en ‘reproductieve gezondheid voor iedereen in 2015’ onder MDG 

5; 

� een verhoging van de jaarlijkse financiële bijdrage aan deze drie ziekten en het 

voorkomen ervan van €391 miljoen in 2007 naar €600 miljoen in 2010. Dit om de 

benodigde schaalvergroting conform internationale afspraken te realiseren;  

� deze financiële bijdrage moet nadrukkelijk ook worden ingezet voor geïntegreerde zorg 

en het versterken van gezondheidszorgsystemen. 

 

De beoogde verhoging van de Nederlandse bijdrage aan de internationale bestrijding van 

tuberculose en hiv/aids dient besteed te worden aan: 

� integrale en bewezen effectieve preventiemethoden;  

� substantiële vergroting van de toegang tot medische behandeling nadrukkelijk ook voor 

vrouwen;  

� de daar toe benodigde capaciteitsopbouw in landen met schaarse medische kennis en 

menskracht; 

� innovatie op basis van “best-practices” en gedegen operationeel onderzoek; 

� onderzoek naar nieuwe preventieve middelen, behandelmethodieken en 

resistentieproblematiek, waaronder de ontwikkeling van bestrijdingstrategieën, vaccins, 

microbicides, diagnostische testen en geneesmiddelen; 

� ondersteuning van de doelmatige toepassing hiervan door duurzame, en duurzaam 

gefinancierde, systemen van gezondheidszorg; 

� en interventies gericht op het verkleinen van de ontwrichtende sociale consequenties van 

de dodelijke ziektes, zoals door voorzieningen voor weeskinderen. 
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