Het pad van de patiënt

Wat doet Damiaanactie?
Wij effenen het pad van de patiënt, en pakken de verschillende obstakels aan. We willen
mensen met tbc zo snel mogelijk opsporen, behandelen, genezen en hen opnieuw hun
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plaats in de maatschappij geven. Maar we willen ook komaf maken met het stigma en de

Je symptomen

discriminatie rond de ziekte, en ervoor zorgen dat tbc geen nieuwe slachtoffers meer maakt.

opmerken
Het pad van de patiënt is de
weg die je aflegt om volledig te
genezen. Maar dit pad is vaak
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Medische hulp
zoeken

versperd met obstakels. Zowel aan
de kant van de patiënt zelf (Patient
Delay), als aan de kant van de
gezondheidszorg

De bevolking sensibiliseren
& informeren

Bestaande tbc-programma’s

& opvolging

steunen met kennis en materiaal

Toegang hebben tot

Actief op zoek gaan naar

medische hulp

Sociaaleconomische hulp en

nieuwe patiënten

extra medische steun
(Care after Cure)

Opleiding

Juiste diagnose
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Onderzoek

Medische behandeling

(Health System Delay).
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Hoe doen we dit?

Legende

krijgen
Patient Delay

(uitstel bij de patiënt)

doeltreffende
behandeling
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Genezingsgraad

tijd tussen het vertonen van de
symptomen en het beroep doen
op medische hulp.

Health System Delay

(uitstel bij het gezondheidssysteem)
Vertraging in de tijd tussen de eerste
consultatie en het effectief genezen.

Re-integratie in de

Obstakel

maatschappij

www.damiaanactie.be
update maart 2021

Tuberculose,
wat is dat?
© Layla Aerts
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Vertraging die je oploopt in de

Damiaanactie 2021 © Jean Platteau

Correcte en

Tuberculose in België

Wat is tuberculose?

Tuberculose wereldwijd

Tuberculose, of tbc, is een erg

1 op de 4

10 miljoen

mensen is besmet met
slapende tbc-bacteriën
(latente tbc)

van hen (per jaar)
ontwikkelen (actieve) tbc

3288
kinderen per dag



besmettelijke en dodelijke

Voornaamste gevolgen
Bij grote aantasting van de longen

infectieziekte. Tbc valt vooral de

kan de longcapaciteit levenslang

longen aan, maar komt ook voor in
andere delen van het lichaam zoals de

sterk verminderd blijven.

wervelkolom, nieren of lymfeklieren.

Sterfte bij het niet of laattijdig
behandelen

meeste dodelijke
slachtoffers

 Wie kan tbc krijgen?

85%
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Infectieziekte met

kans op genezing met
behandeling

sterftes per
minuut

Iedereen kan tbc krijgen, maar

 Besmetting

mensen met een verzwakt

Via de luchtwegen. De bacteriën

immuunsysteem lopen 85%

zitten in microdruppels die

meer risico.

vrijkomen bij het ademen, hoesten

1000
personen

42%

Vlaanderen

35%

67%

Brussel

23%
Wallonië

33%

of niezen. Adem je de bacteriën in,

Tbc-patiënten wereldwijd (schattingen, WHO)

loop je risico op besmetting

 Oorzaak

(Global Tuberculosis Report 2020)

Bacil van Koch (bacterie)



Eerste symptomen

Incubatietijd
Meerdere weken
tot meerdere jaren

Wat doet
Damiaanactie
in België?


Tbc-projecten voor

daklozen in Brussel:

Langdurig hoesten
> 2 weken (meestal met
slijm, soms ook met
bloed)
Verlies eetlust en
gewicht

Behandeling
Een mix van verschillende
geneesmiddelen, 6 maanden lang
Resistente tbc
In sommige gevallen treedt er



belangrijke tbc-medicijnen.

zweten

Dit heet multiresistente tbc.
Ben je ook resistent aan enkele

Land waar Damiaanactie
tuberculose bestrijdt

Aantal tbc-patiënten
per 100.000
inwoners (per jaar)

Pijn in de borst

behandeling



Sociale cheques voor
eten en kleding

10 - 99

100 - 999

300 - 499



Transport van en naar
ziekenhuis terugbetalen

belangrijke geneesmiddelen

200 - 299

> 500

je ultraresistente tbc. Twee
Vermoeidheid &

moeilijker te behandelen vormen

uitputting

van tbc.

en start een behandeling op.
gratis dankzij BELTA-TBnet
Opgelet: de eerste 2-3 weken
van je behandeling ben je

voor multiresistente tbc, heb
0 - 9,9

Ga meteen langs bij je dokter
De tbc-behandeling in België is

resistentie op tegen enkele
Koorts & nachtelijk

Onderdak tijdens

Ben je besmet
met tbc?



Sociale begeleiding
en re-integratie

nog besmettelijk

